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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

II.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Zastupitelstvo města Uherský Brod schválilo dne 9. 12. 2015 Zadání územního plánu Uherský Brod. 

Pořizovatelem je Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování. 

Návrh ÚP pro společné jednání byl v rozpracovanosti průběžně projednáván se zástupci objednatele 
a to na pracovních jednáních (výrobních výborech) dne 3.11.2016, 6.2.2017, 6.3.2017 a 15.6.2017. 
Dále byl projednán se zástupci ŘSD 5.12.2016 (opakovaně v průběhu února 2017) a se zástupci ŘS 
Zlínského kraje 6.2.2017. 

Ke dni 1.5.2017 byl připraven pro zpracování Vyhodnocení vlivu řešení na životní prostředí (SEA) 
a následně dle závěrů této dokumentace upraven. 

Ke společnému jednání byl odevzdán 15.7.2017. 

Návrh ÚP pro veřejné projednání byl zpracován na základě pokynů pořizovatele, předaných zhotoviteli 
ÚP finálně ke dni 21.2.2020. Pokyny byly se zhotovitelem ÚP konzultovány na pracovních schůzkách 
v Uherském Brodě v červenci a v prosinci 2019. 

Takto upravený návrh ÚP byl pořizovatelem dokumentace opakovaně projednán s dotčenými orgány 
a dne 17.9.2020 předal pořizovatel zhotoviteli ÚP další pokyny k úpravě. 

Tyto pokyny byly projektantem ÚP do návrhu zapracovány. Ve stanovisku nadřízeného orgánu ze dne 
11.12.2020 krajský úřad konstatoval, že nedostatky, uvedené ve stanovisku ze dne 10.7.2020 byly 
odstraněny pouze částečně a zároveň uvedl, co napraveno nebylo. 

Dne 30.6.2021 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování „Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění 
nedostatků návrhu Územního plánu Uherský Brod. 

V červenci 2021 byl návrh ÚP Uherský Brod vytištěn pro veřejné projednání. 

Text bude doplněn ze strany pořizovatele dokumentace v samostatné příloze Odůvodnění. 
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II.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

II.2.1 Politika územního rozvoje ČR 
Územní plán Uherský Brod respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.9.2020 (ve 
znění Aktualizací č. 1-3 a 5). Řešené území města Uherský Brod (respektive celé území ORP Uherský 
Brod) se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose. 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.9.2020 vyplývají pro územní plán 
Uherský Brod tyto obecné požadavky: 

• (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým 
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Koncepce řešení územního plánu Uherský Brod zajišťuje ochranu historické zástavby a respektuje 
urbanistickou strukturu centra města. Respektovány jsou všechny důležité pohledy a průhledy na 
památkové soubory a jejich dominanty. Je zajištěna územní ochrana prvků a jevů podléhajících 
památkové ochraně (městská památková zóna, nemovité kulturní památky). Chráněny jsou přírodně 
nejhodnotnější části krajiny (Natura 2000, VKP), zachován je krajinný ráz, jsou doplněny prvky ÚSES, 
k doplnění jsou navrženy lesy, omezována je pobytová rekreace v nivách vodních toků. 

• (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Územním plánem je při plánování rozvoje venkovské části území umožněn rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Jsou 
respektována střediska zemědělské výroby (plošný rozvoj je umožněn v lokalitě Králov- VZ146). 

Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (vyhláška č. 501/2006 Sb., §3 odst. 2) tak, aby 
byly zajištěny podmínky pro využití ZPF pro zemědělskou prvovýrobu a zároveň zajištěna ochrana ZPF 
vymezením zastavitelných ploch v maximální možné míře mimo plochy ZPF. Návrh ÚP pokud možno 
chrání kvalitní půdu (s I. a II. třídou ochrany) před zastavěním vyjma případů, kdy veřejný zájem pro 
navrhovaný účel výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF (tedy v souladu s § 4 odst. 3 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů). Byly 
vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (vyhláška 
č.500/2006 Sb., příloha č. 7, část. II., odst. 1 písm. e). ZPF vysoké kvality je zabírán pouze v případě, 
kdy z koncepčních důvodů není jiné řešení možné či z jiných závažných důvodů vhodné, např. pro 
koridory dopravní a technické infrastruktury případně pro rozvoj stávajících výrobních areálů, kde na 
záměr je vydáno ÚR apod.. 

• (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž 
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Koncepce řešení územního plánu nepodporuje prostorovou ani sociální segregaci, naopak vytváří 
podmínky pro polyfunkční využití území, navrhuje dostatek ploch pro sociální kontakty (občanskou 
vybavenost, veřejná prostranství, sídelní zeleň apod.). Nevytváří nové bariéry v území, vytváří 
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předpoklady pro odstranění stávajících bariér a zvyšuje prostupnost území (navržena je územní rezerva 
pro přeložku silnice I/50, rozdělující jižní část města a je navrženo nové silniční přemostění železnice, 
v prostoru blízko nádraží. 

V návrhu ÚP jsou vymezeny plochy a koridory dopravní infrastruktury, zvláště s ohledem na potřebný 
vývoj dopravní obslužnosti, jsou vymezeny plochy a koridory potřebné technické infrastruktury 
a občanského vybavení, v souladu s demografickou a sociální strukturou obyvatelstva jsou vymezeny 
plochy pro bydlení a jsou stanoveny podmínky pro jejich využití; jsou vymezeny plochy výroby 
a skladování a plochy smíšené výrobní a plochy přestavby v nevyhovujících územích. Jsou vymezeny 
související veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a veřejná prostranství. 

• (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Při zpracování ÚP byla zohledněna různá hlediska, výsledná koncepce je v maximální možné míře 
komplexní, zohledňující více priorit, pohledů a záměrů, veřejný zájem a udržitelný rozvoj byly ve většině 
případů upřednostněny před zájmy jednostrannými či soukromými. Bohužel, s ohledem na kvalitní ZPF, 
byly některé plochy pro výrobu situovány dále od páteřních dopravních cest a do vyšších poloh v území 
města, což je z urbanistického hlediska a hlediska ochrany krajinného rázu diskutabilní. 

V územním plánu jsou zohledněny historicky a kulturně cenné plochy (pozemky) i architektonicky nebo 
urbanisticky významné stavby na úrovni obce. S přihlédnutím k jejich hodnotám jsou pak stanoveny 
podmínky pro využití těchto ploch a prostorové uspořádání a tím ovlivněno zlepšení kvality života 
obyvatel. Pokud se jedná o zvláště hodnotná území, jsou v územním plánu vymezeny plochy, ve kterých 
je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území. Plochy, 
ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
nebyly vymezeny. 

• (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Ve venkovských oblastech hrají důležitou úlohu malá a středně velká města. Proto je důležité zlepšit 
přístupnost městských center přilehlých venkovských oblastí, aby byla zajištěna nezbytná dostupnost 
pracovních příležitostí a služeb obecného zájmu. 

ÚP Uherský Brod je řešen v souladu s požadavky nadřazené územně plánovací dokumentace a jsou 
zohledněny vazby v území, plynoucí z širších územních vztahů (vazba na Uherské Hradiště, vazby se 
sousedními obcemi). 

• 17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Priorita se uplatní zejména vymezením potřebných zastavitelných ploch a ploch přestavby na úrovni 
obce a to zejména: vymezením ploch výroby a skladování, vymezením ploch smíšených výrobních, 
vymezením ploch občanského vybavení atd. 

ÚP Uherský Brod vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj města. Plochy jsou 
vázány pokud možno přímo na stávající zástavbu, navrhovány jsou jak plochy pro bydlení (vzhledem 
k potřebě stabilizace obyvatel města převážně pro bydlení individuální v rodinných domech), tak i pro 
průmyslovou výrobu s potřebou vytvářet nové pracovní příležitosti. Dále jsou navrhovány plochy pro 
rozvoj občanské vybavenosti včetně obchodu a služeb. 

• (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Priorita se uplatní zejména zabezpečením vhodných zastavitelných ploch v přirozených centrech 
spádových území pro vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoje bydlení a zařízení veřejné 
infrastruktury. 
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Koncepce řešení ÚP posiluje a podporuje historický střed města jako hlavní centrum společenského 
a kulturního života Brodu, zároveň v okrajových částech města ve vazbě na obytnou zástavbu 
zachovává a posiluje lokální centra v Havřicích, Těšově a Újezdci vymezením ploch smíšených obytných. 

• (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Priorita se v řešení územního plánu uplatňuje zejména vymezením ploch přestavby (tj. ploch 
vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území) 
a vymezením systému sídelní zeleně. 

V územním plánu Uherský Brod je navrženo opětovné využití znehodnocených a nedostatečně využitých 
ploch tzv. brownfields - jsou navrženy přestavby některých areálů výroby a středisek zemědělské 
výroby, dále přestavba smíšených ploch v centru Uherského Brodu, Těšova a Újezdce u Luhačovic. 
Plochy navržené mimo stávající zastavěné území jsou vymezovány pokud možno v přímé vazbě na něj 
tak, aby nedošlo k fragmentaci půdního fondu a byla zachována kompaktnost sídla. Tím je zajištěna 
ochrana nezastavěného území. Bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a zdůvodněna 
potřeba vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola II.9.2 tohoto Odůvodnění). 

• (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy 
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci 
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability 
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové kvality a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Priorita se uplatňuje zejména: účelnou koncepcí technické a dopravní infrastruktury, vymezením 
zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách, kde umístěním nedojde k narušení krajinného rázu, 
vymezením veřejně prospěšných staveb, podporujících dodávky kvalitní pitné vody a nakládání 
s odpadními vodami, vymezením veřejně prospěšných opatření, obnovujících tůně a mokřady, 
vymezením veřejně prospěšných opatření, umožňujících migrační prostupnost toků pro vodní 
organismy, návrhem veřejně prospěšných staveb a opatření podporujících zvýšení retenční schopnosti 
krajiny ( zejména v záplavových územích), vymezením prvků ÚSES návrhem veřejně prospěšných 
staveb a opatření, podporujících ochranu půdy před vodní a větrnou erozí. 

Ve zvláště složitých případech řešení koridorů technické a dopravní infrastruktury, které mohou být 
v konfliktu s charakterem krajiny a ochranou zvláště chráněných území, je nutné hledat schůdné řešení 
pořízením územní studie – tj. vymezit v ÚP plochy a koridory, kde podmínkou pro rozhodování 
o změnách v území bude pořízení územní studie. 

Návrh ÚP: rozvojové záměry, které by mohly mít negativní vliv na obraz města (rozsáhlejší plochy 
výroby, plochy pro dopravní stavby), jsou přednostně situovány mimo zástavbu města, zcela opustit je 
nelze s ohledem na nadmístní zájmy a vyváženost podmínek udržitelného rozvoje. Záměry dané 
Zadáním územního plánu (viz příloha zadání), které do krajiny zasahovaly, se na některých pohledově 
exponovaných plochách podařilo omezit tak, aby se neuplatňovaly na horizontech. Vymezen byl územní 
systém ekologické stability, navrženy byly plochy pro jeho doplnění. V zastavěném území 
a zastavitelných plochách byl vymezen a doplněn systém sídelní zeleně v souladu se zadanou 
metodikou digitálního zpracování. Stanoveny byly zásady ochrany krajinného rázu. 

Vzhledem k potřebě přeložek silnic I. a II. třídy je v návrhu ÚP Uherský Brod požadováno zpracování 
územní studie č. 7 k podrobnému prověření vedení tras přeložek v jižní části města. 
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• (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny. 

Návrh urbanistické koncepce zajišťuje, aby vymezením zastavitelných ploch nedocházelo ke srůstání 
sídel. Maršov je zcela samostatnou místní částí, zástavba Havřic, Těšova a Újezdce u Luhačovic je již se 
zástavbou Uherského Brodu stavebně propojena. Doplnění zástavby je řešeno ve vazbě na zastavěné 
území tak, aby byl chráněn ZPF. 

V rámci koncepce uspořádání krajiny je zajištěna prostupnost volné krajiny pro člověka i živočichy - jsou 
respektovány migrační koridory dle ÚAP. Při zpřesňování ploch a koridorů pro nadregionální a regionální 
územní systém ekologické stability a vymezování ploch a koridorů pro lokální územní systém ekologické 
stability a stanovování podmínek využití území byly respektovány potřeby zajištění migrační 
prostupnosti území pro živočichy. 

• (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny.  

Při řešení územního plánu se priorita uplatní zejména při stanovování koncepce systému sídelní zeleně, 
včetně vymezení ploch pro zelené pásy. 

Byly vymezeny nezastavitelné plochy a to i uvnitř zastavěného území. Tyto plochy jsou podmínkami 
využití chráněny před zástavbou, praktické dodržování této ochrany je záležitostí stavebního úřadu. 
V zastavěném území byly jako nezastavitelné vymezeny plochy systému sídelní zeleně – ten byl 
územním plánem stabilizován a doplněn. Přirozenou osou osídlení je řeka Olšava – na ni je vázáno velké 
procento dalších ploch zeleně (ÚSES) i plochy pro tělovýchovu a sport. 

• (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Vymezením ploch rekreace a stanovením podmínek pro jejich využití a také stanovením podmínek pro 
využití nezastavěných ploch, zelených pásů apod. jsou v návrhu ÚP vytvořeny podmínky pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu. Jsou doplněny cyklotrasy a cyklostezky, navrženy jsou plochy občanského 
vybavení a rekreace ve vazbě na historické jádro města a krajinu. Zachovány jsou též prostory pro 
(v místě tradiční) zahrádkaření, tyto plochy jsou řešeny s ohledem na zájmy ochrany přírody a ochrany 
půdního fondu. Jsou respektována záplavová území Olšavy, Nivničky a Luhačovického potoka. 

V případě řešení plochy OX352 (golfové hřiště), která může být v konfliktu např. s charakterem krajiny 
nebo ochranou zvláště chráněných území, bude vhodné a schůdné řešení hledáno pořízením územní 
studie ÚS8, tj. pořízení územní studie je podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území. Řešení 
je třeba koordinovat s obcí Vlčnov. 

• (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné 
i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, 
a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
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Řešení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury je navrženo s cílem minimalizovat 
fragmentaci krajiny v souladu s řešením problematiky na úrovni kraje. Respektován je požadavek na 
souběžné umísťování dopravní a technické infrastruktury. Rozhodujícím kritériem při návrhu dopravního 
řešení bylo, aby byly odstraněny nepříznivé dopady dopravních tras na současnou zástavbu. Pro 
zkvalitnění dopravní infrastruktury byly v ÚP vymezeny koridory pro přeložky silnice II/490 
a v budoucnosti i přeložky silnice I/50 (plocha územní rezervy). Plocha územní rezervy byla vymezena 
tak, aby bylo možné provoz na silnicích I. a II. třídy v budoucnosti kumulovat. 

Při vymezování ploch pro novou obytnou zástavbu byly zachovány dostatečné odstupy od vymezených 
koridorů pro nové úseky silnic I. a II. třídy a železnice. Dále bylo vyřešeno uspořádání území (ploch 
s rozdílným způsobem využití) tak, aby nebyly nové i stabilizované plochy bydlení obtěžovány 
negativními dopady z provozu na výše uvedených dopravních stavbách po jejich realizaci 
(např.vymezením zastavitelných ploch smíšených S mezi plochy navrhovaného dopravního koridoru 
a plochy bydlení). Pro plochy smíšené obytné SO 2 a SO 113, vymezené v sousedství silnice I. třídy 
a návrhové plochy DS 204 byly stanoveny specifické podmínky využití. Dále je v ÚP stanoveno, že bude 
zpracována územní studie (ÚS7 - dopravní studie U Korečnice – Nivnická), která dopravní řešení 
v dostatečně šířkově vymezených koridorech podrobně prověří. Jelikož koridory jsou v ÚP vymezeny 
v celkové šířce 100m a vzhledem k potřebě mimoúrovňového křížení stávajících dopravních 
a železničních tras se předpokládá vedení přeložek v hlubokých zářezech, budou koridory zčásti využity 
pro ochrannou zeleň. 

Dopravní obsluha byla řešena v rámci všech rozvojových ploch, v krajině byly stabilizovány stávající 
cesty, k doplnění navrženy cyklotrasy, umožněno je pak vymezování dalších cest ve všech typech ploch 
s rozdílným způsobem využití. V krajině byl povětšinou respektován Plán společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav. Byly vymezeny plochy pro umisťování technické infrastruktury. 

• (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

V územním plánu je priorita naplněna vymezením koridorů dopravní infrastruktury včetně podmínek pro 
jejich umísťování, podporou rozvoje cyklistické dopravy, vymezením koridorů pro vybudování sítě 
cyklostezek v obcích v návaznosti na ZÚR. Je zabezpečena související veřejná infrastruktura. 

Koncepce dopravního řešení ÚP vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi (budoucí trasa 
silnice I/50 je vedena mimo město). Dále vytváří podmínky pro vyšší využitelnost environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. cyklistické dopravy návrhem nových cyklotras a cyklostezek). 

• (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních 
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch předchází možnosti obtěžování ploch 
bydlení, rekreace a některých druhů občanského vybavení nadlimitními negativními dopady, plochy jsou 
umístěny mimo dosah nadlimitních negativních dopadů z výroby a z dopravy s výrobou související. Pro 
zastavitelné plochy výroby jsou podmínky stanoveny tak, aby při daném uspořádání byly 
minimalizovány dopady na plochy bydlení a některých druhů občanského vybavení (školky, školy, 
zdravotnická a sportovní zařízení apod.) a plochy sloužící k rekreaci. Dopravní koncepce je v ÚP 
stanovena tak, aby nebyly nadlimitně obtěžovány plochy bydlení a některých druhů občanského 
vybavení (školky, školy, zdravotnická a sportovní zařízení apod.) a plochy sloužící k rekreaci. 

V návrhu ÚP je uspořádání ploch následující: rozvoj bydlení je řešen převážně v severní části města, 
výroba je pokud možno navázána na plochy dopravy v jižní části města v blízkosti silnic I. a II. třídy. 
Významná je izolační zeleň podél komunikací, která je schopna zachycovat emise z dopravy. Plocha 
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SO113 při ulici Nivnické byla oproti řešení pro společné jednání rozšířena a plocha VP149 vypuštěna. 
V upraveném návrhu tak tyto plochy nesousedí a nemohou se negativně ovlivňovat. 

• (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných 
územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.. 

Územní plán umožňuje umisťovat v území konkrétní protierozní či protipovodňová opatření, s ohledem 
na měřítko a podrobnost jejich přesnou lokalizaci spíše doporučuje, umožňuje jejich realizaci v rámci 
všech nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití. Respektuje stávající protierozní či 
protipovodňovou ochranu, umožňuje realizaci opatření dle Komplexních pozemkových úprav, respektuje 
aktivní zónu záplavového území (zde navrhuje pouze nezbytné plochy dopravní a technické 
infrastruktury a plochy změn v krajině, které povětšinou přebírá z pozemkových úprav). Vytváří 
podmínky pro posílení retence – udává podmínky pro vsakování při výstavbě, navrhuje plochy, jejichž 
realizace by měla vést ke zlepšení vodního režimu v území. Jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby 
nebo veřejně prospěšná opatření, určená k řízeným rozlivům povodní, jsou vymezeny plochy 
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod v souladu 
s nadřazenou dokumentací. 

• (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

V aktivní zóně záplavového území nejsou nově vymezeny zastavitelné plochy nad rámec zastavěného 
území, jsou zde navrženy pouze nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu a plochy 
změn v krajině. Výstavba na plochách, zasahujících do Q100, je podmíněna realizací protipovodňových 
opatření. Jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná 
opatření k zajištění protipovodňové ochrany a pro zvýšení retence území. 

Jelikož zástavba města Uherský Brod se po staletí vyvíjela v nivě řeky Olšavy a jejích přítoků, nelze 
prioritu (26) bez výjimky uplatnit v území Q100. Nemohlo by např. dojít ke smysluplnému využití 
některých ploch, na něž jsou navázány plochy pro veřejnou občanskou vybavenost tělovýchovného 
a sportovního charakteru ve vazbě na zástavbu města. Realizace staveb na ploše občanského vybavení 
v záplavovém území je navržena s vysokým procentem volných ploch (hřišť, navazujících ploch zeleně), 
které by nezhoršily podmínky pro průchod případné povodně územím, ani by výrazně nezhoršily 
retenční vlastnosti území. Potřebné stavby (např. šatny, hygienické zázemí apod.) lze situovat nad 
hladinou záplavy. 

Město potřebuje rovněž plochy pro rozvoj výroby, které je vhodné situovat ve vazbě na dopravní trasy, 
ty jsou vedeny nivou Olšavy a proto jsou některé plochy zasaženy vyhlášeným Q100. Návrh ÚP tedy 
vymezuje prostory pro ohrázování Olšavy a pro retenci vod nad zástavbou tak, aby bylo Q100 omezeno 
(na realizaci protipovodňových opatření, která jsou převzata do návrhu územního plánu – pravobřežní 
ohrázování Olšavy v Uherském Brodě je vydáno územní rozhodnutí). 

Jsou stanoveny podmínky pro využití zastavitelných ploch, které zasahují do území Q100, viz 
výroková část ÚP, kapitola I.6.3: 

� plochy bydlení individuálního BI 29,31,33,35 - doplnění RD v zástavbě Těšova, částečně Q100 
� plocha hromadné rekreace RH 612 v Újezdci – využití stávajícího objektu a navazující louky pro 

kemp 
� plocha komerční vybavenosti OK 69 – dostavba motorestu v Újezdci 
� plocha komerční vybavenosti OK 549 – soukromý záměr výstavby motorestu u silnice I/50 
� plocha pro tělovýchovné a sportovní aktivity OS 75 – rozšíření stávajícího sport. areálu 

v Těšově, bez objektů 
� plocha pro tělovýchovné a sportovní aktivity OS 622, 623 – sport. rekreační plochy ve vazbě na 

lávku do sídliště Olšava, bez objektů 
� plocha OV specifických forem OX 583 – návrh jízdárny v Havřicích, převážně mimo Q100 
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� plocha smíšeného využití S 63 - území přestavby Vlčnovská 
� plocha smíšeného využití S 136, 565 – území přestavby Vlčnovská, U Porážky 
� plocha smíšeného využití S 179 – území přestavby - bývalé autobusové nádraží 
� plocha smíšeného využití S 137 – záměr výstavby u motorestu Pepčín 
� plocha smíšeného využití S 141 – doplnění proluky v ul. Dělnické 
� plocha smíšená obytná SO 115, SO 368 – doplnění proluk v zástavbě Těšova 
� plocha smíšená obytná SO 116, 117, 118 - přestavba návsi v Těšově 
� plocha smíšená obytná městská SO.2 551, SO.2 644 – přestavba a dostavba Kučerovo nám., 

Bajovec 
� plocha pro nakládání s odpady TO.1 306 – doplnění průmyslové zóny ve vazbě na vlečku 
� plochy pro výrobu a skladování VP 154 – nejsou jiné vhodné plochy ve vazbě na nadmístní 

dopravní tahy 
� plochy pro výrobu a skladování VP 594, 595 – plochy ve vazbě na dopravní propojení U Porážky 

– Pod Valy 
� plocha pro výrobu a skladování VP 151 – dostavba stávajícího areálu Nivnická 
� plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 144 – připravovaný záměr města 
� plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 628 – připravovaný záměr města 

Poznámka: v seznamu výše jsou uvedeny i plochy změn s marginálním zásahem do území Q100. Nejsou 
uvedeny plochy DS pro silniční dopravu, P*veřejných prostranství, T*technické infrastruktury, WT 
vodohospodářské, Z*sídelní zeleně, K krajinné zeleně a P přírodní. 

V návrhu ÚP jsou dále stanoveny podmínky pro využití zastavitelných ploch, které zasahují do území se 
středním a vysokým povodňovým ohrožením, viz výroková část ÚP. 

Do území s vysokým povodňovým ohrožením zasahují plochy: 

� BI 33, OS 75, OS 622, SO 116, SO 368, SO.2 644, S 137, S 565, VP 595, P* 95, DS 174, DS 
202, DS 205, DS 225, DS 226, DS 241, DS 243, DS 253, DS 593, TO.1 306, T* 283, T* 284, T* 
285, T* 295, T* 296, T* 297, T* 298, T* 299, T* 300, T* 301, přičemž plochy dopravy DS 
a plochy technického vybavení T*jsou situovány ve vazbě na zastavěné a zastavitelné plochy. 

V návrhu ÚP je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch mimo záplavová území, která by mohla 
být využita pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Vzhledem 
k tomu, že zástavba města je z velké části situována v nivě řeky Olšavy, bylo by toto přemístění pro 
ekonomickou jeho náročnost problematické, většinou nereálné. 

Jako příloha č.2 tohoto Odůvodnění je zpracována tabulka všech zastavitelných ploch 
a ploch změn v krajině, které zasahují do záplavových území a do území s povodňovým 
ohrožením včetně vyčíslení míry zasažení ploch. 

• (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě 
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, 
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. 

Koncepce územního plánu řeší podrobně veškerou veřejnou infrastrukturu (dopravní, technickou 
i občanskou vybavenost), vymezuje a umisťuje ji s ohledem na její účelné využití v rámci celého 
řešeného i navazujícího území. 

Řešení dopravní infrastruktury je v souladu s řešením problematiky na úrovni kraje. Zároveň je uplatněn 
požadavek na souběžné umísťování dopravní a technické infrastruktury. Při řešení územního plánu byla 
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stanovena účelná koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování. V ÚPD 
Uherského Brodu, který vykazuje charakteristiku mikroregionálního centra osídlení, byl v koncepci 
rozvoje zohledněn význam města v sídelní struktuře JV části Zlínského kraje. 

• (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Priorita se uplatní zejména účelně stanovenou základní koncepcí rozvoje území obce, urbanistickou 
koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních veřejných prostranství 
a koncepcí uspořádání krajiny, která v souladu s prioritou, stanovenou krajem, koordinuje rozvojové 
záměry se záměry strategického plánu. 

Územní plán vychází ze staršího, dosud platného územního plánu a jeho změn, zohledňuje dlouhodobé 
záměry, vazby a vztahy místního a nadmístního významu, koordinován byl s ÚPD sousedních obcí i ÚPD 
nadřazenou (PÚR ČR, platnou ZÚR Zlínského kraje). 

• (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky 
pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně 
v místech, kde je to vhodné.  

V řešení územního plánu se priorita uplatní řešením urbanistické koncepce a koncepce dopravní 
infrastruktury: návrh ÚP vychází z komplexní rozvahy o předpokládaném nárůstu počtu obyvatel, 
z připravovaných rozvojových záměrů a z vytipovaných problémů k řešení v ÚAP. Na základě těchto 
poznatků bylo navrženo plošné a prostorové uspořádání území a bylo navrženo řešení dopravní 
infrastruktury. V zastavěném území a zastavitelných plochách je řešen systém sídelní zeleně, jehož 
součástí je zeleň jako tzv. zelené doprovody pěších a cyklistických tras, a to především v plochách 
bydlení a v plochách smíšených obytných. 

Koncepce řešení veřejné infrastruktury zohledňuje i nadmístní záměry a návaznosti - řešena byla 
i doprava hromadná (v rámci možností a podrobnosti ÚP), vazby dopravy a rekreace a také podmínky 
pro dopravu pěší a cyklistickou. Všechny zastavitelné plochy jsou plochami dopravní infrastruktury či 
veřejnými prostranstvími napojeny na nadřazený systém dopravy. 

• (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i budoucnosti. 

Návrh plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje je podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace ve svém správním obvodu. 

Způsob zásobení města pitnou vodou se nemění, v oblasti odvádění a čištění odpadních vod je třeba 
pokračovat v rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a řešit napojení nových rozvojových ploch na 
stávající systém odkanalizování města, ukončený čistírnou odpadních vod. 

• (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Návrh ÚP vychází ze vzájemné koordinace s územní energetickou koncepcí dle zákona č.406/2000 Sb., 
o hospodaření s energií. Na základě podmínek, stanovených v ZÚR a na základě ÚAP a doplňujících 
průzkumů a rozborů byla posouzena vhodnost umístění obnovitelných zdrojů energie na území města: 

v území se nacházejí fotovoltaické elektrárny (jako dočasné stavby), a malé vodní elektrárny na tocích. 
Tyto jsou v ÚP respektovány, není navrhován další rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
Obecně je vhodné eliminovat další budování FVE na zemědělské půdě a vytvářet podmínky pro 
budování domácích FVE. 
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• (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí 
a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  

Pro uplatnění priority v územním plánu bylo zásadní zohlednění požadavků na urbanistickou koncepci, 
požadavků na řešení veřejné infrastruktury, požadavků na veřejně prospěšné stavby a opatření 
a asanace, požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území a požadavků na 
vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury, které 
se promítly do zadání územního plánu. V řešení územního plánu se priorita uplatnila 
zejména:vymezením ploch přestavby v nevyhovujících územích a vymezením souvisejících veřejně 
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 

Při stanovení urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu ve městě. Nebyla shledána 
potřeba vymezení ploch přestavby v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 
prostředí a účinnou infrastrukturu. 

II.2.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje 
Správní území města Uherský Brod bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými 
zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. září 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08 s účinností od 23. října 
2008. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje proběhla v roce 2012, Aktualizace č.2 
byla vydána zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5. listopadu 2018 usnesením č. 0454/Z15/18 a nabyla 
účinnosti dne 27. listopadu 2018. 

Pro řešené území vyplývají z úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po výše uvedených 
aktualizacích č.1 a 2 (dále jen „ZÚR ZK“) požadavky na respektování podmínek pro rozhodování 
o změnách v území: 

II.2.2.1 Priority územního plánování 

• (1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. 
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi 
nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření 
krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při 
územně plánovací činnosti obcí. 

Návrh ÚP Uherský Brod z této priority vychází, po dokončení a aktualizaci Vyhodnocení vlivu řešení na 
ŽP bylo zpracováno „Vyhodnocení udržitelného rozvoje území“, viz samostatná příloha. 

• (2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově 
významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále PÚR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, 
které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených 
v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). 

Návrh ÚP Uherský Brod zpřesňuje vymezení dopravních koridorů ze ZÚR: u přeložky silnice II. třídy 
č. 490 je koridor pro silniční dopravu východně zástavby Újezdce u Luhačovic vymezen plošně dle 
zpracované podrobnější dokumentace (technické studie HBH projektu Brno). V úseku U Korečnice – 
Nivnická je koridor zakreslen jako plocha o šířce 50m od osy přeložky a je doplněn o plochy potřebné 
pro budoucí přeložku silnice I/50 (dle požadavku ŘSD Brno a Ministerstva dopravy je přeložka I/50 
územní rezervou). V rozsahu takto zakreslených návrhových a rezervních ploch pro silniční dopravu je 
územním plánem požadováno zpracovat dopravní studii, která prověří technické parametry obou 
přeložek včetně přeložek inženýrských sítí v daném území. Přeložka I/50 bude vedena po terénu nebo 
zářezem pod stávající silnicí I/490. Stávající železniční vlečku do Slováckých strojíren bude křižovat 
mimoúrovňově (podjezdem). Dále studie prověří etapizaci přeložek a posoudí, zda je v případě budoucí 
realizace přeložky I/50 a realizace I. etapy přeložky silnice II/490 – obchvatu Újezdce u Luhačovic 
nutno realizovat přeložku silnice II/490 v úseku U Korečnice – Nivnická. 
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• 3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí 
s rozšířenou působností (ORP) Vsetín a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových 
hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění 
potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

Priorita se řešeného území Uherský Brod netýká. 

• (4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam 
krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na 
rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň 
integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci 
obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi 
městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru 
a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Návrh ÚP Uherský Brod sice vychází z ÚAP ORP Uherský Brod, konkrétně textu Rozboru udržitelného 
rozvoje území, kde se v r. 2030 předpokládá počet obyvatel města 16 350 (k současnému datu to je 
16 523), ale uvažuje spíše se stagnací počtu obyvatel. Návrh ÚP je třeba řešit jako nabídku ploch pro 
rozvoj města, s přiměřenou rezervou, viz kapitola II.9.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

• (5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných 
staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné 
dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující 
prioritu rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na: 

o rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu 
dopravní obsluhy území kraje; 

Návrh ÚP Uherský Brod respektuje plochy pro drážní dopravu v území města včetně vlečky do 
Slováckých strojíren (současně jen omezeně využívané). Vytváří předpoklady pro její zkvalitnění 
a vzhledem k bariérovému efektu železnice navrhuje její nové silniční přemostění v prostoru západně 
nádraží Uherský Brod. 

o rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem 
motorové dopravy; 

Návrhem ÚP Uherský Brod jsou vymezeny páteřní trasy pro cyklistickou dopravu, především cyklostezky 
pro zajištění bezpečnosti cyklistů. 

o eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to 
především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným 
odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury. 

Viz priorita č.23 PÚR - v návrhu ÚP jsou stěžejní plochy pro rozvoj bydlení vymezeny převážně v severní 
části města, výroba je pokud možno navázána na plochy dopravy v jižní části města v blízkosti silnic 
I. a II. třídy. Významná je izolační zeleň podél komunikací, která je schopna zachycovat emise 
z dopravy. Plocha SO113 při ulici Nivnické byla oproti řešení pro společné jednání rozšířena a plocha 
VP149 vypuštěna. V upraveném návrhu tak tyto plochy nesousedí a nemohou se negativně ovlivňovat. 
Pro plochy smíšené obytné SO 2 a SO 113, vymezené v sousedství silnice I. třídy a návrhové plochy DS 
204 byly stanoveny specifické podmínky využití. 

Dále je v ÚP stanoveno, že bude zpracována územní studie (ÚS7 - dopravní studie U Korečnice – 
Nivnická), která dopravní řešení v dostatečně šířkově vymezených koridorech podrobně prověří. Jelikož 
koridory jsou v ÚP vymezeny v celkové šířce 100m a vzhledem k potřebě mimoúrovňového křížení 
stávajících dopravních a železničních tras se předpokládá vedení přeložek v hlubokých zářezech, budou 
koridory zčásti využity pro ochrannou zeleň. 
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• 6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah 
obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 

o zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti 
a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem 
na cílové kvality a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění 
krajinných hodnot území; 

V návrhu ÚP byly omezeny rozvojové plochy pro bydlení, které dosud platný ÚP navrhuje v severních 
okrajových částech Těšova a Újezdce u Luhačovic. Přechod zástavby do krajiny je řešen především 
vymezením ploch RZ – rekreace individuální v zahrádkářských osadách a RX – rekreace specifických 
forem. Na tyto plochy pak povětšině navazují plochy smíšené nezastavěného území. 

o umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co 
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření; 

V návrhu ÚP se jedná především o zastavitelné plochy pro výrobu. Tyto plochy byly z urbanistického 
hlediska umisťovány ve vazbě na dopravní koridory, nicméně – vzhledem ke kvalitě ZPF, byly úpravou 
řešení odsunuty do poloh více vzdálených a výše položených. Toto situování je kompenzováno 
vymezením ploch krajinné zeleně K kolem areálů (Králov) nebo ploch smíšených nezastavěného území 
S* v lokalitě Škrlovec. 

o zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat 
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty 
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit 
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 

V návrhu ÚP se jedná především o zachování obrazu sídla v krajině – dálkových pohledů na panorama 
města. Proto bylo navrženo, aby nové zastavitelné plochy s výjimkou ploch rekreace nepřekročily hranici 
území, vymezenou kótou 280 m.n.m. (pohledově exponovaný horizont). Návrhem jsou respektovány 
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty, zejména 
Městská památková zóna. 

o zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
charakteristiky. 

Návrhem ÚP Uherský Brod je zajištěna ochrana historického jádra města, které je městskou 
památkovou zónou a je zachován obraz města v krajině (omezením výšky navrhované zástavby nejsou 
narušeny dálkové pohledy na historické jádro s dominantami věží). Zásahy do krajinného rázu jsou 
pokud možno minimalizovány – záměr na realizaci golfového hřiště nad silnicí II/495 do Vlčnova dle 
změny č. 8B ÚP vydané v roce 2016 byl částečně korigován tak, aby se v dálkových pohledech od 
hvězdárny v Uherském Brodě neuplatňoval na horizontu. Korekce záměru na situování ploch pro 
podnikání, výrobní služby a řemesla v lokalitě Králov – přesun k silnici I/50 - se nezdařila z důvodu 
ochrany zemědělského půdního fondu I. bonitní třídy. Farma Králov je navržena k revitalizaci, 
zemědělské pozemky v sousedství lze využít např. pro pastviny. 

• (7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: 

o upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 

V návrhu ÚP pro společné jednání byla komplexně posuzována zejména problematika urbanistické 
koncepce, celistvost města byla upřednostněna před rozvojem, který by striktně respektoval zemědělský 
půdní fond dvou nejlepších bonit (u ploch pro bydlení se ZPF I. třídy ochrany nachází i uvnitř 
zastavěného území města). Plochy pro průmyslovou výrobu byly vymezeny ve vazbě na nadmístní 
komunikační síť, nikoliv do vyšších poloh, kde je sice horší ZPF, ale plochy jsou pohledově exponované. 
Dle pokynů pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné projednání bylo následně respektováno stanovisko 
orgánu ochrany ZPF a urbanistická koncepce byla vzhledem k tomu pozměněna. 

o významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, 
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prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné 
zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

V návrhu ÚP byla tato priorita zohledněna, pokud to bylo v organismu města možné. Návrh je vždy 
dohodou o využití území a kompromisem mezi ideálním a možným řešením. 

o využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit 
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných 
k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území 
a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

V návrhu ÚP byla tato priorita zohledněna, viz vymezená území přestavby (Havřice V Kútě, Vlčnovská – 
U Porážky, Pod Valy, Dolní Valy, Těšovská - 1.května, Luhačovská atd.). 

o hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 

Viz výše. 

o vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání 
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace; 

Při řešení nezastavěného území byly zohledněny komplexní pozemkové úpravy. Krátkodobá rekreace je 
posílena vymezením ploch individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ, především ve vazbě na 
stávající takto využívané lokality. 

o výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, 
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu 
s podmínkami v konkrétní části území; 

Návrh ÚP navázal na předchozí záměry: doplnění ploch zahrádkářských lokalit, realizace sportovně 
rekreačních ploch nedaleko rozhledny Hráběcí ve Vlčnově (bude upřesněno územní studií). 

o významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů 
v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační 
a turistické využívání území; 

Viz výše. Komplexní pozemkové úpravy byly zapracovány, některé detaily ve vazbě na základní koncepci 
řešení ÚP však bylo nutno pozměnit (např. situování retenční nádrže v Havřicích ve střetu s dopravním 
řešením, umístění biocenter LBC 10 Nivničky apod.); 

o rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností 
v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných 
i budoucích; 

Návrh ÚP respektuje dokumentaci ZÚR ZK, kde jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro 
přeložku silnice II. třídy včetně veřejně prospěšných staveb. 

o zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní; 

Návrh ÚP řeší protipovodňová opatření v souladu s dostupnými podklady. 

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

Návrh ÚP nevymezuje v aktivních zónách záplavového území zastavitelné plochy nad rámec 
zastavěného území, jsou zde navrženy pouze nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a plochy změn v krajině (plocha jižně Slováckých strojíren pro rozvoj průmyslové výroby VP 151 byla na 
základě vyhlášené aktivní zóny záplavového území Nivničky oproti dřívějším záměrům na rozvoj plošně 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 16 

omezena). Plocha hromadné rekreace RH 612 zasahuje do aktivní zóny záplavového území pouze 
marginálně a to ozeleněnou částí pozemku za stávající usedlostí, která je navržena k využití pro sociální 
zařízení kempu – ten bude situován na louce nad objektem (vlastní stavby se nacházejí mimo aktivní 
zónu záplavového území). 

Jelikož se zástavba města Uherský Brod po staletí vyvíjela v nivě řeky Olšavy, nelze tuto prioritu bez 
výjimky uplatnit v území Q100. Výstavba na plochách, zasahujících do Q100, je podmíněna realizací 
protipovodňových opatření. Pokud by bylo stávající Q100 striktně respektováno, nemohlo by např. dojít 
ke smysluplnému využití některých ploch, na něž jsou navázány plochy pro veřejnou občanskou 
vybavenost tělovýchovného a sportovního charakteru ve vazbě na zástavbu města (OS622, OS623). 
Realizace staveb na ploše občanského vybavení v záplavovém území je navržena s vysokým procentem 
volných ploch (hřišť, navazujících ploch zeleně), které by nezhoršily podmínky pro průchod případné 
povodně územím, ani by výrazně nezhoršily retenční vlastnosti území. Potřebné stavby (např. šatny, 
hygienické zázemí apod.) lze situovat nad hladinu záplavy. 

Město potřebuje rovněž plochy pro rozvoj výroby, které je vhodné situovat ve vazbě na dopravní trasy, 
ty jsou vedeny nivou Olšavy a proto jsou některé plochy zasaženy vyhlášeným Q100. Návrh ÚP tedy 
vymezuje prostory pro ohrázování Olšavy a pro retenci vod nad zástavbou tak, aby bylo Q100 omezeno. 

Podmínky, za kterých jsou záměry v záplavovém území Q100 možné, jsou uvedeny v kapitole I.6.3 
Řešení ÚP. Plochy pro které jsou podmínky stanoveny, jsou uvedeny v kapitole II.2.1 Politika územního 
rozvoje ČR, priorita č. 26. 

Návrh ÚP dále zohledňuje dokumentaci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Národní 
plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Moravy“ viz kapitola 
II.9.8.3 Ochrana před povodněmi a přívalovými vodami. 

Jako příloha č.2 tohoto Odůvodnění je zpracována tabulka všech zastavitelných ploch 
a ploch změn v krajině, které zasahují do záplavových území a do území s povodňovým 
ohrožením včetně vyčíslení míry zasažení ploch. 

o vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování 
a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní; 

V návrhu ÚP řešeno v podmínkách pro výstavbu na plochách s rozdílným způsobem využití území. 

o důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu 
a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití; 

V návrhu ÚP byla tato priorita zohledněna, viz vymezená území přestavby (Havřice V Kútě, Vlčnovská – 
U Porážky, Pod Valy, Dolní Valy, Těšovská - 1.května, Luhačovská atd.). 

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

V návrhu ÚP řešeno v podmínkách pro výstavbu na plochách s rozdílným způsobem využití území. 

• (8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území 
a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy 
rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování 
jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na:  

o zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti 
v hlavních centrech oblastí; 

o zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí 
v území, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské zdraví; 

o preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy 
pro případnou náhradní výstavbu. 

ÚP Uherský Brod je řešen mimo specifické oblasti kraje. Vzhledem k tomu, že je významným centrem 
osídlení východní části ZK, jsou vymezena dostatečná území pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a 
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sociální vybavenosti. Základní koncepce řešení je postavena tak, aby zajišťovala zachování přírodních 
a krajinných hodnot. Koncepce dopravního řešení spočívá ve vyvedení nadmístní dopravy na okraj 
města s cílem minimalizovat negativní vlivy dopravy na zástavbu. Dále jsou navržena protipovodňová 
opatření, zajišťující ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami. 

• (9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, 
léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a 
neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie. 

V návrhu ÚP jsou respektovány limity využití území, tedy i chráněná ložisková území a ložiska 
nerostných surovin. Do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Havřice (cihlářská 
surovina) zasahuje plocha pro rozšíření útulku pro psy – na ploše lze situovat pouze dočasné stavby do 
doby využití ložiska.  

• (10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství 
území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování 
o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, 
minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí 
a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát 
na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě 
ochrany. 

V návrhu ÚP bylo posuzováno hledisko záboru ZPF komplexně s problematikou urbanistické koncepce. 
Město leží v poměrně kopcovitém terénu a kvalitní ZPF je vázán na plochy rovinatější ve vazbě na nivu 
řeky Olšavy, kudy vedou nadmístní silniční tahy a kde se rozvinula průmyslová výroba. Proto je logické 
zde plochy pro průmyslovou výrobu doplnit. Rovněž některé plochy pro bytovou výstavbu jsou 
situovány na ZPF dvou nejlepších bonit – jedná se o ty plochy, které jsou obklopeny budoucí zástavbou 
a jsou odděleny od nezastavěného území komunikacemi. V případě, že jsou zastavitelné plochy 
vymezeny na ZPF dvou nejlepších bonit, je navrženo jejich využití až po zastavění ploch na ZPF horší 
kvality. 

• (11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

V návrhu ÚP je tato priorita respektována. 

• (12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení 
a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 

V návrhu ÚP byla koordinace zajištěna, podrobněji viz kapitola II.11.1.1.6 „Požadavky vyplývající 
z dalších dokumentů a širších územních vztahů“. 

• (13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů 
a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby 
koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových 
koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici. 

Netýká se. 

• (14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních 
a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území 
kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 

Netýká se. 

II.2.2.2 Rozvojová osa nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská 

úkoly pro územní plánování: 
- řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR 
- prověřit územní možnosti pro těsnější funkční provázání N-OS2 s OS11 v prostoru Uherského 

Brodu 
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- prověřit rozsah zastavitelných ploch přednostně v území města Uherský Brod a stanovit pravidla 
pro jejich využití 

- dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území N-OS2 
a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech 

V návrhu ÚP byly koridory vymezené ZÚR zpřesněny – viz dopravní řešení. Ostatní požadavky byly vzaty 
v potaz. 

II.2.2.3 Plochy a koridory dopravy 

- silnice nadmístního významu PK21 Nivnice - Uherský Brod (II/490) 

Koridor dle ZÚR byl v návrhu ÚP Uherský Brod zpřesněn a zakreslena plocha o celkové šířce 
100m. 

- silnice nadmístního významu PK22 Uherský Brod, JV obchvat (II/490) 

Koridor dle ZÚR byl v návrhu ÚP Uherský Brod zpřesněn a zakreslena plocha o celkové šířce 
100m. 

- silnice nadmístního významu PK23 Újezdec u Luhačovic – obchvat (II/490) 

Koridor ze ZÚR byl v návrhu ÚP Uherský Brod zpřesněn a zakreslena plocha v proměnné šířce od 
osy řešení dle zpracované studie – převážně je držena šíře 25m na obě strany od osy; v severní 
části, kde přeložka vyžaduje rozsáhlejší terénní úpravy, byla plocha severním směrem od osy 
rozšířena na 30m. 

- silnice nadmístního významu PK26 Uherský Brod – napojení II/495 na obchvat II/490 

Koridor veřejně prospěšné stavby PK26 ze ZÚR ZK využije stávající komunikaci s úpravami, pro 
úpravu vedení silnice II/495 jsou vymezeny plochy DS 214 a DS 554 (v návrhu částečně v peáži 
se silnicí II/490). Důvodem je nadřazení dopravy ve směru do zástavby města na nadjezd nad 
železnicí po silnici II/490 (dopravní zátěž je vyšší). Křížení obou komunikací je navrženo okružní 
křižovatkou, součást plochy DS 554. 

- plocha pro heliport nadmístního významu L07 

Záměr heliportu byl ze ZÚR převzat, ale poloha plochy pro umístění heliportu byla zpřesněna – 
plocha je navržena ve východní části města při silnici II. třídy s vazbou na silnici I/50. 
Z bezpečnostních důvodů bylo nutno zohlednit venkovní vedení VN a VVN. 

II.2.2.4 Plochy a koridory územního systému ekologické stability 

- Nadregionální biocentrum PU03 NRBC 95 – Hluboček – k. ú. Havřice 

Část nadregionálního biocentra zasahuje okraj řešeného území v Havřicích, jedná se o stavové 
biocentrum, které bylo stabilizováno jako plochy přírodní, vymezení bylo provedeno v souladu se 
ZÚR ZK a upřesněno na základě aktuální katastrální mapy v souladu s platným plánem společných 
zařízení pozemkových úprav. 

- Regionální biocentrum PU117 RBC 623 – Sedmiřadné - k. ú. Havřice 

Biocentrum řešené území nezasahuje, je vymezeno v dostatečných prostorových parametrech 
v platné ÚPD Drslavic. 

- Nadregionální biokoridor PU23 NRBK 152 – Kostelecké polesí – Hluboček - k. ú. 
Havřice 

Biokoridor prochází západním okrajem řešeného území v Havřicích, část biokoridoru je navržena 
k doplnění na orné půdě, do trasy biokoridoru jsou vložena 2 lokální biocentra, vymezení bylo 
provedeno v souladu se ZÚR ZK a upřesněno na základě aktuální katastrální mapy a v souladu 
s platným plánem společných zařízení pozemkových úprav. 

II.2.2.5 Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

úkoly pro územní plánování: 
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- prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území a na 
obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou; 

- upřesnit územní vymezení lokálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě blízkých biotopů 
v území a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů; 

- podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke 
kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů; 

- respektovat vymezená území s prognózními zásobami nerostných surovin, a na řešení 
způsobu jeho dalšího využívání; 

- vytvářet územní podmínky pro zachování hodnot památkového fondu, dbát na kvalitu 
a soulad řešení navazující zástavby, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní 
zásahy 

- vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lokalit archeologických nálezů, 
podporovat územní požadavky na vybudování doprovodné informační vybavenosti 

- podporovat územní řešení respektující originalitu výjimečných staveb a souborů staveb 
a jejich urbanistického uspořádání 

V návrhu ÚP byly požadavky vzaty v potaz. 

II.2.2.6 Cílové kvality krajiny 

Řešené území leží v krajinném celku Uherskobrodsko, krajinném prostoru Uherský Brod (krajina 
zemědělská intenzivní) a Prakšicko (krajina zemědělská harmonická) a krajinném celku 
Luhačovické zálesí, krajinném prostoru Biskupicko (krajina zemědělská harmonická). 

Krajina intenzivní zemědělská: 
Možná ohrožení: 
- zábory a poškození zemědělské půdy; 
- necitlivá zástavba příměstských území;  
- umísťování staveb velkých objemů nebo výšek. 
Zásady pro využívání: 
- dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
- respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel; 
- nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech; 
- omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánu 

města; 
- dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánu města. 

Krajina zemědělská harmonická: 
Možná ohrožení: 
- rozsáhlejší zástavba mimo zastavěné území; 
- zatížení území soustředěnou intenzivní rekreací;  
- přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků. 
Zásady pro využívání: 
- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny (zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostů); 
- nepřipouštět nové rezidenční areály nebo rekreační centra mimo hranice zastavitelného 

území; 
- respektovat architektonické a urbanistické znaky sídel. 

V návrhu ÚP byla problematika cílových kvalit krajiny prověřena a promítnuta do koncepce řešení. 
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II.2.3 Územně plánovací podklady 

II.2.3.1 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Uherský Brod 

Na základě 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Uherský 
Brod (MěÚ Uherský Brod, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, 2016) jsou do územního 
plánu zapracovány závazné limity využití území. Po společném jednání k návrhu ÚP Uherský Brod byly 
dále doplněny plochy rozlivu (nízké, střední a vysoké povodňové ohrožení). 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 21 

II.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Územní plán Uherský Brod zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území - vzhledem k významu města v jižní části Zlínského kraje se zde počítá s novou 
výstavbou objektů pro bydlení a jsou navrženy plochy pro rozvoj průmyslové výroby. Zachovalá původní 
struktura zástavby města (centrum s městskou památkovou zónou - MPZ) není řešením územního plánu 
narušena. Městská památková zóna byla vyhlášena Vyhláškou JM KNV v Brně o prohlášení území 
historických jader měst za památkové zóny dne 20.11.1990. Nedílnou součástí ochrany MPZ je její 
ochranné pásmo, vyhlášené dne 01.07.1996 rozhodnutím OkÚ Uherské Hradiště, referátem RR, č.j. 
kult/96/889. 

Předmětem ochrany v MPZ je především 

• dochovaná lokační půdorysná osnova z poloviny 13. století – svou koncepcí a založením patří 
k našim největším a nejvýznačnějším založením vůbec. Řešení celkové prostorové kompozice 
historického jádra se opírá o charakteristický terénní reliéf a sleduje jeho uplatnění a zvýraznění 
v dálkových pohledech i v bezprostředním kontaktu, 

• kompozice vertikálních dominant věží kostelů a radnice v prostoru obou hlavních náměstí 
a postranních ulic. 

Nezastavěné území je v souladu s jeho charakterem chráněno před nežádoucí výstavbou, zejména 
v nivách vodních toků. Lze zde umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky. V nezastavěném území lze výjimečně umístit 
technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní dosavadní užívání pozemků. Pro rozvoj rekreace 
jsou vymezeny zastavitelné plochy. 
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II.4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
Územní plán Uherský Brod byl pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v pozdějším znění (novela stavebního zákona, účinná od 1. ledna 
2013). 

II.4.1 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a vnitřního podrobnějšího dělení 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky“) a z metodiky jednotného 

digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského 

kraje (dále jen „Metodiky“). 

Základní typy ploch s rozdílným způsobem využití lze dle § 3 odst. 4 Vyhlášky podrobněji dělit. Této 
možnosti je využito pro stanovení specifických podmínek pro využití území jako je např. různá intenzita 
a charakter zástavby u ploch bydlení v rodinných domech (BI) a hromadného (BH), které obě spadají 
do základního typu „plochy bydlení“. Obdobně bylo postupováno u dalších ploch (např. u ploch 
občanského vybavení, ploch výroby atd.). 

Rozdělení, přesné názvy i grafické vyjádření odpovídá požadované Metodice i standardům obecně 
využívaným v územně plánovací praxi. 

Výše uvedený § 3 odst. 4 umožňuje i vymezení jiných typů ploch, než jmenovaných §§ 4 – 19. Nad 
rámec Vyhlášky (v souladu se zadanou metodikou) byly vymezeny plochy zeleně. Důvodem je jednak 
zákonný požadavek na vymezení systému sídelní zeleně (vyhláška 500/2006, příloha 7), což bez 
možnosti vymezení samostatných ploch není dost dobře možné, dále také ochrana nezastavitelných 
ploch. Podrobněji jsou plochy zeleně členěny na plochy zeleně sídelní (Z*), plochy parků a historických 
zahrad (ZP) a plochy krajinné zeleně (K). 

Plochy zeleně sídelní (Z*) a plochy parků a historických zahrad (ZP) jsou samostatně vymezené 
k ochraně významné zeleně uvnitř zastavěného území a v přímé vazbě na něj. Tyto plochy pozitivně 
ovlivňují životní podmínky města, jeho vnitřní i vnější obraz, zvyšují obytnost území a kvalitu veřejných 
prostor a rozšiřují možnosti krátkodobé rekreace občanů uvnitř zastavěného území. V rámci ploch 
sídelní zeleně je také zahrnuta část stávajících pozemků soukromých zahrad. Naopak plochy zeleně 
menšího rozsahu nebyly vymezovány samostatně a jsou součástí jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití, především ploch veřejných prostranství (P*). 

Plochy krajinné zeleně (K) jsou specifické plochy odvozené od ploch přírodních, jedná se o plochy na 
kterých dominuje krajinná zeleň. Tyto plochy ale nepožívají zákonné ochrany, a nejsou ani plochami 
chráněnými systémem NATURA, ani biocentry. Plochy krajinné zeleně byly vymezeny zejména pro 
vyjádření koncepce uspořádání krajiny a ochranu krajinného rázu a dále byly vymezovány také 
z důvodů ochrany trvalé vegetace v ekologicky nestabilní krajině, včetně skladebných částí ÚSES – 
biokoridorů a interakčních prvků. Plochy krajinné zeleně byly vymezovány rovněž pro protierozní 
opatření v zemědělské krajině (průlehy, meze, hrázky, větrolamy), přičemž součástí těchto ploch budou 
vedle zeleně také technická řešení jednotlivých opatření. V návaznosti na urbanistické řešení byly 
v nezastavěném území vymezovány plochy krajinné zeleně jako doprovodná nebo izolační zeleň. 
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II.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Návrh územního plánu Uherský Brod respektuje požadavky zvláštních právních předpisů, v celém 
procesu zpracování postupoval projektant ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími 
veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. 

Vyhodnocení souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy případně s výsledkem řešení rozporů 
po společném jednání (text doplní pořizovatel dokumentace): 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství požaduje omezit plochy občanské vybavenosti (plocha 
64), která zasahuje do výhradního ložiska cihlářské suroviny č. 3051000 Havřice, které je v této části 
nechráněné chráněným ložiskovým územím č. 05100000 Havřice.–  

Dle požadavku byla plocha OK č.64 omezena. 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Souhlasné stanovisko. 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany , odbor ochrany územních zájmů 

Souhlasné stanovisko. 

Státní pozemkový úřad 

Sděluje, že návrh ÚP je v rozporu se schválenými plány společných zařízení, které popisuje. 

Projektant návrhu ÚP sděluje, že provedené změny sledují novou koncepci urbanistického a dopravního 
řešení návrhu ÚP a plán společných zařízení je nutno tomuto řešení podřídit a částečně upravit (územní 
plán je podkladem pro řešení KPÚ, v tomto případě KPÚ předcházely): 

k.ú. Havřice – v důsledku převzetí návrhových ploch pro bydlení BI z platného územního plánu města 
a dle požadavku objednatele nezapracován stavový prvek „otevřený příkop OP2“. 

k.ú. Újezdec u Luhačovic – požadavek na zapracování OP1 v trati Šraňky respektován, doplněna plocha 
K573. 

k.ú. Těšov – z urbanistických důvodů ponechána návaznost příkopu PŘ4 a PŘ2- R přes zastavitelnou 
plochu DS186, v souladu s potřebou trasování místní komunikace, 

vodní nádrž ON1 v lokalitě Vinohrady ponechána jako součást stabilizované plochy krajinné zeleně, 

pro návaznost příkopu PŘ3 byla nově vymezena stabilizovaná plocha Z*, mimo zastavěné území je 
součástí stabilizované plochy K. 

k.ú. Maršov u Uh. Brodu – zapracován příkop PŘ3a a 3b – navrženy plochy K407, K563, 

upraveno vymezení stabilizovaných plochy K a OV tak, aby byla zajištěna funkčnost příkopu PŘ1. 

k.ú. Uherský Brod – lokalita Na Výsluní - navrhovaná nádrž N1 upravena dle potřeb koncepce 
dopravního řešení návrhu ÚP, její funkčnost a kapacita jsou respektovány, trasa navazující polní cesty 
VC26 v detailu upravena, 

v souvislosti s budoucím řešením přeložky silnice I/50 je navrženo zpracování územní studie, která 
prověří návaznosti účelových, zejména polních  cest vymezených v KPÚ, 

upravený návrh ÚP nově vymezuje rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu mimo lokalitu Šumické 
pole a Újezdy, KPÚ tedy již nejsou dotčena. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 

Bez připomínek a námitek. 

Městský úřad Uherský Brod – koordinované stanovisko 

1. Odpadové hospodářství – bez připomínek. 

2. Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek. 

3. Silniční hospodářství – nemáme námitek. 

Ministerstvo dopravy 

Z hlediska drážní, vodní a letecké dopravy – souhlasíme. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích: 

1. Nesouhlas s návrhem propojení silnic I/50 a III/05019 (plocha DS 157) – z návrhu ÚP bylo 
propojení převzaté z platného ÚP Uherský Brod vypuštěno. 

2. Nesouhlas s návrhem připojení nové ČSPH u silnice I/50 (plocha DS50) – plocha DS 50 byla 
z návrhu ÚP vypuštěna. 

3. S návrhem přeložky silnice I/50 souhlasíme, koridor požadujeme vymezit jako územní rezervu 
(DS204, 209, 210, 212) – respektováno, koridor je územní rezervou a je veden i nad návrhovou 
plochou dopravy pro jiné, dočasné využití dle záměrů města). 

4. S návrhem ploch pro silniční dopravu DS217, 218 souhlasíme za podmínky zpracování územní 
studie – respektováno. 

Ministerstvo životního prostředí 

Z hlediska zdůvodnění záboru ZPF (plochy nad 10ha) – nesouhlas. 

Z hlediska potřeb rozvojových ploch – nesouhlas. 

Bude respektován požadavek předložit návrh ÚP k opakovanému projednání. 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Úsek ochrany ZPF - nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany ZPF. 

Požadavek na vypuštění ploch pro průmyslovou výrobu a sklady VP151, 155, 156 a ploch pro drobnou 
výrobu a služby VD148 – 

respektováno u ploch VP155, 156 (vypuštěny), VP151 vymezena dle požadavků města, omezena je 
aktivní zónou záplavového území. 

Plocha VD148 byla také vypuštěna a nahrazena plochou VD609, což je z hlediska urbanistického 
i ochrany krajinného rázu diskutabilní - plocha v lokalitě Králov je od města vzdálená, dopravně špatně 
dostupná, vysoko položená a pohledově exponovaná. Je také v kolizi s objekty pro bydlení, se kterými 
sousedí. Projektant ÚP konstatuje, že z urbanistického hlediska mělo být ponecháno původní situování 
této plochy u silnice I/50, byť na ZPF vyšší kvality. 

Odbor ŽP a zemědělství 

- jako příslušný orgán ochrany lesů – souhlasné stanovisko. 

- jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší - souhlasné stanovisko. 

- jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší - souhlasné stanovisko. 

- jako příslušný správní orgán na úseku vodního hospodářství - nesouhlasné stanovisko: 

požadavek na doplnění podmínek pro výstavbu na plochách zasažených rozlivem dle Plánu pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Dunaje – doplněno, viz kapitoly I.6.3 Výroku a II.9.5.5 Odůvodnění, 

požadavek na doplnění výčtu záplavových území – doplněno v Odůvodnění, kapitola II.9.5.3 Vodní toky. 
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požadavek na zpřesnění řešení odkanalizování dle PRVK – respektováno. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Souhlasné stanovisko. 

Odbor kultury a památkové péče 

Požadavek na opravu seznamu nemovitých kulturních památek - respektováno. 

Doplněn seznam starých ekologických zátěží o skládku Katovka. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

Souhlasné stanovisko. 
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II.6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 

TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) bylo zpracováno jako samostatná příloha. 

II.6.1 Požadavky SEA (návrh po společném jednání) 
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu územního plánu Uherský Brod a vzhledem k současnému 
a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
skutečnostem, lze konstatovat, že řešení Územního plánu Uherský Brod bude akceptovatelné za 
uskutečnění následujících opatření (opatření byla zohledněna v upravené dokumentaci návrhu ÚP 
Uherský Brod pro společné jednání): 

II.6.1.1 Doporučená opatření – plochy bydlení 

-  v rámci navržených územních studií stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, u ploch 
bydlení individuálního (BI 6, 14, 15-18, 29-37, 41, 45, 54, 636, 637) zachovat maximum ploch 
v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu řešit tak, aby nebylo 
negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz, v upraveném návrhu ÚP částečně respektováno 
v požadavcích na řešení územních studií a v podmínkách pro využití ploch. Etapizace bude řešena 
jako součást územních studií tak, aby se k výstavbě na plochách s kvalitním ZPF přistoupilo po 
vyčerpání ploch méně kvalitních. Důvody, proč tyto plochy nebyly z výstavby zcela vyloučeny, jsou 
urbanistické - plochy jsou situovány uprostřed navržených celků (Na Výsluní), zástavba v jejich okolí 
probíhá a tyto plochy budou od ploch v extravilánu novu zástavbou zcela odděleny, 

-  u plochy BH 598 změnit způsob využití na BI - plochy bydlení individuálního, v rámci navržené 
územní studie stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF 
(zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu řešit tak, aby nebylo negativně 
ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz, v upraveném návrhu ÚP byly plochy, původně vymezené 
pro výstavbu RD, nově vymezeny pro hromadné bydlení z důvodů, že ve městě je těchto ploch 
nedostatek, resp. nejsou vůbec. Zároveň byly stanoveny podmínky, za jakých lze výstavbu 
realizovat, výšková hladina zástavby byla omezena na 3NP + ustupující podlaží nebo podkroví ve 
sklonité střeše a je předepsáno zpracování podrobnější dokumentace – územní studie. Obec na 
vymezení plochy pro BH trvá, 

-  u plochy BI 621 změnit způsob využití na RX – plochy rekreace specifických forem, požadavek nebyl 
akceptován s tím, že plocha BI 621 je prolukou mezi stávající zástavbou v Těšově a již realizovaným 
RD. Vlastníci pozemků a obec požadují ponechat možnost dostavby RD na těchto pozemcích, 

-  na plochách ležících v k.ú. Újezdec a Těšov (plochy 28-37, 39, 41, 44, 45) respektovat stávající 
historickou strukturu zástavby a vycházet z původní pozemkové parcelace, v upraveném návrhu ÚP 
respektováno v podmínkách pro výstavbu na plochách BI, 

-  zvýšit koeficient zeleně na minimálně 0,4 a 0,5 u řadového a samostatně stojícího rodinného domu, 
v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

-  zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší 
míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala 
vsak povrchové vody do půdy, v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

-  dochází k velkému záboru ZPF a to půd chráněných (I. a II. tř. ochrany ZPF), přednostně 
zastavovat plochy v zastavěném území, část ploch převést do rezerv – přednostně těch, které leží 
v I. a II. tř. ochrany ZPF a nejsou již předmětem stavebního řízení při převzetí z platné ÚPD, 
v upraveném návrhu ÚP respektováno v požadavcích na etapizaci výstavby při řešení územních 
studií, jako územní rezerva je navržena přeložka silnice I/50 a také plochy určené k rozlivu (retenční 
prostory). Plochy, navržené pro novou výstavbu RD, byly v návrhu ÚP ponechány, k jejich navýšení 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 27 

došlo na základě požadavku obce respektovat převážnou část ploch, které jsou řešeny v dosud 
platném ÚP (do upraveného návrhu ÚP byly doplněny na základě důrazných připomínek občanů, 
kteří argumentují újmou na svých právech). 

II.6.1.2 Doporučená opatření – plochy smíšené 

-  u plochy SO 2 v rámci navržené územní studie stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, 
zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu 
řešit tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz, respektováno 
v požadavcích na řešení územních studií, 

-  u plochy SO 113 v rámci navržené územní studie stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, 
zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu 
řešit tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz, v upraveném návrhu ÚP se 
jedná o doplnění zástavby podél jednostranně obestavěné ulice Nivnické, zahrady a drobná držba 
budou mít funkci ochranné zeleně vůči ploše DS 204, respektováno v požadavcích na řešení 
územních studií, 

-  u ploch smíšených v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, v návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro využití ploch, 

-  dochází k velkému záboru ZPF a to půd chráněných (I. a II. tř. ochrany ZPF), přednostně 
zastavovat plochy v zastavěném území, část ploch převést do rezerv – přednostně těch, které leží 
v I. a II. tř. ochrany ZPF a nejsou již předmětem stavebního řízení při převzetí z platné ÚPD. Plochy, 
navržené pro novou výstavbu, byly v upraveném návrhu ÚP ponechány: jak na základě urbanistické 
koncepce řešení – např. plochy SO 2, SO 113 jsou vymezeny dopravním řešením, tak na základě 
požadavků obce). 

II.6.1.3 Doporučená opatření – plochy rekreace 

- plochy RZ 605 a RZ 606, vzhledem k negativnímu vlivu na krajinný ráz, vyloučit z územního plánu, 
tyto plochy při výjezdu z Újezdce ve směru na Luhačovice jsou sice pohledově exponované, ale 
navazují na stávající plochu RZ. Z hlediska zemědělského využití se jedná o svahy III. – V. bonitní 
třídy, které budou při využití pro zahrádky méně ohroženy erozí. Obec s vyloučením nesouhlasí. 

- u plochy RI 576 změnit způsob využití na RX – plochy rekreace specifických forem, plocha byla do 
upraveného návrhu ÚP doplněna na základě důrazných připomínek občanů, kteří argumentují 
újmou na svých právech (plocha je vymezena v dosud platném ÚP), obec požaduje připomínkám 
občanů vyhovět. 

- u ploch RX 342-350 vyloučit jakékoliv nevhodné zásahy, které mohou negativně zasáhnout do 
krajinného rázu těchto ploch, v upraveném návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro výstavbu na 
plochách RX. 

- plochu RZ 629 vyloučit z územního plánu, plocha byla do upraveného návrhu ÚP zapracována na 
základě požadavků obce a to v souladu s dosud platným ÚP, obec s vyloučením nesouhlasí. 

-  u ploch rekreace navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a opatření na likvidaci odpadních vod, v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

-  dochází k velkému záboru ZPF u ploch RZ (rekreace zahrádkářská), plochy nevyjímat ze ZPF, 
(pouze objekty - stavby rekreace) a případně doporučit pouze změnu kultury orná na zahrady, 
vinice, sady (plocha 605 – zábor 5,03 ha). v návrhu ÚP respektováno. Plocha RZ 605 viz 1. odrážka. 

II.6.1.4 Doporučená opatření – plochy občanského vybavení 

-  u ploch občanského vybavení OS 71, 72, OH 79, OK 549, OX 583 individuálně posoudit možný 
negativní vliv na krajinný ráz, upravený návrh ÚP u těchto ploch negativní vliv na krajinný ráz při 
splnění podmínek pro výstavbu nepředpokládá. 

-  u ploch občanské vybavenosti specifických forem OX 351 a 352 v rámci navržené územní studie 
řešit možný významný negativní vliv na krajinný ráz, v upraveném návrhu ÚP respektováno 
v požadavcích na řešení územní studie, 
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-  u ploch OS 622 a OS 623 vyloučit negativní vliv na krajinný ráz a VKP niva, upravený návrh ÚP řeší 
tyto plochy v souladu s „Územní studií veřejného prostranství Uherský Brod - rekreační osa řeky 
Olšavy“, zpracovanou v roce 2018, jedná se rekreační využití ploch bez výstavby objektů, převažují 
plochy travnaté nebo plochy hřišť typu skatepark, provazové hřiště, plochy pro piknik apod. 

-  u ploch občanského vybavení navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a opatření na likvidaci odpadních vod, v upraveném návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro výstavbu na všech plochách. 

-  u ploch OS 75, 622, 623 (sport), které zasahují do vyhlášeného záplavového území Q100 řeky 
Olšavy, respektovat podmínky orgánů státní správy a správce vodního toku, v upraveném návrhu 
ÚP respektováno v podmínkách pro výstavbu na všech plochách, zasahujících do ploch s rizikem 
záplav. 

II.6.1.5 Doporučená opatření – plochy dopravní infrastruktury 

Přeložky silnic II/490 a II/495 jsou vyhodnoceny v rámci procesu EIA a jsou stanoveny 
konkrétní podmínky pro stavbu obchvatů a navazujících dopravních staveb. 

Přeložka silnice I/50 je v návrhu ÚP v plochách rezerv. 

Další opatření: 

- záměr na umístění dopravní stavby u stávající obytné zástavby bude posouzen z hlediska 
předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení s tím, že nejpozději v rámci územního 
řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 
staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření, 
v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch. 

-  pro navrhované trasy obchvatů silnic I/50 a II/490 v dalších stupních projektové dokumentace 
navrhnout takové řešení, které vyloučí negativní vliv na skladebné části ÚSES a minimalizuje vliv na 
VKP niva, navrhne začlenění stavby do krajiny a minimalizuje potenciální negativní ovlivnění 
krajinného rázu, v návrhu ÚP respektováno předepsáním územní studie na přeložku I/50, na 
přeložky silnic II. třídy byla ÚS a EIA zpracována. 

-  pro navrhované trasy místních a účelových komunikací navrhnout takové řešení, které vyloučí 
negativní vliv na skladebné části ÚSES a minimalizuje vliv na VKP niva, navrhne začlenění staveb do 
krajiny a minimalizuje případný potenciální negativní ovlivnění krajinného rázu, v upraveném návrhu 
ÚP stanoveno v obecných podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

-  u ploch pro dopravu v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, v návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro využití ploch, v upraveném návrhu ÚP stanoveno v obecných podmínkách pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

-  u ploch (201, 223-227, 241, 243), které zasahují do vyhlášeného záplavového území Q100 řeky 
Olšavy, respektovat podmínky orgánů státní správy a správce vodního toku, v návrhu ÚP 
respektováno v podmínkách pro využití ploch. 

II.6.1.6 Doporučená opatření – plochy technické infrastruktury a plochy nakládání 
s odpady 

-  plochu pro nakládání s odpady TO.1 306 individuálně posoudit vzhledem k možnému negativnímu 
vlivu na krajinný ráz, v upraveném návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro výstavbu na dané 
ploše. 

-  u ploch (284, 285, 296-299), které zasahují do vyhlášeného záplavového území Q100 řeky Olšavy,  
respektovat podmínky orgánů státní správy a správce vodního toku, v upraveném návrhu ÚP 
respektováno v podmínkách pro výstavbu na daných plochách. 
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II.6.1.7 Doporučená opatření – plochy veřejných prostranství 

- u ploch veřejného prostranství navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, v návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro využití ploch. 

II.6.1.8 Doporučená opatření – plochy výroby a skladování 

-  pro plochy s velkou rozlohou, které mohou negativně ovlivnit krajinný ráz (plochy 146, 147, 150, 
152, 153) a významně negativně ovlivnit krajinný ráz (plochy 151, 154, 566, 580) navrhnout takové 
řešení, které minimalizuje možné negativní ovlivnění krajinného rázu, v upraveném návrhu ÚP 
respektováno v podmínkách pro výstavbu na daných plochách. 

-  u ploch 151 a 594 vyloučit negativní vliv na VKP niva, v upraveném návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro výstavbu na daných plochách. 

-  plochu VD 609, která má významný negativní vliv na krajinný ráz, zmenšit, tato plocha byla již 
řešena změnou ÚP a v upraveném návrhu ÚP byla stanovena max. přípustná výška zástavby 10m 
nad rostlý terén. Plocha je na obvodu ozeleněna a výstavba je omezena kótou 280 mn.m. 

-  u ploch pro výrobu a skladování je nutno splnit podmínku, že lze umístit chráněné prostory 
definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění 
povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, příp. 
vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy), v návrhu ÚP 
respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

-  stanovit etapizaci výstavby - etapizace je v upraveném návrhu ÚP požadována v rámci zpracování 
územních studií. Bude stanovena tak, aby se k výstavbě na plochách s kvalitním ZPF přistoupilo až 
po vyčerpání většiny ploch na ZPF horších kvalit. 

- zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší 
míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala 
vsak povrchové vody do půdy, v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

- u ploch 566 a 580, které zasahují do odvodněných pozemků, ověřit  rozsah drenáží a případně 
navrhnout opatření na zachování funkčnosti systému, v upraveném návrhu ÚP respektováno 
v podmínkách pro výstavbu na daných plochách. 

II.6.1.9 Doporučená opatření – vodní plochy a toky 

- nebyla stanovena. 

II.6.1.10 Doporučená opatření – plochy sídelní a krajinné zeleně 

- v existujících skladebných částech ÚSES - biokoridorech postupně přeměňovat druhovou skladbu 
dřevin ve prospěch autochtonních druhů, nové výsadby realizovat podle projektové dokumentace, 
v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

- použitý výsadbový materiál musí mít místní (autochtonní) původ a odpovídat stanovištním 
podmínkám (skupině typů geobiocénů – STG), v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití 
ploch. 

II.6.1.11 Doporučená opatření – plochy přírodní 

- v existujících skladebných částech ÚSES - biocentrech postupně přeměňovat druhovou skladbu 
dřevin ve prospěch autochtonních druhů, nové výsadby realizovat podle projektové dokumentace, 
v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití ploch, 

- použitý výsadbový materiál musí mít místní (autochtonní) původ a odpovídat stanovištním 
podmínkám (skupině typů geobiocénů – STG), v návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro využití 
ploch, 
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- v ploše P 537 vyloučit jakoukoli stavbu technického charakteru, tj jakékoli vodní plochy, jež by 
vyžadovaly opevňování břehů tůně nebo sousedního toku v návrhu ÚP respektováno v podmínkách 
pro využití ploch. 

Z hlediska dokumentace SEA lze konstatovat, že řešení Územního plánu Uherský Brod bude 
akceptovatelné bez dalších kompenzačních opatření. 

II.6.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Udržitelný rozvoj území stojí na třech pilířích – environmentálním, hospodářském (ekonomickém) 
a sociálním, jejichž vztah by měl být vyvážený. 

Město Uherský Brod je z hlediska vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území zařazeno 
do skupiny 2c, což je podprůměrný stav. Nejlépe z pilířů udržitelného rozvoje území jsou hodnoceny 
územní podmínky pro hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel je průměrná. Nejhůře jsou 
hodnoceny územní podmínky pro příznivé životní prostředí. 

Životní prostředí je zhoršováno emisemi z lokálních zdrojů znečištění, průjezdem dopravy po silnicích 
I. a II. třídy, zastavěným územím ohroženým záplavami, případně výskytem areálů brownfields se 
starými ekologickými zátěžemi. Jsou překročeny dlouhodobé imisní limity benzo(a)pyrenu. oxid siřičitý 
a jemné suspendované částice frakce PM 2,5. Suspendované částice PM10 se přibližují k imisnímu 
limitu. Hlavními zdroji znečištění ovzduší je mimo dopravy (primární emise, resuspenze, otěry, koroze) 
také průmyslová výroba. Přispívají i malé zdroje (emise ze spalování fosilních a jiných paliv, zemního 
plynu, vznětových motorů atd.). Vzhledem k poloze sídla a charakteru aktivního povrchu na k.ú. se 
nepředpokládá vytváření významných inverzí a tím zvýšení akumulace škodlivých látek v ovzduší. Město 
je zásobeno elektrickou energií a plynem, čímž je vytvořen předpoklad pro využívání medií bez 
negativních dopadů na ovzduší. 

Upravený návrh územního plánu je zpracován tak, aby byla negativa v území pokud možno eliminována 
a vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj území se zlepšila. 

Rozvoji města může napomoci existence územního plánu s předpokladem vyřešení dopravy 
(realizace přeložek silnic I. a II. třídy v jižní a východní části města), s dostatkem 
kvalitních zastavitelných ploch (jak pro bydlení, tak pro rozvoj průmyslové výroby) 
a s návrhem vyváženého řešení krajiny při navýšení rekreačního potenciálu území. 

II.6.2.1 Dopravní řešení 

� Územní plán vytváří předpoklady pro odvedení průjezdné dopravy ze zástavby města - drží 
územní rezervu pro vyloučení trasy silnice I. třídy č. 50 ze zástavby města a vymezuje přeložky 
silnic II. třídy č. 490 a 495, tím výrazně napomáhá k pozvednutí pilíře ekologie - 
budoucímu snížení hlučnosti a emisí z dopravy v centru města a v jeho zástavbě. Obchvat silnic 
II. třídy je trasován v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR ZK. Řešení umožňuje vést jižně 
města i silnici I/50, pokud by bylo její přeložení řešeno současně s přeložkami silnic II. třídy, 

� návrh ÚP Uherský Brod odvádí část dopravy z ulice Vlčnovské a z jižní části zástavby také 
návrhem místní komunikace u průmyslové zóny Vazová, s mimoúrovňovým křížením železnice 
(propojení ulic Dolní Valy a U Porážky). Toto je pro odlehčení dopravního zatížení jižní části 
města významným přínosem, řešení výrazně napomáhá pozvednout jak pilíř životního 
prostředí, tak i pilíř hospodářský, 

� návrh ÚP Uherský Brod odvádí část dopravy z historického jádra města, které je památkovou 
zónou, a to návrhem místní komunikace, propojující Havřice se silnicí III. třídy do Prakšic přes 
ulici V Kútě a areál brownfieldu (bývalý areál zemědělské výroby). Toto řešení napomáhá 
pozvednout jak pilíř životního prostředí, tak i pilíř hospodářský a soudržnosti 
společenství, protože přispívá ke zvýšení kvality prostředí v centru města a k rozvoji 
turistického ruchu. 

II.6.2.2 Rozvojové plochy 

� řešení ÚP Uherský Brod navrhuje dostatečné zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení a to pokud 
možno mimo záplavami ohrožená území (při stagnaci počtu obyvatel města plochy umožňují 
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zlepšení kvality bydlení navýšením standardu obytných ploch na jednoho obyvatele a zajišťují 
nabídku i pro nárůst počtu obyvatel). Hlavní rozvojové plochy jsou převzaty z dosud platného 
ÚP města a upřesněny na základě projednání rozpracovaného návrhu ÚP s objednatelem. Nová 
výstavba přispěje k pozvednutí kvality všech pilířů udržitelného rozvoje území. 
Podmínky pro výstavbu jsou navrženy tak, aby byly plochy pokud možno zastavovány 
postupně, směrem od kompaktní zástavby k okrajovým částem města a nedocházelo 
k povolování ojedinělých objektů v nezastavěném území, 

� řešení ÚP Uherský Brod navrhuje dostatečné zastavitelné plochy pro rozvoj občanského 
vybavení a rekreace, s důrazem na rozvoj rekreace hromadné (plochy pro tělovýchovu a sport 
i golfový areál) a to z důvodu minimalizace záboru kvalitní zemědělské půdy pro individuální 
rekreaci, negativního hodnocení záměrů situovaných v nivě Olšavy a v sousedství záložních 
vodních zdrojů. Realizace navrhovaných záměrů přispěje k rozvoji turistického ruchu a tím 
k pozvednutí hospodářského pilíře, 

� řešení ÚP Uherský Brod respektuje vyhlášenou aktivní zónu záplavového území řeky Olšavy. 
Problematika ochrany nivy řeky souvisí zejména s potřebou vyřešit nadmístní dopravu a zajistit 
dostatečné rozvojové plochy pro výrobu, tyto požadavky jsou územním plánem omezeně 
řešeny v záplavovém území Q100 (přeložky silnic jsou přes údolní nivy vedeny s využitím estakád 
či dlouhých přemostění). Rozvoj výroby je z hlediska hospodářského pilíře žádoucí, část 
ploch navržených pro rozvoj výroby ale byla z návrhu ÚP vypuštěna nebo přesunuta na jiné 
plochy (byly zohledněny závazné dokumenty pro komplexní řešení protipovodňové ochrany 
„Plán pro zvládání protipovodňových rizik v povodí Dunaje a Národní plán povodí Dunaje a Plán 
dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“), 

� řešení ÚP Uherský Brod zajišťuje dostatečné zastavitelné plochy pro rozvoj výroby, které 
napomohou zvýšit zaměstnanost obyvatel města a stabilizovat je (posílení hospodářského 
pilíře). Plochy však musely být přesunuty na pozemky s horší kvalitou ZPF, vypuštěny byly 
v jižní části města v pokračování stávajících areálů, tedy ve vazbě na dopravní tahy. Nově jsou 
řešeny v lokalitě Škrlovec. Plochy pro rozvoj drobné a zemědělské výroby byly situovány také 
v lokalitě Králov, tam byly v upraveném návrhu ÚP odsunuty od silnice I. třídy (kde byly 
navrženy na ZPF II. třídy ochrany) do výše položených poloh (na ZPF III. třídy ochrany), 

� řešení ÚP Uherský Brod navrhuje přestavbu areálů brownfieldů a areálů se starými ekologickými 
zátěžemi – bývalých středisek zemědělské výroby v Havřicích a Králově a také předpokládá 
budoucí postupnou přestavbu některých objektů u nádraží a řadových garáží u sídliště Pod 
Vinohrady na garáže halové (vymezeno je zde území přestavby), posílení všech pilířů, 
zejména hospodářského, 

� řešení ÚP Uherský Brod vytváří územní předpoklady pro přestavbu nevhodně využívaných ploch 
v jižní části města (plochy smíšené a plochy občanského vybavení) a umožňuje tím zlepšit 
životní podmínky obyvatel města; zvýšit kvalitu životního prostředí, posílit pilíře 
hospodářský i soudržnosti obyvatel, je i nabídkou pro nově příchozí, 

� řešení ÚP Uherský Brod zpřesňuje územní systém ekologické stability a formou regulativů 
umožňuje řešení protierozních opatření i zalesnění pozemků v krajině, tím přispívá ke zvýšení 
koeficientu ekologické stability v území. 
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II.7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA (STANOVISKO SEA) 
Stanovisko KÚ ZK, OŽPaZ ze dne 13.8.2020, bod IV. Hodnocení koncepce: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přehodnocení již vydaného nesouhlasného stanoviska z hlediska vlivů 
na ŽP a veřejné zdraví, posuzoval krajský úřad v úvodu vypořádání následujících připomínek, které 
vedly k vydání nesouhlasného stanoviska SEA: 

• Nové návrhové plochy VP 155, VP 156 se nachází v záplavovém území jak vodního toku Olšava 
tak Nivnička. Pro dotčené plochy byl z hlediska vlivů na odtokové poměry vyhodnocen negativní 
vliv (-1). Nelze vyloučit významný negativní vliv (-2) i vzhledem k tomu, že vyhodnocení ploch 
z hlediska povodňových rizik není dostatečné a vypovídající (zástavba trvale zhorší odtokové 
poměry, může dojít k zaplavování dalších ploch, které by při ponechání v původním stavu 
nebyly jinak dotčeny).  

Předložený upravený návrh ÚP Uherský Brod včetně jeho vyhodnocení vlivů na ŽP (dokumentace SEA) 
již nezahrnuje plochy VP 155, VP 156, tyto plochy byly z návrhu ÚP Uherský Brod 
vyloučeny. 

• Návrhová plocha technické infrastruktury TO.1 306 určená pro nakládání s odpady je navržena 
do Oblasti s významným povodňovým rizikem (pro Q100) PM 59 Olšava. Tato plocha nebyla 
posouzena z hlediska povodňového ohrožení a ani pro ni nebyla navržena případná adekvátní 
opatření. V dokumentaci SEA byla tato plocha hodnocena pouze z hlediska vlivu na krajinný ráz. 
Přičemž platí, že vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu je možné ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Hlavní využití plochy TO.1 je: nakládání s odpady; přípustné využití: pozemky staveb a zařízení pro 
nakládání s odpady (skládkování, sběrné dvory apod.), na území recyklačních linek jsou přípustné 
plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů, pozemky pro zeleň, pozemky staveb související 
dopravní infrastruktury - místní komunikace, chodníky a veřejná prostranství, pozemky staveb ostatní 
technické infrastruktury; podmíněně přípustné využití: průmyslová výroba, pokud se prokáže, že plocha 
není pro nakládání s odpady nezbytná. U této plochy tedy nelze vyloučit významná rizika v souvislosti 
s umístěním do lokality s vysokým rizikem ohrožení povodněmi. V návrhu ÚP Uherský Brod pro veřejné 
projednání (řešení územního plánu - duben 2020) na str. 61 je pro dotčenou plochu TO. 1 306 
stanovena jako jedna z podmínek využití plochy TO. 1 s vysokým rizikem ohrožení povodněmi: využití 
je podmíněno situováním přízemí objektů nad hladinu Q100 a budou zohledněna opatření 
dle platného povodňového plánu města. Tato podmínka však není uvedena v samotném 
vyhodnocení vlivů na ŽP a veřejné zdraví (dokumentace SEA). Přičemž další podmínka využití této 
plochy stanovena v návrhu ÚP Uherský Brod pro veřejné projednání (řešení územního plánu - duben 
2020) na str. 61: posoudit plochu TO. 1 individuálně vzhledem k možnému negativnímu vlivu na 
krajinný ráz, v dokumentaci SEA uvedena je. Dokumentace SEA a předložený návrh ÚP Uherský Brod 
pro veřejné projednání (řešení územního plánu - duben 2020) musí v tomto směru korespondovat. 
Zpracovatelem nebyla podmínka využití plochy TO. 1 týkající se vysokého rizika ohrožení povodněmi 
v dokumentaci SEA uvedena. 

• Z dokumentace SEA vyplývá pro nové návrhové plochy VP 155, VP 156, VD 148, VP 151 
hodnocení vlivů (-2) tedy významný negativní vliv - na těchto plochách jde zejména o vliv na 
zábor půdy a krajinný ráz. Uvedené plochy patří do I. třídy ochrany ZPF, což jsou půdy, které 
lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně (pro obnovu ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu) a do II. třídy ochrany ZPF – půdy jen podmíněně 
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V rámci 
doporučených opatření nebyla pro tyto plochy navržena žádná opatření pro předcházení, snížení 
nebo kompenzaci zjištěných významných negativních vlivů na zábor kvalitních zemědělských 
půd. Byla navržena opatření obecné pro všechny zastavitelné plochy. 

Předložený upravený návrh ÚP Uherský Brod včetně jeho vyhodnocení vlivů na ŽP (dokumentace SEA) 
již nezahrnuje plochy VP 155, VP 156 a VD 148. Tyto plochy byly z návrhu ÚP Uherský Brod 
vyloučeny. Nedaleko původní návrhové plochy VD 148 (7,03 ha) byla však nově vymezena plocha 
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pro drobnou výrobu a služby VD 609 (7,54 ha), pro kterou z tohoto vyhodnocení vyplývá 
významný negativní vliv (- 2) a to z hlediska vlivu na půdu, odtokové poměry a krajinný ráz, dále mírný 
negativní vliv (-1) na povrchové a podzemní vody. Zpracovatel posouzení LÖW & spol., s r.o. pro tuto 
plochu VD 609 stanovil opatření, aby její plocha vzhledem k významnému negativnímu vlivu na krajinný 
ráz, byla redukována o minimálně 50 %. S touto redukcí i s ohledem zábor kvalitní zemědělské 
půdy krajský úřad souhlasí. 

Navrhovaná plocha pro průmyslovou výrobu a sklady VP 151 je v předložené přepracované verzi 
návrhu ÚP Uherský Brod (květen 2020) plošně upravena (rozšířena) západním i východním směrem a to 
z původní výměry 6,7307 ha na 9,04 ha. Tato plocha je částečně přebírána z platného ÚP. Pro tuto 
plochu bylo v rámci posouzení vlivů na ŽP zpracovatelem vyhodnocen významný negativní vliv (-2) na 
půdu (pozemky ZPF s II. třídou ochrany ZPF) a krajinný ráz. Dále mírný negativní vliv (-1) na podzemní, 
povrchové vody, také odtokové poměry, na soustavu Natura a významný krajinný prvek ze zákona. 

Zpracovatelem posouzení LÖW & spol., s r.o. je pro tuto plochu požadována redukce ve vztahu k EVL 
a PP Mokřad u Slováckých strojíren a to takto: ponechat západní plochu v ZPF po plochu již 
zastavěnou VP z hlediska předběžné opatrnosti (velký počet zvláště chráněných druhů ve 
zvláště chráněném území) a vyloučit negativní vliv na VKP niva. Krajský úřad tento požadavek 
zahrne do závěrečného stanoviska. 

Městský úřad Uherský Brod předložil žádost o přehodnocení nesouhlasného stanoviska z hlediska vlivů 
na ŽP a to na základě upraveného návrhu ÚP Uherský Brod (duben, květen 2020).  

Předložený upravený návrh ÚP Uherský Brod (pro veřejné projednání) obsahuje navíc celou řadu dalších 
změn, včetně doplnění zcela nových ploch. Jedná se o poměrně výrazné změny. Tyto změny jsou také 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci předložené dokumentace 
SEA. 

Nově navržené plochy v rámci předloženého upraveného návrhu ÚP Uherský Brod (veřejné projednání) 
se stanovenými požadavky krajského úřadu na zapracování do návrhu ÚP, neboť jejich vymezením 
může dojít k negativnímu ovlivnění složek životního prostředí nebo veřejného zdraví: 

Plocha smíšená obytná SO 113 (6,04 ha) – jedná se změnu využití území z původní plochy pro 
výrobu a skladování VP 149. Pro tuto plochu SO 113 byl vyhodnocen významný negativní vliv (-2) 
z hlediska záboru ZPF a vlivu na krajinný ráz. Tato původně navržená plocha pro výrobu a skladování je 
nově vymezena jako plocha smíšená obytná. 

V rámci hodnocení této plochy (str. 61 dokumentace SEA) bylo zpracovatelem vyhodnoceno, že plocha 
SO 113 bude ohrožena návrhovou plochou dopravy DS 210. Krajský úřad má za to, že plocha SO 113 
bude bezprostředně ohrožena plochou DS 204. Dle předloženého dopravního schématu jde o územní 
rezervu pro přeložku silnice I/50. Z návrhu ÚP Uherský Brod (odůvodnění) vyplývá: u plochy SO 113 
v rámci navržené územní studie stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, zachovat maximum 
ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu řešit tak, aby nebylo 
negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz; v upraveném návrhu ÚP se jedná o doplnění 
zástavby podél jednostranně obestavěné ulice Nivnické, zahrady a drobná držba budou mít funkci 
ochranné zeleně vůči ploše DS 204, respektováno v požadavcích na řešení územních studií.  

Dle krajského úřadu plocha SO 113 není v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – 
Politikou územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3), ve které je stanovena priorita územního 
plánování (22): vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků). Ve Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území je uvedena jako jedna ze slabých stránek: zhoršená kvalita obytného 
prostředí dopravou po silnici I. třídy. S konstatováním, že návrh územního plánu Uherský Brod je řešen 
tak, aby slabé stránky v území pokud možno eliminoval. Je navržena územní rezerva pro přeložku 
silnice I/50, přinese zlepšení kvality ovzduší v zástavbě jižní části města a celkové zkvalitnění životního 
prostředí (omezení hluku). Nově je však plocha SO 113 vymezena až k hranici koridoru budoucí 
přeložky silnice I/50, tedy opět do těsné blízkosti budoucí silnice I. třídy. Krajský úřad požaduje plochu 
SO 113 upravit tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezeného koridoru DS 204 určeného pro 
přeložku I/50. 
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Plocha pro drobnou výrobu a služby drobnou výrobu a služby VD 609 (7,54 ha), pro kterou 
z tohoto vyhodnocení vyplývá významný negativní vliv (- 2) a to z hlediska vlivu na půdu, odtokové 
poměry a krajinný ráz, dále mírný negativní vliv (-1) na povrchové a podzemní vody. Zpracovatel 
posouzení LÖW & spol., s r.o. pro tuto plochu VD 609 stanovil opatření, aby její plocha vzhledem 
k významnému negativnímu vlivu na krajinný ráz, byla redukována o minimálně 50 %. S touto 
redukcí i s ohledem na zábor kvalitní zemědělské půdy krajský úřad souhlasí. 

 
Stanovisko KÚ ZK, OŽPaZ ze dne 13.8.2020, bod V. Stanovisko 

Na základě předloženého upraveného návrhu Územního plánu Uherský Brod (duben 2020) včetně 
dokumentace SEA (květen 2020) a vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Územního plánu Uherský 
Brod na udržitelný rozvoj území vydává krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona 
o posuzování vlivů na ŽP ve smyslu ust. § 10g a § 10i uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Územní plán Uherský Brod – upravený návrh“ 
s požadavky: 

• redukovat plochu výroby a skladování VP 151 (9,04 ha) ve vztahu k EVL a PP Mokřad 
u Slováckých strojíren a to ponecháním západní plochy v ZPF po plochu již zastavěnou VP z hlediska 
předběžné opatrnosti (velký počet zvláště chráněných druhů ve zvláště chráněném území) 
a současně vyloučit negativní vliv na VKP niva, 

• redukovat plochu drobné výroby a výrobní služby VD 609 (7,54 ha) o min. 50 % 
s ohledem na významný negativní vliv na krajinný ráz i značný zábor zemědělské půdy, 

• upravit plochu smíšenou obytnou SO 113 tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezeného koridoru DS 204 určeného pro přeložku I/50. 

V navazujících řízeních pro plochu nakládání s odpadu TO. 1 důsledně dodržet umístění přízemí 
objektů nad hladinu Q100 včetně zohlednění opatření dle platného povodňového plánu města a plochu 
individuálně řádně posoudit vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný ráz. 
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II.8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 

NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
Stanovisko viz kapitola II.7. 
 
V upraveném návrhu ÚP Uherský Brod bylo stanovisko respektováno s odchylkami dle pokynů 
objednatele (Město Uherský Brod) ze dne 17.9.2020 následovně: 

• plocha výroby a skladování VP 151 (9,04 ha) byla redukována dle požadavku KÚ Zlínského kraje, 

• plocha drobné výroby a výrobních služeb VD 609 (7,54 ha) byla redukována následovně: hranice 
redukce plochy VD 609 byla vymezena dle platného územního plánu města Uherský Brod, kde je 
plocha vymezena pro podnikání, výrobní služby, řemesla s indexem P 14 a s ponecháním vymezené 
plochy pro krajinnou zeleň s indexem K v jihovýchodní části území a to pro snížení negativního vlivu 
na krajinný ráz. Současně byl stanoven koeficient zeleně pro plochu VD 609 minimálně 0,3. Dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF byly po společném jednání vyloučeny plochy pro průmyslovou 
výrobu a sklady VP 148, 156 a plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 148. Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí i pro hospodářský rozvoj. Aby byl 
zachován i hospodářský rozvoj ve městě Uherský Brod, územní plán vymezuje plochu VD 609 (byla 
převzata z platného územního plánu). Plocha vhodně urbanisticky vyplňuje prostor mezi dvěma 
stávajícími výrobními areály, 

• plocha smíšená obytná SO 113 je vymezena v sousedství koridoru pro přeložku silnice II. třídy 
a výhledovou přeložku silnice I. třídy, pro tyto dopravní trasy je vymezen koridor šíře 100m. Pro 
plochy smíšené obytné SO 113, vymezené v sousedství koridoru, byly stanoveny specifické 
podmínky využití. Dále je v ÚP stanoveno, že bude zpracována územní studie (ÚS7 - dopravní 
studie U Korečnice – Nivnická), která dopravní řešení v dostatečně šířkově vymezených koridorech 
podrobně prověří. Jelikož koridory jsou v ÚP vymezeny v celkové šířce 100m a vzhledem k potřebě 
mimoúrovňového křížení stávajících dopravních a železničních tras se předpokládá vedení přeložek 
v hlubokých zářezech, budou koridory zčásti využity pro ochrannou zeleň. 
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II.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VARIANT 

II.9.1 Urbanistické řešení, zhodnocení variant 
Jedná se o obec s rozšířenou působností (ORP), jejíž správní území leží v jihovýchodní části Zlínského 
kraje. Leží na celostátně významných dopravních tazích: řešeným územím procházejí železniční tratě 
č. 341 Kunovice – Újezdec u Luhačovic – Bylnice – Vlárský průsmyk – SK a č. 346 Újezdec u Luhačovic 
– Luhačovice, dále silnice I. třídy I/50 a silnice II. třídy II/490, II/495, které se v zástavbě města křižují. 
Dle ZÚR ZK je proto území města součástí rozvojové osy nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-
Vlárská. 

Město mělo dle SLDB 2011 16 758 obyvatel. 

Město Uherský Brod leží v Hlucké pahorkatině, která je součástí Vizovické vrchoviny rozkládající se mezi 
Dolnomoravským úvalem a Bílými Karpaty, hranice CHKO Bílé Karpaty již do řešeného území 
nezasahuje. 

II.9.1.1 Základní koncepce řešení 

Městský organismus tvoří centrum města a více místních částí, které byly v návrhu ÚP pro společné 
jednání rozvíjeny s ohledem na intenzitu vazeb na centrum. Proto byly rozsáhlé rozvojové plochy pro 
výstavbu rodinných domů ve stávajícím ÚP města v okrajových částech Havřic a Újezdce u Luhačovic 
v návrhu nového ÚP výrazně plošně omezeny. Na základě pokynů města po společném jednání je 
v upraveném návrhu ÚP města více zohledněn platný územní plán. To se týká i zahrádkářských lokalit. 

Jedním z podstatných problémů ve městě je doprava, v platném ÚP byla silniční síť pouze stabilizovaná. 
Návrh ÚP pro společné jednání řešil přeložky silnic II. třídy na základě nadřazené dokumentace, toto 
řešení bylo doplněno o další plochy v jižní části města, v budoucnosti využitelné pro přeložku silnice 
I. třídy č. 50 (plochy územních rezerv). 

Poznámka: Nová koncepce dopravního řešení byla rozpracována v řadě variant, které byly konzultovány 
na pracovních jednáních s objednatelem dokumentace a vybraná varianta řešení byla předložena 
ke společnému jednání. Součástí koncepce řešení dopravy je i severozápadní obchvat města – propojení 
Havřic se silnicí III. třídy do Prakšic. 

II.9.1.1.1 Uherský Brod (městské osídlení) 

Centrum města 

Navrženou koncepcí bude zajištěna ochrana historického jádra města, které je městskou památkovou 
zónou (PZ). Zahrnuje území na vyvýšeném místě nedaleko řeky Olšavy, oddělené od okolí terénními 
a zelenými liniemi, s unikátní zachovanou urbanistickou půdorysnou stopou a zámkem, na který 
navazuje park. Území s vysokým podílem občanské vybavenosti bude plnit funkci centra pro město 
i obec s rozšířenou působností a budou zde vytvářeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 

Převážná část PZ je v návrhu ÚP vymezena jako plochy smíšené v centrální zóně a má stanoveny 
podmínky pro využití ploch, zajišťující ochranu stávající zástavby před nežádoucími zásahy a limitující 
záměry na dostavbu v památkové zóně. Je navržena revitalizace území špalíčku (tj. prostoru mezi 
Masarykovým a Mariánským náměstím) a zástavby nad ulicemi Pod Valy a Dolní Valy (při uličce 
U Elektrárny). 

V případě dostaveb a přestaveb v tomto území je navrženo respektovat blokový charakter zástavby. 

Zástavba kolem radiál, směřujících do centra města (Svatopluka Čecha, Prakšická a Neradice) je 
převážně stabilizovaná a v návrhu ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro zlepšení životního prostředí 
obyvatel této zástavby (viz dopravní řešení). 

Na základě přiloženého schématu, které vymezuje pohledově exponovaná území, pohledové dominanty 
a pohledové horizonty v řešeném území, byla určena místa významných dálkových pohledů na 
historické jádro města s věžemi kostelů. Ve vyznačených segmentech byla navrhovaná zástavba 
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v území města výškově regulována, případně navrženy zelené clony stávajících negativních dominant 
s cílem chránit hodnoty v území. 

Uherský Brod – Na Výsluní 

Sídliště Na Výsluní s převahou zástavby rodinnými domy je hlavní rozvojovou lokalitou ve městě. Je 
navrženo pokračovat ve výstavbě rodinných domů severně od ulice Na Chmelnici v souladu s dosud 
platným územním plánem, nově je navrženo doplnit zástavbu i západně ulice Josefa Herčíka a propojit ji 
se zástavbou Havřic. Zastavitelné plochy pro výstavbu RD jsou doplněny o možnost výstavby 
nízkopodlažních bytových domů v těchto plochách a jsou vymezeny navrhovanou sběrnou komunikací, 
propojující ulice Prakšickou a V Kútě. Na sběrnou komunikaci budou navázány plochy smíšené a plochy 
pro drobnou a řemeslnou výrobu (přestavba bývalého areálu zemědělské výroby). Plochy pro sport 
a tělovýchovu jsou doplněny severně základní školy s připojením na navrženou sběrnou komunikaci. Při 
ulici Josefa Herčíka je navržena plocha smíšená, využitelná i pro veřejnou občanskou vybavenost. 

Novostavby budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. Zástavba je navržena nízkopodlažní, 
s max. 3 nadzemními podlažími. 

Uherský Brod – sídliště Pod Vinohrady 

Sídliště Pod Vinohrady je územím s kapacitní zástavbou bytových domů vyšší podlažnosti. V území jsou 
stabilizovány plochy veřejné vybavenosti – základní škola, mateřská škola, nemocnice s poliklinikou, 
penzion pro seniory, ústav pro mentálně postiženou mládež a 2 domovy mládeže. 

V rámci ploch smíšených obytných městských je navrženo posílení podružného obchodního a kulturního 
centra kolem náměstí 1. máje. Dále je v sídlišti navržena dostavba bytových domů tam, kde to 
prostorové poměry umožňují, včetně ploch navazujících na plochy řadových garáží, určených 
k přestavbě na halové. 

V případě dostaveb a přestaveb v tomto území bude respektován charakter stávající zástavby. 
Novostavby budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. 

Uherský Brod – zástavba jižně železniční trati 

V území s různorodou zástavbou včetně kapacitních komerčních objektů obchodních řetězců je páteří 
ulice Vlčnovská. V zástavbě kolem této ulice je navržena přestavba nevyhovujících průmyslových hal 
a další zástavby s cílem revitalizace městské třídy, dále je navržena revitalizace areálů v blocích 
zástavby jižně ulice. Koncepcí dopravního řešení ÚP je sledováno omezení dopravní zátěže v ulici, 
zejména ve vazbě na navržené propojení U Porážky - Pod Valy. 

Území jižně železniční trati je rozděleno řekou Olšavou a silnicí I. třídy č.50 na dva celky, s bariérovým 
efektem ve směru k sídlišti Olšava. Koncepcí dopravního řešení ÚP je dále sledováno budoucí přeložení 
silnice I. třídy č.50 do prostoru mezi zástavbou města a areálem Slováckých strojíren. Tato koncepce 
řešení návrhu ÚP spolu s technickým řešením přeložky silnice I/50 v zářezu umožní efektivnější využití 
ploch kolem sídliště Olšava (v případě vedení přeložky I/50 po terénu budou navržena protihluková 
opatření). 

V nivě řeky Olšavy jsou nové zastavitelné plochy navrženy pouze omezeně a mimo aktivní zónu 
záplavového území (např. plochy pro rozvoj sportu a tělovýchovy). 

Průmyslové areály: 

Vazová – areál je zavlečkovaný, je navrženo obnovení vlečkového provozu a dostavba areálu podél 
vlečky, dále dopravní propojení ulic U Porážky a Pod Valy. 

Slovácké strojírny – stabilizovaný areál navržený k rozšíření. 

Areály při ulici U Korečnice – navržená dostavba stávajících areálů na volných plochách v jejich 
sousedství. 

Dále se kapacitní plochy pro průmyslovou výrobu navrhují v území západně toku Nivničky (lokalita 
Škrlovec), dle schválené změny dosud platného ÚP č. 11B. 
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Na plochách navazujících na některé průmyslové areály byly realizovány fotovoltaické elektrárny. 
Elektrárny budou v území respektovány do doby svého technického dožití, následně budou tyto prostory 
využity pro rozvoj průmyslové výroby. 

Uherský Brod – lokalita Králov 

Lokalita Králov v jihovýchodní části správního území města je od města zcela odtržená, je situována 
v krajině, při silnici I/50. Za účelem obhospodařování krajiny zde vznikla střediska zemědělské výroby, 
doplněná o bydlení pracovníků v zemědělství. V současné době jsou objekty zemědělské výroby využity 
nedostatečně, některé pozemky jsou využity pro chov koní. 

Lokalita Králov je po úpravě návrhu ÚP řešena v souladu se změnou č.10B dosud platného ÚP. Návrh 
ÚP upřednostňuje zemědělské využití stávajících objektů po jejich přestavbě a luk v sousedství 
zemědělských areálů pro chov koní. Dále jsou zde v souladu s vydanou změnou ÚP navrženy rozvojové 
plochy pro drobnou výrobu. 

Stávající zástavba objektů v ploše S je zohledněna s tím, že zde bude utlumeno bydlení. 

II.9.1.1.2 Místní části (venkovské osídlení) 

Venkovské osídlení tvoří 

Havřice 

V Havřicích převažuje zástavba venkovského charakteru, převážně je stabilizovaná. Dle pokynů pro 
úpravu návrhu ÚP je navržen rozvoj bydlení v RD na nové plochy, tyto plochy (byť špatně dopravně 
dostupné) byly navrženy v dosud platném územním plánu. 

S ohledem na množství rozvojových ploch pro bydlení je v Havřicích na ulici Brodské, v rámci ploch 
smíšených obytných, navrženo posílení podružného centra občanského vybavení. Dále jsou navrženy 
zastavitelné plochy smíšené v sousedství motorestu Pepčín. 

Průmyslové areály: 

Areál Zbrojovky (zčásti na k.ú. Havřice, zčásti na k.ú. Uherský Brod) je stabilizovaný. Je navrženo jeho 
doplnění o parkovací patrové garáže v areálu. 

Těšov 

Zástavba Těšova je stabilizovaná, rozvoj je navržen severním směrem, ve vazbě na nové komunikační 
propojení mezi Těšovem a sídlištěm Pod Vinohrady v Uherském Brodě po Staré Těšovské (včetně ploch 
pro bydlení v bytových domech). Další rozvoj je navržen ve směru do Újezdce u Luhačovic, severně 
ulice Podhájí, s využitím nadměrných zahrad stávající zástavby. K upřesnění vedení komunikací svažitým 
terénem je potřebné zajistit zpracování územní studie. Veřejná prostranství by měla být navržena 
přibližně v centru lokality u občasné svodnice, na kterou navazují plochy krajinné zeleně (plocha Z 365). 
Nad navrhovanou zástavbou je vzhledem k terénu nutno řešit protipovodňová opatření, ta byla převzata 
z komplexních pozemkových úprav. 

V rámci ploch smíšených obytných je navrženo posílení podružného centra Těšova na návsi, v úseku 
ulice Dr. Horáka. 

Navržený rozvoj areálu pro tělovýchovu a sport v Újezdci u Luhačovic je řešen na k.ú. Těšov. 

Újezdec 

Zástavba Újezdce u Luhačovic je stabilizovaná, rozvoj je navržen v její severozápadní a severovýchodní 
části ve vazbě na objekty ve výstavbě. V severozápadní části bude nová zástavba navržena na základě 
územní studie. Ve studii je třeba zajistit dostatečné plochy pro veřejná prostranství a malá hřiště pro 
děti. 

Výstavba rodinných domů v severovýchodní části Újezdce byla ve vztahu k platnému ÚP a zpracované 
územní studii poměrně výrazně omezena, důvodem je 

� pohledová exponovanost vysoko položené lokality, nová výstavba ovlivní krajinný ráz, 
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� okrajová poloha ve městě vzdálená od centra města i zastávek hromadné dopravy v Újezdci, 

� chybí technická infrastruktura, 

� rozvojových ploch pro výstavbu v celém městě je nadbytek, proto byly upřednostněny plochy 
v Uherském Brodě Na Výsluní, které vytvoří kompaktní čtvrt, technická infrastruktura je ve 
výstavbě. 

V rámci ploch smíšených obytných je navrženo posílení podružného centra Újezdce u Luhačovic na 
návsi, v úseku ulic U Zbrojnice, Poštovní a Široké. Přestavba je navržena s cílem uzavřít bloky, protnuté 
současnou trasou silnice II. třídy. 

Je navrženo rozšíření komerční OV (koliba U Luxů) a hřbitova. 

Maršov 

Zástavba Maršova u Uherského Brodu je stabilizovaná, rozvoj je navržen pouze omezeně (vzhledem ke 
svážným územím), na místě původní zástavby (zbořeniště). 

II.9.1.2 Limity urbanistického řešení 

• Kulturní hodnoty území (památková zóna, památkově chráněné objekty a urbanistická struktura 
jádra města), 

• přírodní hodnoty území (zvláště chráněná území, evidované lokality s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin či živočichů, přirozené až přírodě blízké úseky vodních toků), 

• ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, 

• územní systém ekologické stability v nadmístní úrovni, 

• bariery v území (silnice I. třídy, železnice, vodní toky, trasy nadmístních inženýrských sítí). 

II.9.1.3 Navržená urbanistická koncepce 

 Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu: 

• Jsou respektovány plochy drážní dopravy, s požadavkem na racionalizaci jejich využití, zejména 
ploch vlečkových systémů. Jsou vytvořeny územní předpoklady pro snížení bariérového efektu 
železniční trati č. 341 návrhem mimoúrovňového železničního přejezdu (zajistí propojení ulic Pod 
Valy a U Porážky). 

• Dopravní problémy jsou řešeny odvedením nadmístní dopravy ze zástavby města. Stávající silnice 
II/490 bude přeložena východně zástavby Újezdce u Luhačovic, pro budoucí přeložení této silnice je 
vymezena plocha dle zpracované studie. Dále je řešena přeložka II/490 v prostoru mezi zástavbou 
města a lokalitou Slováckých strojíren, vymezené plochy územních rezerv umožní rovněž realizaci 
přeložky silnice I/50. Předpokládá se, že v cílovém stavu budou silnice II/490 a II/495 v tomto 
prostoru vedeny po silnici I/50 jako peážní úseky. 

• Základní komunikační systém ve městě je radiálně okružní. Ten je návrhem ÚP posílen propojením 
ulice Prakšické s Havřicemi přes ulici v Kútě s pokračováním po silnici III. třídy č. 4958 na silnici 
I/50. Silnice III. třídy č. 49714, vedená po ulici Horní Valy, bude prodloužena k silnici I/50 po 
stávajících trasách silnice II/490 (ulicemi Neradice a Šumická). 

• Je navrženo propojení ulic Pod Valy a U Porážky sběrnou místní komunikací (s překlenutím 
železniční tratě nadjezdem), komunikace bude připojena na silnici I/50 prostřednictvím ulice 
Vlčnovské. 

• Z urbanistického hlediska je potřebné doplnění sítě místních komunikací v severozápadní části 
města Uherský Brod tak, aby bylo umožněno propojení zástavby severně historického jádra 
Uherského Brodu se zástavbou Havřic bez průjezdu Mariánským náměstím. Proto je navrženo 
propojení ulice Na Chmelnici s prodlouženou ulicí V Kútě. 

• Dále budou doplněny místní komunikace v lokalitách navrhované zástavby. Trasování místních 
komunikací v rozvojových plochách bude upřesněno v územních studiích či následně vedených 
řízeních. 
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 Cíle navržené koncepce rozvoje města: 

• Chránit historické jádro města s památkovou zónou před nežádoucí zástavbou a snížit jeho dopravní 
zatížení. 

• Navýšit obytný a výrobní potenciál města návrhem nových ploch pro výstavbu, maximálně 
respektovat rozvojové plochy dle platného ÚP města. 

• Posílit rekreační potenciál území (při respektování ochrany přírody i omezení, plynoucích 
z vyhlášeného záplavového území Olšavy a jejích přítoků), vytvořit předpoklady pro zvýšení 
turistického ruchu. 

• Přestavbou a dostavbou nedostatečně nebo nevhodně využívaných ploch (např. mezi železnicí 
a řekou Olšavou) omezit extenzivní rozvoj města, na těchto plochách obnovit městský charakter 
zástavby a doplnit občanskou vybavenost. 

• Vytvořit předpoklady pro revitalizaci a přestavbu nedostatečně využívaných areálů průmyslové 
a zemědělské výroby a areálů fotovoltaických elektráren po jejich dožití. 

 Koncepce řešení inženýrských sítí: 

• Zásobování pitnou vodou – město Uherský Brod je zásobováno ze skupinového vodovodu Uherské 
Hradiště–Uherský Brod-Bojkovice, vodovod bude respektován a rozšířen do návrhových ploch. 

• Odkanalizování - město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou čistírnou 
odpadních vod, stav bude respektován, do návrhových ploch bude kanalizace rozšířena jako 
oddílná. 

• Energetika, spoje – řešené území je plně plynofikováno, část města je napojena na centrální zdroje 
tepla (sídliště) - rozvody budou respektovány a dle potřeby doplněny. Pro uvolnění ploch pro 
výstavbu budou přeloženy některé trasy VN. Vedení VVN jižně města bude obnoveno (posíleno na 
dvojité vedení) ve stávající trase. 

 Pro zvýšení kvality ŽP je navrženo 

• podrobnější dokumentací řešit doplnění zástavby a humanizaci panelových sídlišť, 

• v obytných zónách upřednostňovat dopravně zklidněné komunikace, 

• realizovat protihluková opatření kolem dopravních tras, 

• realizovat další protipovodňová opatření, retenční nádrže a poldry, 

• obraz města doplnit o nové pohledové dominanty na všech k tomu vhodných místech (stavební 
i přírodní), řešit je podél komunikací. 

II.9.1.4 Krajinný ráz 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 
v krajině. 

Za účelem zachování krajinného rázu stanovuje ÚP Zásady prostorového uspořádání sídla. Důležité je, 
aby nová zástavba v území města respektovala charakter zástavby na navazujících plochách, tím je 
míněno její urbanistické uspořádání, její hmotová struktura a výšková hladina. Nová zástavba ve městě 
bude převážně nízkopodlažní, v celém území se nenavrhují nové stavby vyšší než 6 NP (pouze dostavba 
objektů v sídlišti Pod Vinohrady 4-6 NP), na horizontech budou stavby max. se 2NP. Sleduje se tak 
zachování dálkových pohledů na město, s charakteristickými dominantami věží kostelů. 
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II.9.1.5 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a vnitřního 
podrobnějšího dělení 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území v pozdějším znění (dále jen „Vyhlášky“) a z Metodiky jednotného digitálního 
zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje (dále jen 
„Metodiky“), požadované objednatelem. 

Základní typy ploch s rozdílným způsobem využití lze dle § 3 odst. 4 Vyhlášky podrobněji dělit. Této 
možnosti je využito pro stanovení specifických podmínek pro využití území jako je např. různá intenzita 
a charakter zástavby u ploch bydlení individuálního (BI) a hromadného (BH), které obě spadají do 
základního typu „plochy bydlení“. Obdobně bylo postupováno u dalších ploch (např. u ploch rekreace, 
ploch občanského vybavení, ploch výroby atd.). 

U ploch rekreace R, která je dělena na plochy rodinné rekreace RI, plochy individuální rekreace – 
zahrádkářské osady RZ a plochy rekreace specifických forem RX, znamená podrobnější dělení zejména 
rozlišení forem rekreace. U ploch RZ a RX se na rozdíl od jiných ploch rekreace ponechává většina 
pozemku v zemědělském půdním fondu. Rovněž intenzita využití ploch, daná podmínkami pro výstavbu 
stanovenými v tomto ÚP, je rozdílná. 

Rozdělení, přesné názvy i grafické vyjádření odpovídá požadované Metodice i standardům obecně 
využívaným v územně plánovací praxi. 

Územní plán také využil možnosti vymezení ploch specifických tam, kde se podmínky pro využití území 
v takto vymezených plochách liší od ostatních ploch stejného způsobu využití: OS - plochy občanského 
vybavení pro tělovýchovu a sport versus OX - plochy občanské vybavenosti specifických forem (pro 
tělovýchovu a  sport – zvažován je golfový areál). V případě golfového areálu je převážná většina ploch 
nezastavěná, doplněná o vodní plochy a krajinnou zeleň, areál v krajině je co nejvíce rozvolněn. 

Výše uvedený § 3 odst. 4 umožňuje i vymezení jiných typů ploch, než jmenovaných §§ 4 – 19. Nad 
rámec Vyhlášky byly vymezeny plochy zeleně – zeleně sídelní a zeleně krajinné. 

Plochy zeleně sídlení jsou samostatně vymezené k ochraně nezastavitelných ploch uvnitř sídla, které 
pozitivně ovlivňují jeho klima, životní podmínky, vnitřní obraz, zvyšují obytnost veřejných prostor a tím 
rozšiřují možnosti krátkodobé rekreace občanů uvnitř sídla. Tyto plochy není vhodné zahrnout do ploch 
veřejných prostranství jednak proto, že nejsou důsledně všechny veřejně přístupné, hlavním důvodem 
je ale zcela jiný poměr zpevněných a nezpevněných ploch – v případě ploch sídlení zeleně dominují 
plochy nezpevněné. Právě nezpevněné plochy, ať už pokryté bylinnou či dřevinou vegetací, jsou tím 
faktorem, který tak významně ovlivňuje klima a hygienu – zvyšují retenci vody, snižují prašnost 
a hlučnost (tlumí odrazy), zvyšují vzdušnou vlhkost a snižují teplotní extrémy, v neposlední řadě také 
pozitivně působí na pohodu obyvatel. 

Plochy zeleně krajinné jsou vymezeny pro zachování nelesní dřevinné vegetace v krajině, která 
nepodléhá jiné než obecné ochraně přírody a krajiny, přesto má nepopiratelnou krajinotvornou funkci. 
Plochy, které nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a tudíž je nelze zařadit do ploch lesních 
a nepodléhají ani žádnému z režimů ochrany jmenovaných v § 16 odst. 2 Vyhlášky a tudíž je nelze 
zahrnout do ploch přírodních, proto tvoří samostatný typ ploch krajinné zeleně. Krajinná zeleň může být 
zahrnuta i do jiných typů ploch (např. do ploch smíšených nebo zemědělských), samostatně jsou 
vymezeny významnější plochy, v nich funkce krajinné zeleně převažuje nad funkcemi ostatními. Jsou to 
plochy mezí, remízů, doprovodné a břehové zeleně – často interakční prvky a biokoridory. Nemají 
prakticky žádnou produkční hodnotu, jejich funkce je ekologická, estetická, protierozní 
a protipovodňová. 

Vymezení zeleně sídelní i zeleně krajinné je obsahově i grafickým vyjádřením plně v souladu 
s požadovanou Metodikou. 
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II.9.1.6 Bydlení 

Ve městě Uherský Brod plošně převažují plochy bydlení individuálního, v jeho okrajových částech má 
tato zástavba venkovský charakter. Ve druhé polovině minulého století byla, v souvislosti s rozvojem 
průmyslové výroby, realizována zástavba největšího sídliště – Pod Vinohrady. 

Důvody situování nových ploch pro výstavbu jsou uvedeny v samostatné kapitole (II.3.2 Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch). 

Bydlení (včetně návrhu) je také součástí ploch smíšených obytných a smíšených v centrální zóně. 
Důvodem je, že v těchto plochách nejsou navrhovány takové druhy staveb, které by bydlení negativně 
ovlivňovaly. Bydlení je rovněž významnou součástí centra města a oživuje je. 

Územní plán navrhuje: 

II.9.1.6.1 Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech 

� BH 4, 5, 548, 598 

Plochy pro vícepodlažní bytové domy je vzhledem k ochraně krajinného rázu vč. dálkových pohledů na 
město obtížné nalézt. Proto byla pro domy o výšce 4-6 NP zvolena dostavba sídliště Pod Vinohrady 
a pro domy do 4 NP plocha v Těšově v pokračování sídliště Pod Vinohrady, která bude prověřena 
územní studií (ÚS prověří jak intenzitu zastavění, tak konkrétní situování jednotlivých objektů ve 
svažitém terénu). 

� BH 26 

Dostavba nízkopodlažních bytových domů v ulici Rolnické: zahuštění v sousedství stávajících bytových 
domů a RD, přestavba objektu drobné výroby v ulici Rolnické, v souladu s platnou ÚPD. 

� BH 108 

Dostavba nízkopodlažních bytových domů v ulici Javořinské, ve vazbě na stávající domy v sídlišti Olšava, 
využití proluky. 

II.9.1.6.2 Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech 

� BI 6-7, 9-11, 13–15, 17-18 

Plochy pro nízkopodlažní bydlení individuálního charakteru (rodinné domy) jsou navrženy ve více 
lokalitách ve městě. 

Hlavní rozvojovou lokalitou ve městě s převahou zástavby rodinnými domy je lokalita Na Výsluní. Je 
navrženo pokračovat ve výstavbě rodinných domů severně od ulice Na Chmelnici v souladu s dosud 
platným územním plánem, nově je navrženo doplnit zástavbu i západně ulice Josefa Herčíka a propojit ji 
se zástavbou Havřic. Zastavitelné plochy pro výstavbu RD jsou vymezeny navrhovanou sběrnou 
komunikací, propojující ulice Prakšickou a V Kútě (zdůvodnění dopravního propojení viz koncepce 
dopravy). Protože prostor mezi ulicemi Jabloňová, V Kútě a Josefa Herčíka bude takto oddělen od 
krajiny, je dostavba zde navržena jako součást ucelená čtvrtě, byť se zde nachází ZPF dvou nejlepších 
bonit. Je třeba přihlížet i k celkové koncepci zástavby ve městě a také k racionálnímu využití 
technické infrastruktury. 

Novostavby budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. Zástavba je navržena nízkopodlažní. 

� BI 19 – 20 

Dostavba RD v ulici Na Láně průběžně probíhá. Návrh je zakreslen mimo jednotlivé proluky. 

� BI 22 

Dostavba RD v ulici Maršovské je navržena v souladu s platnou ÚPD. 

� BI 23 

Dostavba 1 RD, navazujícího na zástavbu v ulici Emila Háby, zeleň a dětské hřiště v sousedství jsou 
respektovány. 
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� BI 24 - 25 

Dostavba RD v ulici Větrné, zahuštění v sousedství stávajícího RD, v souladu s platnou dokumentací. 

� BI 27 – 37, 39, 615 

Lokalita pro nízkopodlažní bydlení individuálního charakteru (pro výstavbu rodinných domů) v Těšově. 
Rozvoj je navržen v severní části Těšova, ve vazbě na nové komunikační propojení mezi Těšovem 
a sídlištěm Pod Vinohrady v Uherském Brodě po Staré Těšovské. Plochy pro výstavbu navazují přímo na 
zastavěné území. Většina ploch byla vymezena dosud platným územním plánem a byla návrhem ÚP 
dopřesněna a to i ve vztahu ke zpracovaným komplexním pozemkovým úpravám. 

� BI 41, 45, 630 

Další rozvoj je navržen ve směru do Újezdce u Luhačovic severně ulice Podhájí. Většina ploch byla 
vymezena dosud platným územním plánem a byla návrhem ÚP převzata, zástavba bude prověřena 
územními studiemi. 

� BI 49, 50, 568, 569, 584 

Dostavba v prolukách v severozápadní části Újezdce, ve vazbě na objekty ve výstavbě. Oproti dosud 
platnému ÚP byly rozvojové plochy severním směrem omezeny (jedná se o vysoko položenou a od 
centra města vzdálenou lokalitu). 

� BI 53 

Dostavba 1 RD v sousedství již realizovaného objektu u hřbitova v Újezdci. 

� BI 54-56, 57, 578, 589 

Rozvojová plocha pro výstavbu RD byla převzata z platného ÚP, plošně omezena severním směrem 
(jedná se o vysoko položenou a od centra města vzdálenou lokalitu). 

� BI 58 

Dostavba 1 RD v Maršově, na místě bývalé zástavby. 

� BI 621 

Dostavba v prolukách v severní části Těšova, ve vazbě na objekty ve výstavbě. Oproti dosud platnému 
ÚP byly rozvojové plochy severním směrem omezeny (jedná se o vysoko položenou a od centra města 
vzdálenou lokalitu). 

� BI 635 – 637 

Lokalita pro nízkopodlažní bydlení individuálního charakteru (pro výstavbu rodinných domů) v Havřicích. 
Rozvoj je navržen v severní a severovýchodní části zástavby v souladu s platným ÚP. Jedná se o vysoko 
položené a dopravně špatně přístupné pozemky, proto je na část těchto ploch požadováno zpracovat 
územní studii, která prověří komunikační napojení i situování staveb. 

II.9.1.7 Rekreace a cestovní ruch 

Koncepce řešení rekreace a cestovního ruchu vychází z  možností daného území a jeho hodnot 
civilizačních a přírodních. Nejvyššími hodnotami města jsou z tohoto pohledu městská památková zóna 
se zámkem, muzeem Jana Amose Komenského a řadou církevních památek. Dále je to niva řeky Olšavy 
s areály sportovišť a okolní krajina a lesy. 

Jedním z hlavních úkolů ÚP, vyplývajícím pro řešené území z hodnocení udržitelného rozvoje území, je 
vytvoření podmínek pro rozvoj turistického ruchu (využití rekreačního potenciálu města pro turistiku 
a rekreaci). Zároveň je úkolem ÚP vytvořit předpoklady pro přiměřené rekreační využití krajiny - 
stanovit podmínky pro situování ploch individuální rekreace s respektováním ochrany území, zejména 
krajinného rázu. Využití nivy řeky Olšavy je omezeno existencí záplavových území. 
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Pro zvýšení rekreačního potenciálu města jsou navrženy plochy: 

II.9.1.7.1 Hromadná rekreace 

� RH 612 

V Újezdci, při soutoku Olšavy s Luhačovickým potokem, je navržena plocha pro situování kempu s tím, 
že pro účely rekreace bude využita i neudržovaná usedlost na konci ulice Široké. Jiné plochy hromadné 
rekreace nejsou samostatně navrhovány. Pro hromadnou rekreaci lze případně využít další plochy: OX – 
občanská vybavenost specifických forem (golfový areál), VZ – zemědělské farmy (agroturistika). 

II.9.1.7.2 Rodinná rekreace RI 

� RI 307-309, 362, 576, 579 

Plochy pro rodinnou rekreaci RI jsou navrhovány pouze okrajově a to ve vazbě na plochy stabilizované, 
které v omezeném rozsahu doplňují. 

II.9.1.7.3 Individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ 

� RZ 311, 314, 316-317, 321, 323-324, 331-332, 335, 340, 605-606, 613, 618-619, 
620, 629 

Plochy pro individuální rekreaci – zahrádkářské osady RZ jsou navrhovány převážně ve vazbě na plochy 
stabilizované. Z větší části se jedná o stabilizaci stávajících zahrádek, které nebylo možné zařadit do 
zastavěného území, případně umožnění dostavby zahradních domků na stávajících zahradách bez 
objektů. Oproti platné ÚPD Uherského Brodu došlo pouze k upřesnění návrhových ploch, nikoliv ke 
změně koncepce řešení. 

II.9.1.7.4 Plochy rekreace specifických forem RX 

� RX 342-350 

Plochy stabilizují stávající zahrádkářské plochy s méně intenzivním využitím pro stavby s větším podílem 
vzrostlé zeleně. Jedná se o lokality v Těšově a Havřicích (Stará hora), které jsou více rozvolněné, méně 
oplocené a mají zachovanou řemenovou parcelaci. Cílem je zachování charakteru lokalit. 

II.9.1.8 Občanské vybavení 

II.9.1.8.1 Plochy komerčních zařízení 

� Plochy OK 64, 69, 143, 549 

 Obchodní síť 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti komerční vychází v územním plánu města z předpokládané 
stagnace počtu obyvatel (cca 16 500 obyvatel k roku 2030) se zohledněním denně přítomného počtu 
obyvatel, který kolísá dle ročního období. Dojížďka za prací a do škol převyšuje vyjížďku osob, dále je 
odborným odhadem zohledněna dojížďka do center občanské vybavenosti. 

Objekty občanského vybavení komerčního typu se nacházejí převážně v centru města a v jeho 
historickém jádru a dále v sousedství hlavních komunikačních os (příjezdové komunikace od silnice 
I. třídy č. 50 do města, městské třídy v zástavbě). 

Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje komerčního občanského vybavení ve výše 
uvedených polohách. Rozšíření ploch bude znamenat kvalitativní změnu zejména při ulicích Vlčnovské 
a Močidla. Důležitá bude také úprava prostorů návsí v místních částech. 

Jak vyplývá ze zadání, ÚP umožňuje kontinuálně sledovat nabídku a poptávku po obchodních zařízeních 
a službách. Pokud vzroste poptávka, lze obchodní síť rozšířit. Záměrem je posilovat rozumnou míru 
koncentrace obchodních služeb do center různé velikosti. Hierarchie obchodních center může 
spoluvytvářet rytmus městských prostorů a jejich gradaci. 
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Předpokládaný vývoj plošného standardu maloobchodní sítě – Uherský Brod a okolní 
spádující sídla (vztaženo k potenciálu cca 25 000 – 30 000 obyvatel včetně podílu 
rekreace): 

UHERSKÝ BROD a okolní 
spádová sídla (vztaženo 

k potenciálu brutto 
30 000 nakupujících) 

POTRAVINÁŘSKÉ 
ZBOŽÍ 

NEPOTRAVINÁŘSKÉ 
ZBOŽÍ 

CELKEM 

 270 m2 až 290 
m2/1000 obyvatel  

550 m2 až 600 m2 
/1000 obyvatel 

820 m2 až 890 
m2/1000 obyvatel 

CELKOVÁ PLOCHA 8 100 až 8 700 16 500 až 18 000 24 600 až 26 700 

Veřejná občanská vybavenost je popsána v samostatné kapitole - Veřejná infrastruktura. 

 Ubytování a veřejné stravování 

Stávající ubytovací kapacity mohou být dle ÚP doplněny výstavbou či rekonstrukci širší škály zařízení: od 
kvalitního hotelového (hotel vyšší kategorie), ubytování v penzionech, motorestech, až po přenocování 
ve stanu. 

V zástavbě města i jeho okrajových částí je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou penzionů 
i v plochách bydlení. 

Hlučné provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení 
komerčního (OK), v plochách smíšených obytných SO vč. centrálních a městských SO.1, SO.2 pouze 
tam, kde nebudou hlukem zasaženy chráněné prostory. Situace bude ovlivňována podnikatelskými 
záměry. 

 Nevýrobní služby 

Územní plán stanovuje podmínky pro situování služeb všeho druhu obecně - situace bude ovlivňována 
podnikatelskými záměry. 

Nevýrobní a opravárenská zařízení jsou většinou stabilizovaná. Nevýrobní služby jsou využívány řidčeji, 
jejich druhovost je záležitostí trhu. Centrem vyššího občanského vybavení jsou dále města Uherské 
Hradiště a Zlín. Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší 
dostupnost také do jeho okrajových částí. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat 
formou soukromého podnikání v rámci smíšeného obytného území, kde budou povolována zařízení, 
jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

V jižní a východní části města jsou v zástavbě a u stávající silnice I/50 celkem 3 čerpací stanice 
pohonných hmot. Výstavba nové ČSPH není navržena, taková výstavba ČSPH je možná ve vazbě na 
hlavní silniční tahy v plochách silniční dopravy. 

II.9.1.8.2 Plochy pro tělovýchovu a sport 

� Plochy OS 71-75, 622 - 623 

Tělovýchovné a sportovní vybavení města je dobré. 

Plochy tělovýchovy a sportu převažují v nivě řeky Olšavy a dále jsou situovány ve vazbě na sídliště 
a areály škol. Návrhem jsou doplněny plochy severně škol Na Výsluní (podkladem byla zpracovaná 
studie), také u sídliště Olšava, kde doplňují vysokopodlažní bytové domy. V Těšově je v záplavovém 
území řeky Olšavy upřednostněn rozvoj ploch pro tělovýchovu a sport (OS 75) před výstavbou nových 
RD, navrženou v platném ÚP. 

Plocha u Olšavy za Aquaparkem je navržena pro podporu zelené osy podél řeky. 

Součástí sportovního vyžití je i řada menších venkovních hřišť v rámci bytové zástavby, které mohou být 
dle potřeby doplněny (jak umožňují podmínky pro využití ploch). 
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II.9.1.8.3 Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby 

� Plocha OH 79 

Město má v severní části Uherského Brodu hřbitov s obřadní síní při ulici Prakšické a dále hřbitovy v ulici 
Sv. Čecha a v Újezdci u Luhačovic. Je navrženo rozšíření hřbitova v Uherském Brodě v sousedství 
Prakšické ulice. 

Posouzení potřeby rozšíření hřbitovů: 

Počet obyv. Uherský Brod  cca 16 500 

Účelová jednotka   hrob 
Počet míst / 1.000 obyv.  50 
Počet míst / 16 500 obyv.  825 

Koeficient    1,5 - 2 

825 x 2 = 1 650 

Plocha pozemku / 1 új   6 m2 

1 650 x 6 = 9 900 m2 

Potřeba ploch je cca 1 ha, stávající plochy hřbitovů jsou výrazně vyšší. Rozšíření hřbitova u Prakšické 
ulice je navrženo v souladu s platným ÚP, v Újezdci u Luhačovic bylo u hřbitova navrženo rozšířit 
parkoviště. Židovský hřbitov se nachází v ulici Neradice, beze změny. 

II.9.1.9 Výroba a skladování 

II.9.1.9.1 Plochy pro průmyslovou výrobu a služby 

� Plochy VP 150-151, 153-154, 566, 594-595 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování mohou mít negativní vliv za hranicí vlastních pozemků 
a jsou obvykle vázány na kamionovou dopravu. Ve městě jsou soustředěny zejména do prostorů v jižní 
části města kolem železnice a silnic I. a II. třídy: 

� Česká Zbrojovka, a.s., ulice Pod Valy – areál stabilizován, vzhledem k potřebě zkvalitnit životní 
prostředí v okolí areálu a vzhledem k nedostatku parkovacích míst je navrženo komunikační 
propojení Pod Valy – U Porážky a doplnění parkovacích ploch v areálu Zbrojovky u nákladového 
vjezdu z ulice Dolní v Havřicích, 

� průmyslová zóna Vazová (řada areálů a provozoven, např. Kastek komponenty s.r.o., silo, porážka, 
ČOV) – navržen plošný rozvoj zóny u ČOV pro třídírnu odpadu. Zóna je dopravně napojena na ulici 
Vlčnovskou, druhé dopravní napojení je řešeno ve směru k ulici Pod Valy, 

� průmyslová výroba U Korečnice, Šumická: pivovar Janáček, Mobile Storage s.r.o., Zemní práce BB 
s.r.o., autobazar, prodej stavebního materiálu, fotovoltaická elektrárna atd. – navržen plošný rozvoj 
za čerpací stanicí pohonných hmot. Dále jsou menší rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu 
doplněny jižně silnice I/50, 

� Slovácké strojírny, a.s., ulice Nivnická: stabilizovaná zóna s návrhem rozšíření jižním směrem, 
omezeno aktivní zónou záplavového území Nivničky, 

� Škrlovec – rozvojové plochy převzaty z vydané změny ÚP a dopřesněny. 

Územní rezervy: přestavba ploch fotovoltaických elektráren po jejich dožití na plochy průmyslové 
výroby. 

Ostatní plochy byly vyhodnoceny jako plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby. 

Zdůvodnění řešení: 

� plochy navrhované pro průmyslovou výrobu vycházejí z platného územního plánu města, omezeny 
byly tam, kde došlo ke kolizi s novým dopravním řešením nebo plochy zasahovaly do nově 
vyhlášených aktivních zón záplavových území Olšavy a Nivničky. Proto bylo nutno navrhnout další 
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plochy pro průmyslovou výrobu (zajistit hospodářský pilíř udržitelného rozvoje města) - jsou to 
zejména plochy v jižní části města, 

� plochy částečně zasahují do Q100 a také do kvalitní zemědělské půdy, nicméně by měly být řešeny 
ve vazbě na nadmístní dopravní tahy. Musí být situovány tak, aby co nejméně negativně ovlivňovaly 
obytné čtvrti a aby respektovaly trasování inženýrských sítí v území (musí být snadno připojitelné 
na inženýrské sítě). Musí být i dopravně dostupné pro zaměstnance, 

� celé správní území města leží v rozvojové ose nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská dle 
ZÚR ZK, v rozvojových osách je nutné mimo jiné vytvářet, udržovat a koordinovat územní 
připravenost na zvýšené požadavky změn v území; úkolem pro územní plánování je proto umožnit 
v rozvojových osách intenzívní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, 
zastavitelné plochy řešit přednostně ve správním území města Uherský Brod a stanovit pravidla pro 
jejich využití, 

� území města vykazuje problémy z hlediska udržitelného rozvoje – úkolem územního plánování je 
v takových oblastech vytvářet podmínky k odstraňování náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích, 

� je pravdou, že stávající areály průmyslové výroby jsou životaschopné a ve městě nejsou k dispozici 
dlouhodobě nevyužívané plochy. 

II.9.1.9.2 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 

� Plochy VD 138-139, 144, 147, 152, 580, 609, 628 

Plochy pro drobnou řemeslnou výrobu a skladování a pro výrobní služby bez výrazných negativních vlivů 
za hranicí pozemků. 

Stávající plochy jsou ve městě a v jeho okrajových částech rozptýleny. Plošně nejrozsáhlejší jsou areály 
v Havřicích (bývalá zemědělská farma), v jižní části města, a v severní části města při ulici Prakšické. 

ÚP navrhuje přestavbu areálu zemědělské výroby pro drobnou výrobu nezemědělskou a výrobní služby 
(zemědělské středisko Havřice, VD 138 a 139). 

ÚP navrhuje rozvoj ve vazbě na areály v jižní části města (u rozvodny, v lokalitě Škrlovec, Nivnická, 
U Korečnice). 

Dále je navržena kapacitní rozvojová plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby v lokalitě Králov (VD 
147, 609). 

Zdůvodnění řešení: 

• plošně nejrozsáhlejší je VD 138 a 139 – jedná se o brownfield, určený k přestavbě, 

• lokality v jižní části města jsou převzaty z platného ÚP a jeho změn a omezeny tam, kde byly 
v kolizi s novým dopravním řešením, 

• lokalita Králov se nachází u komunikace, odbočující ze silnice I/50 k zemědělské farmě Králov, 
plochy pro drobnou výrobu jsou vymezeny dle vydané změny ÚP a dopřesněny. Bohužel, s ohledem 
na kvalitní zemědělskou půdu u silnice I. třídy, jsou vymezeny ve vyšších polohách a je sledováno 
omezení zásahu do krajinného rázu omezením zástavby kótou 280 m.n.m. Farma Králov a plochy 
smíšené v jejím sousedství jsou pak navrženy k revitalizaci (např. ekofarma, agroturistika, na plochy 
mohou navázat výběhy pro dobytek), 

• celé správní území města leží v rozvojové ose nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská dle 
ZÚR ZK, v rozvojových osách je nutné mimo jiné vytvářet, udržovat a koordinovat územní 
připravenost na zvýšené požadavky změn v území; úkolem pro územní plánování je proto umožnit 
v rozvojových osách intenzívní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, 
zastavitelné plochy řešit přednostně ve správním území města Uherský Brod a stanovit pravidla pro 
jejich využití, 

� z hlediska udržitelného rozvoje je v území města úkolem územního plánování vytvářet podmínky 
k odstraňování náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření 
pracovních příležitostí. 
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II.9.1.9.3 Plochy pro specifické druhy výroby a skladování 

Plochy fotovoltaických elektráren. Nové plochy nejsou navrženy. 

Jelikož byly fotovoltaické elektrárny postaveny v sousedství ploch pro průmyslovou výrobu a služby, 
budou v území stabilizovány po dobu životnosti fotovoltaických panelů. Po jejich dožití jsou v návrhu ÚP 
vymezeny jako územní rezerva pro rozvoj průmyslové výroby. 

II.9.1.9.4 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

� Plochy VZ 146, 640 

Návrh ÚP předpokládá rozvoj klasické produkční zemědělské výroby pouze v jižní části města, v Újezdci 
u Luhačovic a v lokalitě Králov. Podporována budou i zařízení pro agroturistiku a ekologické zemědělství 
(Králov), tedy zařízení pro zemědělskou výrobu s příměsí bydlení, případně rekreace. Farma Králov je 
navržena k revitalizaci (např. ekofarma, agroturistika). 

Nové plochy jsou navrženy v lokalitě Králov - na farmu mohou navázat výběhy pro dobytek. 

Nefunkční farma severně Havřic bude využita pro drobnou výrobu a výrobní služby. 

Začlenění stávajících výrobních objektů zemědělského charakteru do krajiny (zejména objektů, které 
nectí historicky vzešlé měřítko zástavby) je možné zlepšit ozeleněním zástavby. 

V lokalitě U Zahrádek u cesty k vodojemu byl zohledněn záměr vlastníka pozemku na výstavbu vinařství 
(VZ 640). 

Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. Vymezená biocentra a biokoridory na 
lesních pozemcích se pravděpodobně promítnou do dřevinné skladby některých lesních porostů 
zahrnutých do ÚSES - změnou ve prospěch geograficky původních dřevin. 

II.9.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

II.9.2.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Město Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy, se nachází v příhraniční oblasti 
moravsko-slovenského pomezí, v podhůří Bílých Karpat. Počátky historického osídlení sahají do 10. - 12. 
století, osada tvořila důležitou pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherského státu. Příhodná poloha, 
mírné klimatické podmínky a blízkost významných obchodní cest vytvořily předpoklady k tomu, aby 
osada postupně vyrostla v silné hospodářské středisko na východní hranici českého státu. 
V důsledku rozvíjejícího se obchodu a řemesel se začala rozšiřovat zástavba severně od původní osady, 
která nabývala stále více charakter městského sídla. 

Současná zástavba města vznikla spojením Uherského Brodu s okolními obcemi Havřice, Těšov, Újezdec 
u Luhačovic a Maršov. Pouze Maršov je osamocen, ostatní zástavbu lze hodnotit jako kompaktní, 
vzhledem k tomu, že samostatné části postupně srostly. Tvoří tedy celek, jehož území je využito 
především pro bydlení a výrobu, v poslední době vzrůstá tlak na výstavbu rekreačních objektů. 

Centrum města a plochy na ně navazující jsou intenzivně zastavěny. Doplnění zástavby je možné 
pouze omezeně, v ojedinělých prolukách nebo přestavbou nevhodných objektů. Pouze sídlištní zástavba 
sídliště Pod Vinohrady ve východní části Uherského Brodu a sídliště Olšava v jižní části města skýtá 
možnosti dostavby, která je v územním plánu navržena. 

Stávající bloková zástavba, tvořená rodinnými domy a zástavba venkovského charakteru 
v okrajových částech města (původní zemědělské usedlosti v prostoru ulicových návsí) je plošně 
úsporná, rovněž bez rezerv v podobě proluk pro možné zahuštění. Nejvíce se nyní staví v lokalitě Na 
Výsluní, kde byla již dříve zpracována územní studie. 

Nejvýznamnějšími průmyslovými areály jsou Česká Zbrojovka a.s. a Slovácké strojírny, a.s., dále 
je řada podniků situována v jižní části města, ve vazbě na dopravní tahy nadmístního významu. Plochy 
jsou dostatečně využívány, brownfieldy jsou jen některá střediska zemědělské výroby, situovaná 
v krajině.  
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Celkově je tedy možno konstatovat, že zastavěné území města Uherský Brod je zcela 
využito a neskýtá dostatečné rezervy pro rozvoj města, aniž by byly navrženy nové 
zastavitelné plochy. 

Větší, dosud nezastavěné území navazuje na zástavbu v lokalitě Na Výsluní severozápadně Havřické 
návsi. Dále jsou pro rozvoj bydlení navrženy plochy mezi Uherským Brodem a Těšovem a mezi Těšovem 
a Újezdcem u Luhačovic (dle dosud platného ÚP). Problémem lokalit je chybějící technická 
infrastruktura a větší vzdálenost od centra města, vyžadující doplnění základní občanské vybavenosti 
v místních částech. Pokud by byly tyto problémy odstraněny, nová výstavba by zajistila vyšší míru 
stabilizace obyvatel města v souladu s cíli, danými „Programem rozvoje města Uherský Brod na období 
2015 – 2021“. 

Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu jsou, s ohledem na dobrou dopravní dostupnost, situovány 
ve vazbě na stávající průmyslové zóny. Nelze totiž vycházet pouze ze snahy chránit zemědělský půdní 
fond dvou nejlepších bonitních tříd. V případě striktního situování rozvojových ploch pro 
průmyslovou výrobu pouze na půdách horších bonitních tříd by byl významně ohrožen 
krajinný ráz (rozptýlení zástavby do krajiny, narušení dálkových pohledů na historické 
jádro města). Území přestavby jsou vymezena převážně pro drobnou a řemeslnou výrobu, případně 
agroturistiku. 

II.9.2.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení 

 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel 

 

Vývoj počtu obyvatel a domů města Uherský Brod dle statistiky 

Rok 1869  1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980  1991  2001  2011 

Počet 
obyv. 

5855  6492 6935 7399 8014 8384 8821 9856 12565 14406 17459 17721 17592 16758 

Počet 
domů 

959  1055 1120 1221 1344 1452 1739 2076 2223 2334 2472 2744 2854  3017 

Počet obyvatel města k současnému datu (duben 2017) činí 16 523 obyvatel. 

Počet obyvatel v letech 1991 – 2015 mírně klesal a poklesl i současnému datu. 

 

Pohyb obyvatel 2015 Celkem Muži Ženy 

Živě narození 159 81 78 

Zemřelí 183 98 85 

Přirozený  přírůstek -24 -17 -7 

Přistěhovalí 250 109 141 

Vystěhovalí 266 124 142 

Přírůstek stěhováním -16 -15 -1 

Celkový přírůstek -40 -32 -8 

Sňatky 75 . . 

Rozvody 34 . . 

Pokles počtu obyvatel plynul jak ze záporného salda natality, tak migrace. Také se zvýšil index stáří 
obyvatel (průměrný věk v roce 2000 byl 38,1 let, v roce 2013 již 42,6 roků). 
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity dle SLDB: 

celkem ekonomicky aktivních  8047 
ekonomicky neaktivních   8249 
nezjištěno      462 

Z ekonomicky aktivních obyvatel města pracuje cca 70% v průmyslu. 

Reálný počet obyvatelstva ve městě je závislý především na: 

• dalším demografickém vývoji, 
• počtu pracovních příležitostí, 
• reálné poptávce po bydlení ve městě, 
• nabídce vhodných stavebních pozemků, 
• dobudování technické infrastruktury. 

Z toho územním plánem lze ovlivnit nabídku pozemků (jak pro bydlení, tak pro výrobu). 
V posledních letech se zvyšuje počet vystěhovalých vůči přistěhovalým (to si lze vysvětlit i nedostatkem 
výstavby bytů ve městě a nepřipraveností pozemků pro výstavbu RD). Intenzita bytové výstavby byla 
v letech 2008-2012: 

v Uherském Brodě 1,27 0/00 

ORP Uherský Brod 1,93 0/00 

Zlínský kraj  2,32 0/00 

ČR   3,26 0/00 

Dle schváleného zadání ÚP je v Uherském Brodě třeba vymezit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel (soudržnost obyvatel území). Prognóza je dle RURÚ 
16 350 obyvatel v roce 2030. 

Návrh územního plánu počítá se stagnací počtu obyvatel města (16 500), výstavba bytů je potřebná ale 
i jako náhrada za odpad bytů a také pro zvýšení obytného standardu, tj. obytné plochy na 1 obyvatele 
(zejména v bytových domech, kde žije více než polovina obyvatel), viz dále. 

Vize města, stanovená dokumentací „Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015 
– 2021, Návrhová část z 27. února 2015: 

“Uherský Brod – město Komenského a vstupní brána do Bílých Karpat s udržitelným zlepšováním životní 
úrovně a atraktivnosti prostředí pro stabilní počet obyvatel a podnikatele; královské město plnící funkci 
správního, vzdělávacího, turistického, poutního a sportovního spádového centra rozvíjené na základě 
udržovaných historických a kulturních tradic“. 
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 Obytný standard 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností (2011) 

  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

Obydlené byty celkem 6 603 2 655 3 902 46 

ve vlastním 
domě 2 292 2 275 11 6 

v osobním 
vlastnictví 

1 435 - 1 435 - 

nájemní 1 191 56 1 122 13 

z toho 
právní 
důvod 
užívání 
bytu 

družstevní 1 130 1 1 129 - 

1 384 27 353 4 

2 743 122 617 4 

3 2 031 484 1 543 4 

4 1 762 727 1 028 7 

z toho 
s počtem 
obytných 
místností 

5 a více 1 346 1 191 147 8 

 

Celkem žilo v roce 2011 v 6 603 obydlených bytech 16 758 obyvatel, obložnost na 1 byt činila 2,53 
obyvatel (vypočteno). Je uváděn počet obytných místností na byt 3,65, průměrná obytná plocha /osobu 
30,5m2. 

 Cenzové domácnosti 

Ve městě je celkem 6912 hospodařících domácností a 6603 bytových domácností. Se dvěma a více 
cenzovými domácnostmi je tedy 309 jednotek. 

 Potřeba výstavby při stagnaci obyvatel města 

Dokončené byty    

  Byty celkem 
v rodinných 

domech  

2011 24 20  

2012 13 12  

2013 16 14  

2014 23 19  

2015 43 41  

průměr 24 22  

Pokud budeme vycházet z počtu bytů, realizovaných v roce 2015, pak v období dalších cca 20 let bude 
potřeba zajistit plochy pro výstavbu cca 860 bytů, pokud budeme vycházet z průměru let 2011-2015, 
vychází potřeba ploch v rozsahu cca 480 bytů. 

ÚP města Uherský Brod respektuje zadání ÚP – počítá se stagnací počtu obyvatel města. Vzhledem 
k tomu, že se Uherský Brod nachází dle ZÚR ZK na rozvojové ose N-OS2 a pro posílení hospodářského 
pilíře jsou v ÚP navrhovány rozvojové plochy pro výrobu, mohla by být tato prognóza při navýšení počtu 
pracovních příležitostí ve městě nejen reálná, ale mohlo by dojít i k mírnému nárůstu počtu obyvatel. 
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Rozvojové plochy, převážně převzaté z dosud platného ÚP města a v novém ÚP modifikované na 
základě projednání, umožňují v Uherském Brodě výstavbu cca 885 bytů, z toho 540 v rodinných 
domech, viz následující tabulka: 

BILANCE PLOH S OBYTNOU FUNKCÍ 

Způsob využití Výměra v m2 Číslo 
plochy 

Kód Podrobnější členění Bx Sx 

Počet 
RD 

(cca) 

Počet 
bytů 
(cca) 

Počet 
obyvatel 

(2,5 
ob./BJ) 

4 BH Plochy bydlení hromadného 18 615     93 64 

5 BH Plochy bydlení hromadného 2 990     15 10 

26 BH Plochy bydlení hromadného 5 709     29 20 

108 BH Plochy bydlení hromadného 2 337     12 8 

548 BH Plochy bydlení hromadného 3 370     17 6 

598 BH Plochy bydlení hromadného 28 284     141 98 

6 BI Plochy bydlení individuálního 31 551   32   79 

7 BI Plochy bydlení individuálního 834   1   2 

9 BI Plochy bydlení individuálního 6 086   6   15 

10 BI Plochy bydlení individuálního 4 563   5   11 

11 BI Plochy bydlení individuálního 4 804   5   12 

13 BI Plochy bydlení individuálního 3 748   4   9 

14 BI Plochy bydlení individuálního 28 763   29   72 

15 BI Plochy bydlení individuálního 18 065   18   45 

17 BI Plochy bydlení individuálního 6 986   7   17 

18 BI Plochy bydlení individuálního 29 255   29   73 

19 BI Plochy bydlení individuálního 1 181   1   3 

20 BI Plochy bydlení individuálního 1 175   1   3 

22 BI Plochy bydlení individuálního 5 694   6   14 

23 BI Plochy bydlení individuálního 979   1   2 

24 BI Plochy bydlení individuálního 1 847   2   5 

25 BI Plochy bydlení individuálního 1 176   1   3 

27 BI Plochy bydlení individuálního 2 473   2   6 

28 BI Plochy bydlení individuálního 4 103   4   10 

29 BI Plochy bydlení individuálního 12 692   13   32 

30 BI Plochy bydlení individuálního 3 637   4   9 

31 BI Plochy bydlení individuálního 10 791   11   27 

32 BI Plochy bydlení individuálního 25 237   25   63 

33 BI Plochy bydlení individuálního 7 985   8   20 

34 BI Plochy bydlení individuálního 5 342   5   13 

35 BI Plochy bydlení individuálního 3 190   3   8 

36 BI Plochy bydlení individuálního 8 302   8   21 

37 BI Plochy bydlení individuálního 18 416   18   46 

39 BI Plochy bydlení individuálního 6 931   7   17 

41 BI Plochy bydlení individuálního 37 845   38   95 

45 BI Plochy bydlení individuálního 45 216   45   113 
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BILANCE PLOH S OBYTNOU FUNKCÍ 

Způsob využití Výměra v m2 Číslo 
plochy 

Kód Podrobnější členění Bx Sx 

Počet 
RD 

(cca) 

Počet 
bytů 
(cca) 

Počet 
obyvatel 

(2,5 
ob./BJ) 

49 BI Plochy bydlení individuálního 3 769   4   9 

50 BI Plochy bydlení individuálního 4 764   5   12 

53 BI Plochy bydlení individuálního 1 771   2   4 

54 BI Plochy bydlení individuálního 11 412   11   29 

56 BI Plochy bydlení individuálního 3 014   3   8 

57 BI Plochy bydlení individuálního 2 700   3   7 

58 BI Plochy bydlení individuálního 1 771   2   4 

568 BI Plochy bydlení individuálního 2 001   2   5 

569 BI Plochy bydlení individuálního 1 384   1   3 

578 BI Plochy bydlení individuálního 4 539   5   11 

584 BI Plochy bydlení individuálního 452   1   3 

589 BI Plochy bydlení individuálního 394   1   3 

615 BI Plochy bydlení individuálního 2 600   3   7 

621 BI Plochy bydlení individuálního 2 641   3   7 

630 BI Plochy bydlení individuálního 4 845   5   12 

635 BI Plochy bydlení individuálního 7 292   7   18 

636 BI Plochy bydlení individuálního 15 474   15   39 

637 BI Plochy bydlení individuálního 28 446   28   71 

2 SO Plochy smíšené obytné   20 303 14  34 

104 SO Plochy smíšené obytné   4 174 3  7 

105 SO Plochy smíšené obytné   6 822 5  11 

106 SO Plochy smíšené obytné   8 372 6  14 

109 SO.2 Plochy smíšené obytné   4 098  14 35 

110 SO.2 Plochy smíšené obytné   8 960  30 75 

113 SO Plochy smíšené obytné   60 377 40  101 

114 SO Plochy smíšené obytné   5 816 4  10 

115 SO Plochy smíšené obytné   1 842 1  3 

116 SO Plochy smíšené obytné   2 542 2  4 

117 SO Plochy smíšené obytné   1 870 1  3 

118 SO Plochy smíšené obytné   582 1  3 

119 SO Plochy smíšené obytné   6 267 4  10 

120 SO Plochy smíšené obytné   4 294 3  7 

121 SO Plochy smíšené obytné   3 202 2  5 

122 SO Plochy smíšené obytné   1 727 1  3 

123 SO Plochy smíšené obytné   817 1  1 

124 SO Plochy smíšené obytné   1 624 1  3 

125 SO Plochy smíšené obytné   1 165 1  2 

128 SO Plochy smíšené obytné   5 232 3  9 

368 SO Plochy smíšené obytné   1 946 1  3 
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BILANCE PLOH S OBYTNOU FUNKCÍ 

Způsob využití Výměra v m2 Číslo 
plochy 

Kód Podrobnější členění Bx Sx 

Počet 
RD 

(cca) 

Počet 
bytů 
(cca) 

Počet 
obyvatel 

(2,5 
ob./BJ) 

78 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   7 210   14 36 

126 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   1 378   3 2 

127 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   1 623   3 3 

550 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   7 349   15 12 

551 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   1 160   2 2 

614 SO.2 Plochy smíšené obytné městské   6 556   13 11 

644 SO.2 Plochy smíšené obytné městské  223  0 1 

Celkem 
499 442 177 530  532 

 
402 

 
2 335 

Zaokrouhleno 
    

 
530 

 
400 

 
2 325 

Poznámka: na 1 ha ploch počítáno 10 RD v plochách bydlení BI, 50 BJ v plochách bydlení BH, 
v plochách SO pak 30% ploch pro podnikání, zbytek pro bydlení v RD (SO) nebo bytech (SO.2). 

Výstavba nebude znamenat nárůst počtu obyvatel o více než 2 200, počítá se se stagnací obyvatel ve 
městě (tj. s max. 16 500 obyvateli v roce 2030). Na návrhových plochách lze realizovat až 930 bytových 
jednotek, z toho odpad bytových jednotek k r. 2030 se odhaduje na cca 230. Rozdíl 930-230=700 bytů 
je k dispozici ke zlepšení obytného standardu stávajících obyvatel a ke snížení počtu cenzových 
domácností (těchto je 309, chtěných pravděpodobně jen část)). 

Závěr: při stagnaci počtu obyvatel města jsou rozvojové plochy pro výstavbu potřebné 
především z důvodu navýšení obytného standardu obyvatel. Dále jsou potřebné i z toho 
důvodu, že bytový fond stárne (a to i morálně) a bytový fond bude také částečně využíván 
pro rekreaci (druhé bydlení, chalupaření). Připravenost výstavby hraje roli v saldu 
přistěhovalých a vystěhovalých, které je záporné, také je v Uherském Brodě intenzita 
výstavby pouze na 50% intenzity za Zlínský kraj. Dále je na území sousedícím s Bílými 
Karpaty velmi žádoucí rozvoj cestovního ruchu. 

Všechny návrhové plochy pro bydlení, vymezené dle požadavků města, se zřejmě 
nevyčerpají (pakliže nestoupne počet jeho obyvatel). Zástavbu je tedy potřeba realizovat 
především ve vazbě na centrum města a teprve po vyčerpání těchto ploch přistoupit 
k výstavbě v okrajových polohách místních částí. 

II.9.2.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch výroby 

Město Uherský Brod se dle ZÚR ZK nachází na rozvojové ose nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-
Vlárské, vedené ve spojnici Uherské Hradiště – Uherský Brod – Brumov-Bylnice – Valašské Klobouky – 
Horní Lideč, s návazností na rozvojové osy OS5 v prostoru Uherského Hradiště a OS11 v prostoru Horní 
Lideč. 

Jedná se o území s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/50, silnici II/495 
a železniční tratě č. 341 Kunovice – Újezdec u Luhačovic – Bylnice – Vlárský průsmyk – SK 
a č. 346Újezdec u Luhačovic – Luhačovice. Území je ovlivněno spolupůsobením center ležících na ose 
a také městy Luhačovice a Slavičín. 

Zlínsko a celá jihovýchodní Morava jsou regionem, patřícím celorepublikově k regionům s nejvyšším 
počtem nezaměstnaných. Územní plán by měl vytvářet podmínky k odstraňování náhlých 
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vznik pracovních příležitostí 
a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
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Plochy potřebné pro stabilizaci a rozvoj průmyslové výroby ve městě: 

� Česká Zbrojovka, a.s., ulice Pod Valy – areál stabilizován, doplnit parkovací dům (přestavba 
bývalého autobusového nádraží), 

� průmyslová zóna Vazová – navržen plošný rozvoj zóny u ČOV pro třídírnu odpadu (požadavek 
plyne z potřeb města), 

� průmyslová zóna U Korečnice, Šumická – navržen plošný rozvoj za čerpací stanicí pohonných 
hmot. Dále jsou navrženy rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu v lokalitách v jižní části 
města (vzhledem k blízkosti silnice I/50), např. Škrlovec, 

� Slovácké strojírny, a.s., ulice Nivnická: stabilizovaná zóna s návrhem rozšíření jižním směrem, 
omezeno aktivní zónou záplavového území Nivničky. 

Územní rezervy: přestavba ploch fotovoltaických elektráren po jejich dožití na plochy průmyslové 
výroby. 

Plochy potřebné pro stabilizaci a rozvoj drobné a zemědělské výroby ve městě: 

� ÚP navrhuje přestavbu areálu zemědělské výroby pro drobnou výrobu nezemědělskou a výrobní 
služby (zemědělské středisko Havřice, VD 138 a 139), 

� ÚP navrhuje rozvoj ve vazbě areály v jižní části města (zejména v lokalitách Škrlovec 
a U Korečnice), 

� je navržena kapacitní rozvojová plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby v lokalitě Králov 
(VD 609), 

� dále jsou navrženy plochy pro rozvoj zemědělské výroby v lokalitě Králov (VZ 146). 

Zdůvodnění návrhu ploch: 

� celé správní území města leží v rozvojové ose nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská dle 
ZÚR ZK, v rozvojových osách je nutné mimo jiné vytvářet, udržovat a koordinovat územní 
připravenost na zvýšené požadavky změn v území; úkolem pro územní plánování je proto umožnit 
v rozvojových osách intenzívní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, 
zastavitelné plochy řešit přednostně ve správním území města Uherský Brod a stanovit pravidla pro 
jejich využití, 

� úkolem územního plánování je z hlediska udržitelného rozvoje města zajistit v území podmínky 
k odstraňování náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření 
pracovních příležitostí. 
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Orientační údaje o kapacitách návrhových ploch výroby a skladování viz přiložená tabulka: 

BILANCE PLOH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Způsob využití Výměra v 
m2 Číslo 

plochy 

Kód Podrobnější členění Vx 

138 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 31598 

139 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 15601 

144 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 17650 

146 VZ Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 20404 

147 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 16229 

150 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 15000 

151 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 59900 

152 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 19095 

153 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 12545 

154 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 29835 

566 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 35600 

580 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 46300 

594 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 3088 

595 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 1652 

609 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 61400 

628 VD Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 10641 

640 VZ Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 1456 

Celkem 397 994 

II.9.3 Řešení veřejné infrastruktury – občanské vybavení 

II.9.3.1 Výchozí údaje: 

Návrh rozvojových ploch pro veřejnou a ostatní občanskou vybavenost města Uherský brod vychází 
v první řadě ze schváleného zadání pro zpracování územního plánu města. V některých případech byly 
jednotlivé návrhy podrobněji analyzovány z hlediska potřeb obyvatel, lišících se podle věkových 
a sociálně-ekonomických kategorií uživatelů občanské vybavenosti (nejen bydlících ve městě). Přihlíželo 
se také k poznatkům, získaným průzkumy ve městech stejné kategorie center osídlení – s použitím 
analogie - a k očekávaným demografickým a sociálně-ekonomickým změnám ve výhledu, které budou 
mít odezvu v prostorové struktuře města včetně občanské vybavenosti. 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v územním plánu města z předpokládané stagnace 
počtu obyvatel (dle SLDB 2011 - 16 758 obyvatel, v současné době cca 16 523). Je zohledněna 
skutečnost, že denně přítomný počet obyvatel je vyšší, dojížďka za prací a do škol převyšuje vyjížďku. 
Denně vyjíždí mimo obec do zaměstnání a do škol 2379 občanů, přesné údaje o dojíždějících do 
zaměstnání, škol a za občanským vybavením se zatím nepodařilo získat). Denní obyvatelstvo kolísá 
i v ročních obdobích, v letním období se zvyšuje (celkem je zaznamenáno cca 14000 noclehů ročně. 

Předpokládaný denní počet obyvatel (odborný odhad): 21 000 až 22 000 obyvatel 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v územním plánu města ze zadání (stagnace počtu 
obyvatel) a z denního počtu obyvatelstva, které v některých případech konfrontuje s obecně 
používanými urbanistickými ukazateli, doporučeními odborníků a s nejnovějšími poznatky 
o pravděpodobném budoucím společenském vývoji v České republice. 
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 Návrh 

II.9.3.2 Vzdělání a výchova 

Zřizovatel Město Uherský Brod: 

Druh školy kapacita návrh 

Mateřské školy   

Olšava, U Školky 2148 100 dětí  

Prim. Hájka 2030 60 dětí  

Svatopluka Čecha 1528 80 dětí  

Obchodní 1639 192 dětí  

Těšov, Školní 130 35 dětí rozšíření – OV 65 

Mariánské nám. 16 90 dětí  

Havřice 1 56 dětí  

Újezdec, Podhájí 291, Nádražní 282 nezjištěno  

celkem 613 dětí 680 

Počty míst v mateřských školách jsou dostatečné, školku v Těšově je navrženo rozšířit s ohledem na 
navrhovanou výstavbu RD. V případě stagnujícího počtu obyvatel a v případě nižší porodnosti je možné 
využití některých objektů mateřských škol alternativním způsobem, na př. z mateřských škol zřídit denní 
stacionáře pro seniory. 

 

Základní školy   

Mariánské náměstí 41 455 žáků  

Pod Vinohrady 1420 455 žáků  

Brodská 117 - navržen přesun do lokality Josefa Herčíka a 
navýšení žáků 

150 žáků (5 tříd) návrh – OV 59 

Na Výsluní 2047 420 žáků  

Újezdec, Podhájí 291 – navrženo navýšení žáků 150 žáků (5 tříd) zkapacitnění 

celkem 1630 žáků 2050 

Dále Katolická základní škola v Uherském Brodě, Jirchářská 823. 

 

Základní umělecká škola, Mariánské náměstí 65   

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Na 
Výsluní 2047 

  

Základní školu Brodská je navrženo zrušit a žáky přesunout do školy Na Výsluní, kapacita školy to 
umožňuje. Dále je navrženo zkapacitnění školy v Újezdci. 

Střední školy jsou respektovány: 

Gymnázium J.A.Komenského, Komenského 169 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781 

Detašované pracoviště: Předbranská 415 

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické, Vlčnovská 688 
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Střední odborné učiliště Uherský Brod, Sv. Čecha 1110 

Ostatní školská a mimoškolská zařízení 

Dům dětí a mládeže, Přemysla Otakara II. čp. 38 

Vyšší školství je dostupné v krajských městech. 

II.9.3.3 Zdravotnictví, sociální péče 

Základní lékařská péče je poskytována ve více střediscích. 

Areál městské nemocnice s poliklinikou (provozuje i léčebnu následné péče) se nachází v ulici 
Partyzánů. Součástí nemocnice jsou interní, stomatologické, psychiatrické, oční, gynekologické i plicní 
ordinace, provoz praktického lékařství pro děti a dorost a dále lékárna, v sousedství se nachází penzion 
pro seniory. Zařízení jsou územním plánem stabilizována. 

Stávající zařízení jsou územním plánem chráněna před komerční zástavbou podmínkami pro využití. 
Podmínky pro využití ploch jsou v ÚP stanoveny tak, aby základní zdravotní služby včetně zařízení 
sociální péče mohly být umístěny i jinde ve městě mimo plochy občanské vybavenosti, např. v plochách 
bydlení. 

II.9.3.4 Kultura 

Ve městě je objekt domu kultury na Mariánském náměstí. Vyšší vybavenost tohoto typu je dále 
rozptýlena v centru města. 

Zařízení základního charakteru (různá klubová zařízení, pobočky městské knihovny a pod.) jsou a budou 
součástí jednotlivých obytných obvodů. 

Kulturní zařízení – kulturní dům, kino a ostatní kulturní zařízení základního charakteru jsou územním 
plánem respektovány. Letní amfiteátr v zázemí kláštera je nově ve vlastnictví Kláštera sv. Kříže Mnišek 
Kazatelského řádu, předprostor kostela Nanebevzetí P. Marie zůstane veřejně přístupný. 

Je navrženo rozšíření hvězdárny a je respektován rozestavěný objekt nedaleké církevní stavby. 

Vzhledem ke stagnujícímu počtu obyvatel ve městě nejsou další plochy pro občanské vybavení - kulturní 
zařízení navrhovány. V případě potřeby je zařízení možno situovat v plochách smíšených v centrální 
zóně a v plochách smíšených obytných. 

II.9.3.5 Veřejná správa 

Městský úřad je v objektech na nároží Moravské a Kaunicovy ulice a na Masarykově náměstí. 

Pošta bez nároků na nové plochy. 

Policie ČR – obvodní oddělení Uherský Brod je v sídlišti Pod Vinohrady. 

Budou respektována stávající zařízení veřejné správy. Nové plochy pro občanské vybavení – veřejnou 
správu nejsou navrhovány. 

II.9.3.6 Ochrana obyvatelstva 

V ÚP je respektováno zařízení hasičského sboru v ulici Dolní Valy a stávající zařízení ochrany 
obyvatelstva. Nová zařízení lze situovat ve stabilizovaných plochách dle podmínek pro jejich využití. 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 59 

II.9.4 Řešení veřejné infrastruktury - dopravní řešení 

II.9.4.1 Pozemní komunikace 

II.9.4.1.1 Silnice 

 Soupis silnic 

Řešeným územím procházejí v současné době následující silnice: 

I/50  Buchlovice - Uherské Hradiště - Uherský Brod - Bánov - Starý Hrozenkov 

II/490  Újezdec - Uherský Brod - Nivnice - Dolní Němčí 

II/495  Uherský Ostroh - Hluk - Vlčnov - Uherský Brod - Šumice - Bojkovice - Pitín  

III/05019 Veletiny - Drslavice - Hradčovice - Uherský Brod 

III/49030 Uherský Brod-spojka 

III/4958 Havřice-spojka 

III/49714 Uh. Brod - Prakšice - Pašovice - Částkov - Nedachlebice - Bílovice 

 

Silnice I/50 je součástí mezinárodního tahu E 50.  

Silnice II/490 a II/495 byly, vzhledem ke svému významu, zařazeny rozhodnutím Rady Zlínského kraje 
v roce 2007 do vybrané sítě krajských silnic. 

 

Následující obrázek ukazuje širší vztahy v silniční síti: 
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 Návrhy a požadavky na řešení silniční sítě v rámci kraje a ČR 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR) vymezují v řešeném území následující koridory 
silniční dopravy: 

1. pro silnici II/490 v úseku Nivnice – Uherský Brod koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK21) 

2. pro silnici II/490 jako JV obchvat Uherského Brodu koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK22) 

3. pro silnici II/490 jako obchvat MČ Újezdec koridor šíře 200m (silnice nadmístního významu 
PK23) 

4. pro silnici II/495 v jejím napojení na silnici II/490 koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK26) 

5. plocha pro heliport krajského významu L07  

Koridory ad 1. až 3 jsou v návrhu ÚP zpřesněny a upraveny ve svých parametrech, koridor ad 4. je 
s ohledem na jiné dopravní řešení vypuštěn a koridor ad 5. je situován v jiné pozici. 

 Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území a úpravy silnic 

Návrh dopravního skeletu silnic se zaměřil na to, aby přeložky silnic II. třídy vymezené svými koridory 
v ZÚR pomohly také k řešení trasování silnice I/50 tak, aby nebyla bariérou ve městě a neoddělovala 
jižní obytnou enklávu od kompaktního města. 

Úpravy na silnicích I. třídy 

Silnice I/50 

V roce 2000 až 2001 byla vybudována přeložka této silnice (obchvat Uherský Brod) na levém břehu řeky 
Olšavy v kategorii S 11,5/80. Přeložka ale stále odděluje sídliště Olšava od centrální části města. Územní 
plán proto počítá s budoucím trasováním této silnice jižně od zastavěného území (od sídliště Olšava). 
Trasa je vymezena jako územní rezerva tak, aby silnice č. 50 směrově plynule navazovala na stávající 
trasy této silnice a v kratším úseku mohla využít navrženou přeložku silnice II/490. 

Technicky by bylo třeba dořešit křižovatky přeložky silnice I/50 s novou trasou silnice II/490. Část 
stávající silnice I/50 by byla převedena do místních komunikací, část východně od města by byla 
zrušena a rekultivována. 

Navrhovaným řešením vzniká požadavek na zapracování koridoru územní rezervy přeložky silnice I/50 
do aktualizace ZÚR ZK. 

Shora uvedené řešení naplňuje požadavek zadání „prověřit a navrhnout obchvat jižní části města 
(sídliště Olšava)“. 

Úpravy na silnicích II. třídy 

Silnice II/490 

Koridor pro úpravu této silnice je vymezen v ZÚR ZK. ZÚR i Generel dopravy Zlínského kraje 
předpokládají úpravy trasy této silnice tak, aby co nejméně zatěžovala svojí dopravou zastavěné území. 
Jedná se zejména o její vymístění z místní části Těšov a Újezdec u Luhačovic. V návrhu tato silnice 
peážuje se silnicí II/495 a na svoji trasu v Újezdci u Luhačovic se napojuje novou trasou na východním 
okraji řešeného území. V návrhu ÚP pro veřejné projednání je dle zpracované dopravní studie přeložka 
navržena ve výsledné variantě (plocha pro silniční dopravu v šířce 30m od osy na obě strany v severní 
části, v jižní části v šíři 25 m od osy). 

V souvislosti s předpokládaným jižním obchvatem silnice I/50 je zde návrh přeložky silnice II/490 
upraven tak, že v určitém úseku může silnicí I/50 peážovat. V tomto úseku by také měla být 
respektována kategorie této silnice S 11,5/80. Po vybudování přeložky silnice I/50 by zřejmě bylo třeba 
navazující úseky silnice II/490 směrově upravit. 
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Silnice II/495 

V ÚP doznává silnice drobnou změnu. Jedná se o úpravu napojení na přeložku silnice II/490 jižně od 
Újezdce. 

Úpravy na stávajících silnicích III. třídy 

Silnice III/05019 

Na silnici je navrhována drobná korekce v křižovatce Brodská x Dolní. 

Administrativně je prodloužena tato silnice v centru města až k silnici III/49714, kde nahrazuje 
vyřazenou silnici II/490. 

Silnice III/49714 

Na silnici je navrhována drobná korekce v křižovatce na náměstí Svobody. 

V souvislosti s přeložením silnice II/490 do nové polohy je administrativně prodloužena tato silnice 
v centru města ulicemi Neradice a Šumická až k silnici II/495, která je peážním úsekem s novou trasou 
silnice II/490. 

 Návrh kategorií a funkčního zatřídění silnic 

Požadavek ŘSD: Mimo zastavěné území budou silnice upravovány dle zásad ČSN 736101 „Projektování 
silnic a dálnic“ (aktualizace 2009), úpravy v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny dle 
zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ (aktualizace 2006). V případě nově 
navrhovaných komunikačních připojení na silniční síť je nutno respektovat zásady ČSN 736102 
„Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. 

Intravilánové úseky silnic I., II. a III. třídy (průtahy v souvisle zastavěné části obce) by měly odpovídat 
svým šířkovým uspořádáním silnicím v nezastavěném území (extravilánu). Zařazeny budou ve funkční 
skupině B (silnice I. a II. třídy) nebo C (silnice III. třídy). 

V návaznosti na silnice kategorie S 9,5 bude základním typem MS2 11/8/50, tj. dvoupruhová vozovka 
s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m – bez 
samostatných pruhů pro cyklistickou dopravu. 

V návaznosti na silnici kategorie S 6,5/50 to bude typ MO2 9/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou 
jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m. 

Lokální úpravy těchto komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst, zastávkových pruhů 
(zálivů) apod. je třeba řešit v podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo v projektové 
dokumentaci na úrovni dopravních studií apod. 

II.9.4.1.2 Místní komunikace 

ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Některé z nich mají větší 
dopravní význam a jsou proto zařazeny ve funkční skupině C. Jde především o komunikace, tvořící 
základní dopravní skelet ve městě, tj. komunikace, které tvoří kostru dopravní obsluhy s větší frekvencí 
vozidel, komunikace určené pro obsluhu průmyslových objektů a komunikace, po kterých je vedena 
autobusová doprava. 

Ostatní místní komunikace jsou ve funkční skupině D1. 

Ve funkční skupině C jsou navrhovány i páteřní komunikace v návrhových plochách bydlení a dále 
některé komunikace v rozvojových plochách, zejména průmyslových nebo smíšených. 

V síti místních komunikací funkční skupiny C jsou navrženy následující významné úpravy: 

V severozápadním sektoru města je navržena komunikace spojující silnici III/49714 se silnicemi 
III/05019 a III/4958 jako severozápadní polokruh. 

Navrženo je propojení ulice U Porážky s ulicí Pod Valy (požadavek Zadání: prověřit možnost propojení 
komunikací v ulicích Vazová a Pod Valy). Propojení je z ulice Pod valy nadjezdem nad tratí do nové 
místní komunikace, zaústěné do ulice U Porážky. 
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Navržena je plynulá trasa malého městského okruhu, který ochrání centrum města před průjezdnou 
dopravou. Pro jeho plynulost je upravena křižovatka na náměstí Svobody, ulice Na dlouhých a ulice 
U Žlebu v ústí do křižovatky s ulicemi Svatopluka Čecha / U Stadionu. 

Navržena je úprava křižovatky ulic Pod Valy x Svatopluka Čecha x Tovární. 

Další dílčí úpravy jsou patrné z výkresové části. 

Požadavek na vymezení prostorových rezerv pro úpravy křižovatek je naplněn tím, že potenciální plochy 
pro tyto úpravy jsou tak jako samotné komunikace vymezeny jako plochy silniční dopravy nebo plochy 
veřejných prostranství, kde potřebné úpravy lze bez problémů realizovat. 

Podrobnější projektovou dokumentací je třeba řešit místní komunikace a dopravní plochy náměstí 
včetně řešení autobusových zastávek. 

Komunikace zařazené ve funkční skupině C jsou graficky označeny ve výkrese Dopravní infrastruktura. 

II.9.4.1.3 Účelové komunikace 

Účelové komunikace jsou většinou součástí jiných funkčních ploch. 

Samostatné účelové komunikace jsou většinou zemědělské a lesní cesty navazující na místní 
komunikace a jsou v území z velké části stabilizovány. Stávající síť polních cest byla v rámci 
komplexních pozemkových úprav upravena a doplněna v návaznosti na navrácení pozemků vlastníkům 
k soukromému užívání. 

V dopravním řešení jsou zobrazeny páteřní veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny 
mimo zastavěné území obce ve smyslu § 63 a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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Schéma řešení silniční sítě ukazuje následující obrázek: 
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II.9.4.2 Drážní doprava 

II.9.4.2.1 Železniční dráha celostátní 

 Soupis tratí 

Řešeným územím prochází železniční tratě 

341 Kunovice – Újezdec u Luhačovic – Bylnice – Vlárský průsmyk – SK 

346 Újezdec u Luhačovic – Luhačovice 

Obě tratě jsou jednokolejné, neelektrifikované. 

Na řešeném území jsou tři vlakové zastávky: 

 Havřice (železniční zastávka) 

 Uherský Brod (železniční stanice) 

 Újezdec u Luhačovic (železniční stanice) 

Vyšší územně plánovací dokumentace nemá na řešení železniční sítě v řešeném území žádné 
požadavky. 

II.9.4.2.2 Železniční vlečka 

Železniční vlečky jsou ve vlastnictví privátních subjektů. Navrhované komunikační úpravy (propojení 
ulice Pod Valy se silnicí I/50) zasahují do stávajících ploch železničních vleček, které nejsou 
provozovány. 

Vlastní vlečkový systém v rámci areálů není územním plánem definován. 

II.9.4.3 Letecká doprava 

Plocha pro heliport nadmístního významu L07: v návrhu ÚP pro společné jednání je heliport situován 
v sousedství peážního úseku silnic II/490 a II/495 ve vazbě na Šumickou ulici. 

II.9.4.4 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Řešené území je protkáno trasami autobusové dopravy. Jejich vedení včetně poloh zastávek by bylo 
třeba optimalizovat. Nově navrhované komunikace doplňující páteřní systém i obslužné komunikace 
v navrhovaných plochách bydlení umožňují vedení VHD i umístění zastávek. Autobusová VHD je těsně 
provázána s dopravou železniční.  

Projekt optimalizace sítě VHD ale územní plán neřeší. 

Umístění zastávek v polohách pro optimální dostupnost území i jejich stavební uspořádání včetně 
vybavení je třeba řešit samostatnou projektovou dokumentací. Zde by bylo třeba dbát na dodržení 
izochron docházkové doby 7 min., což odpovídá hypotetické vzdálenosti 300 m. Do 15 min jsou 
dostupné všechny hustěji osídlené plochy (vzdálenost 600 m). 
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Schéma obsluhy VHD ukazuje následující obrázek: 
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II.9.4.5 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže v obytných 
objektech či na jejich pozemcích, řadové garáže a veřejné parkovací plochy, dále pak parkoviště 
výrobních podniků a podniků služeb. 

Kapacitní parkoviště jsou navržena: 

� v centru města dle US „Uherský Brod - historické jádro“ 

� v ulici Na Chmelnici u stadionu 

� v lokalitě severně stadionu (rozšíření ploch pro tělovýchovu a sport) na ploše DS 160 

� ve vazbě na plochy, určené k rozšíření hřbitova – P631 

� v lokalitě SO 106 Na Výsluní 

� v plochách VD 138, VD 139 (přestavba areálu zemědělské výroby) 

� v lokalitě Pepčín – S 137 

� v lokalitě u navrženého propojení Pod Valy-U Porážky – DS 593 

� při ulici Dělnické – S 111, S 112 

� při ulici Nivnické – SO 113 

� u navrženého motorestu OK 549 

� v lokalitě Králov 

Halové garáže jsou navrženy: 

� v centru města dle US Uherský Brod - historické jádro (Přemysla Otakara II. – podzemní, Na 
Dlouhých – podzemní) 

� v lokalitě u bývalého autobusového nádraží – S 179 

� v plochách přestavby S 553 u nádraží ČD 

� při ulici Vlčnovské v lokalitách S 136, S 63 

� v areálu Zbrojovky – parkovací garáže 

� je navržena výhledová přestavba garáží v sídlišti Pod Vinohrady 

II.9.4.6 Pěší doprava 

Pro pěší dopravu je možno v zastavěném území využívat všech ploch dopravy a ploch veřejných 
prostranství ve smyslu regulativů tohoto ÚP. 

Nové samostatné pěší trasy jsou navrhovány k doplnění tras stávajících – viz výkres dopravní 
infrastruktury. Zřizovat je lze na všech plochách veřejných prostranství v rámci podrobnější projektové 
dokumentace. Pěší trasy lze realizovat také v plochách bydlení (v obytných okrscích) pro lepší 
zpřístupnění jednotlivých objektů. 

Část navrhovaných i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu (komunikace funkční 
skupiny D2). 

II.9.4.7 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti 
sportovní a rekreační. 
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Schéma cyklotras ukazuje následující obrázek: 
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Řešeným územím prochází značená cyklotrasa č. 5049 vedená ve směru západ – východ zčásti po 
bývalé silnici I/50 z Drslavic do Bojkovic. Dále je vedena centrem města a pokračuje ve směru na Těšov 
a Újezdec. Tato trasa je v ÚP respektována bez úprav, neboť dnes je silnice I/50 přeložena a trasa vede 
po silnicích III. třídy nebo místních komunikacích. 

Na ni navazuje značená cyklotrasa č. 5266 z Uherského Brodu do Nivnice. 

V terénu je vyznačena ještě cyklotrasa na sever na Prakšice. 

Nově jsou navrženy 2 cyklotrasy do Vlčnova a dále cyklotrasa do Bánova, Nivnice, spojení s Královem 
a úprava vedení cyklotrasy Prakšic. Doplněny jsou cyklotrasy v Újezdci u Luhačovic, aby stávající 
cyklotrasy tvořily ucelenou soustavu. 

Pro vedení cyklotrasy je navrženo také využití severozápadního komunikačního obchvatu (místní 
komunikace nad údolím Havřického potoka). 

Zcela samostatné cyklostezky nejsou v ÚP navrhovány. Cyklotrasy využívají místních komunikací, 
účelových komunikací – polních cest vymezených pozemkovými úpravami a také silnic III. tříd. 

Pro případné doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními není třeba 
v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze trasovat na stávající 
místní a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství. 

II.9.4.8 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

Nové ČSPH nejsou samostatně navrženy. Mohou být zřizovány na dopravních plochách, jak stanovují 
regulační podmínky tohoto ÚP. 

II.9.4.9 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo silnic 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvisle zastavěné území obce, vymezené z hlediska zák.č.13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro silnice I. třídy je šířka OP 50 m, pro 
silnice II. a III. třídy je šířka OP 15 m oboustranně od osy silnice (mimo zastavěné území obce). 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy celostátní je 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30m od 
hranic obvodu dráhy. Ochranné pásmo železniční vlečky je 30 m od osy krajní koleje s tím, že pro dráhu 
vedenou po pozemních komunikacích a pro vlečku v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné 
pásmo nezřizuje. 

Železniční tratě jsou v řešeném území stabilizované a nepředpokládají se úpravy, které by zasahovaly 
mimo pozemky dráhy. V ochranném pásmu dráhy nemohou být navrhovány objekty určené k bydlení, 
provozovatel dráhy nepřevezme závazky související s negativními vlivy dopravy, nebude hradit případná 
protihluková opatření a na případné stížnosti nebude brát zřetel. 

V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního 
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka dráhy a vlastníků sousedních 
pozemků. Při umísťování návrhových ploch, ploch přestaveb s jiným způsobem využití a v případech 
křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí či vedení s železniční dráhou, jako i při výsadbě zeleně 
v ochranném pásmu dráhy apod. je nutno respektovat platné vyhlášky a stavební a technický řád drah. 
Případnou novou zástavbu je doporučeno situovat mimo ochranné pásmo dráhy ve vzdálenosti 
vyhovujících parametrů hlukových emisí a vibrací vznikajících železničním provozem. 
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II.9.5 Řešení veřejné infrastruktury – vodní hospodářství 

II.9.5.1 Zásobování vodou 

Město Uherský Brod má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště-
Uherský Brod-Bojkovice. Městské části Havřice, Těšov a Újezdec u Luhačovic jsou na tento systém 
napojeny, ale mají samostatný vodovod. Městská část Maršov nemá vodovod, je zásobena jen ze 
studní. 

Hlavní zdroje pitné vody jsou mimo katastr města a jsou dostatečné (Bystřice pod Lopeníkem- celkem 
21,0 l/s). Je také možné využít i přivaděče (propojení) ze zdrojů v Ostrožské Nové Vsi a Bojkovicích (až 
20,0 l/s).  Druhý zdroj, úpravna vody Těšov, upravující vodu z jímacích studní, je nyní mimo provoz (14-
20 l/s), jen se využívá její akumulace pro čerpání do sítě (400 m3 + akumulace sběrny) a slouží jen 
jako záložní zdroj. PHO bylo zrušeno rozhodnutím OŽPaZ Městského úřadu Uh. Brod z 11.9.2015 
s podmínkou zachování stávajícího oplocení a objektů úpravny vody pro účely čerpací stanice (včetně 
akumulace). 

Ve městě jsou vodojemy s dostatečnou kapacitou a tlakové poměry vyhovují i pro požární potřebu. Do 
hlavního vodojemu „Černá Hora“ (2x1000 m3+2x650 m3-264,20/260,30 m.n.m) je přivedena voda od 
Uherského Hradiště a z něj je pak voda rozvedena do vodojemu „ Kino Svět“ a do sídliště Olšava 
a Nivnice. Vodojem „Kino Svět“ (2x200 m3- 293,00/257,55-starý a 1000 m3-262,20/200,30 m.n.m-nový) 
je plněn výtlačným řadem DN 350 z VDJ Černá Hora ale také z přivaděče od Bojkovic. Z něj je zásobeno 
I. TP, část městských částí Havřice a část Těšova. Pro II. TP (hlavně střed města) je zdrojem vodojem 
„Lapač“ (1000 m3-293,00/289,10 m.n.m) napojený na výtlak I TP a přivaděč Bojkovice. Pro horní pásmo 
zástavby je Vodojem III. TP (650 m3-324,10/319,14 m.n.m), plněný výtlačným řadem DN 250 
z vodojemu Kino Svět-nový). Pro níže položenou zástavbu sídliště Pod Vinohrady jsou na síti dva 
redukční ventily. Z tohoto vodojemu je veden přivaděč do obce Prakšice a Pašovice. Pro část Havřic je 
zde koncový (vyrovnávací) vodojem „Havřice“ (2x350 m3-247,00/243,00). Zástavba v Uherském Brodě 
je na kotě 235-295 m n.m. v Havřicích 205-230 m.n.m. Pro Těšov a Újezdec u Luhačovic a část IV TP 
Uherský Brod je zde ještě vodojem „Těšov“ (2x300 m3-288,50/284,50 m.n.m –starý a 1000 m3-
289,30/285,80-nový). Zástavba v Těšově je na kótě 230-250 m.n.m a v Újezdci 2230-275 m.n.m. 
Tlakové poměry jsou poměrně složité, ale jsou v jednotlivých pásmech v souladu s ČSN a jsou pod 
kontrolou dispečinku SVK a.s.. 

Vodovodní síť budovaná postupně od r. 1932 je v poměrně dobrém stavu, postačí běžná údržba a pro 
rozvojové plochy jen rozšíření stávající vodovodní sítě. 

Spotřeba vody pro současných asi 16 600 obyvatel včetně vybavenosti a průmyslu je průměrně 
Qp=1740 m3/den (20,1 l/s), Qd=2370 m3/den (27,4 l/s). Ve městě bylo na konci minulého století až 
17 720 obyvatel. Teoretický nárůst obyvatel při využití všech rozvojových ploch může být až o 2 220, 
počet bytů (včetně RD) až o 885 a počet nových pracovních míst až o 600, ale skutečnost bude jiná. 
Počet obyvatel bude stagnovat, stejně jako spotřeba vody. Rozvojové plochy budou využity především 
na zlepšení standardu bydlení a snížení obložnosti bytů. 

Ochranné pásmo vodovodů je dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění 1,5 m od kraje potrubí pro řady 
do DN 500 a hloubku 2,5 m. Pro větší řady či hloubky je 2,5 m. 

Navrhována jsou následující opatření: 

• do rozvojových ploch rozšířit stávající vodovodní řady. 

II.9.5.2 Odkanalizování území 

Město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou v ČOV a odpad z ní je do Olšavy. 
ČOV byla v roce 2011 rekonstruována a má nyní kapacitu 74 750 EO s maximální týdenní kapacitou až 
95 170 EO. Je to mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací. Jsou na ni napojeny všechny 
městské části (mimo Maršov) a obce Nivnice, Prakšice, Pašovice a Šumice. Má nyní rezervu i pro 
napojení dalších obcí (Záhorovice, Nezdenice – bude prověřeno, Veletiny, Hradčovice, Drslavice dle 
PRVK Z64). Větší průmyslové podniky mají vlastní ČOV (Slovácké strojírny, Česká zbrojovka, Raciola, 
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Pivovar, LINEA Nivnice). Vzhledem k tomu, že nárůst spotřeby vody ve městě i přes rozvoj nebude 
prakticky žádný (viz kapitola zásobení vodou), bude kapacita dostačující i pro další období. 

Stávající kanalizační síť je v poměrně dobrém stavu (většinou beton a železobeton), jen starší řady, 
budované před rokem 1970, vyžadují postupnou rekonstrukci. Většina sběračů je gravitační, jen 
kanalizace z Havřic vyžaduje přečerpání do sítě Uherského Brodu z čerpací stanice, umístěné na západě 
zástavby městské části. Místní část Maršov nemá kanalizaci, odpadní vody jsou likvidovány v žumpách 
na vyvážení či DČOV. 

Pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající rozvody ale pokud možno oddílnou kanalizací s tím, že 
srážkové vody budou likvidovány na vlastních pozemcích (nebo alespoň redukovány) tak, aby nebylo 
nutné zvětšovat profily stávající jednotné kanalizace (vyhláška č. 501/2006 Sb., § 20,21). Do stávající 
jednotné kanalizace se napojí jen splaškové (případně redukované) průtoky u přestaveb. Samostatně je 
třeba řešit odkanalizování „Králova“ samostatnou ČOV u silnice I/50. 

Ochranné pásmo kanalizace je dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění 1,5 m od kraje potrubí pro 
řady do DN 500 a hloubku 2,5 m. Pro větší řady či hloubky je 2,5 m. Ochranné hygienické pásmo ČOV 
je 100 m (bude ověřeno). 

Navrhována jsou následující opatření. 
• pro novou zástavbu nutno rozšířit stávající rozvody pokud možno oddílnou kanalizací, 
• starší jednotnou kanalizační síť postupně rekonstruovat. 

II.9.5.3 Vodní toky 

Správní území města Uherského Brodu patří do povodí řeky Olšavy, která ovlivňuje možnosti rozvoje 
města. 

Hlavním tokem je řeka Olšava (p.č. 4-13-01-100), která je v zástavbě upravená. Pravobřežními přítoky 
jsou: Luhačovický potok (4-13-01-113- někde označen Šťávnický), Hořenůšek (4-13-01-114) v části 
zástavby zaklenut, Vinohradský potok (4-13-01-116), který protéká rybníkem a v zástavbě je zaklenut, 
Havřický potok (4-13-1-124) rovněž v zástavbě zaklenut. Jižně pod Havřicemi je koryto bývalého 
náhonu, který odbočoval a pak ústil do Olšavy a byl v roce 2012 obnoven. Levobřežními přítoky jsou: 
Bánovský potok (4-13-01-114) s málo vodnatým přítokem od Králova, Nivnička (4-13-01-123 někde 
označena Korečnice) s řadou přítoků od Králova (revitalizace v roce 2012). Dále je to Mlýnský potok, 
Černý potok a Chrástka (všechny 4-13-01-124). Tyto toky protékají územím většinou mimo zástavbu 
a v přírodním korytě. Na severu katastru se nachází ještě Maršovský potok (4-13-01-125), který ústí do 
Holomně a teprve pak do Olšavy. Je v přírodním korytě a zástavbu neovlivňuje. Stejně tak horní toky 
Dobšinského potoka a dalšího bezejmenného potoka, které pramení v lese na západně katastru a jsou 
málo vodné nebo suché a zástavbu neovlivňují. 

Vyhlášená záplavová území (zakresleny v návrhu ÚP): 

- záplavové území Olšavy stanovil dne 26.8.2015 krajský úřad s č.j. KUZL 53103/2015 
- záplavové území vodního toku Nivnička stanovil dne 7.10.2016 krajský úřad s č.j. KUZL 21773/2016 
- záplavové území Luhačovického potoka stanovil dne 17.6.2014 krajský úřad s č.j. KUZL 14911/2014 

Na řece Olšavě je ohrožení záplavami už od Q10 (Havřice) ale při Q100 jsou ohroženy všechny části 
města (zejména průmyslová zóna na jihu). Město má zpracován povodňový plán (fi SURGEO) 
a investiční záměry na část jejich realizací. Podél toků je ochranné pásmo (manipulační pruh), potřebné 
pro údržbu toků či nádrží dle zákona č. 254/2001 Sb. (§49-53) min. 6 m od břehu. 

II.9.5.4 Vodní plochy a nádrže 

Vodní plochy jsou jen v povodí Mlýnského potoku (Škrlovský rybník a mokřad pod Slováckými 
strojírnami) dále rybník u solárních panelů v povodí Chrásty v přírodním stavu a upravené rybníky na 
Vinohradském potoce. 
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Navrhována jsou následující opatření: 

• Na Olšavě případně na přítocích jsou navrženy retenční nádrže ke snížení přívalových vod, suché 
poldry jsou vymezeny také jako územní rezervy, 

• nad zástavbou dle potřeby realizovat další suché poldry, retenční či dešťové zdrže, řešit podrobnější 
dokumentací, regulativy toto umožňují, 

• ve spolupráci se zemědělci realizovat další technická a organizační opatření (způsob 
obhospodařování pozemků), která mohou snížit vodní erozi (splachy půdy). 

II.9.6 Řešení veřejné infrastruktury – energetika, spoje 

II.9.6.1 Zásobení plynem 

Řešené území je plně plynofikováno a zemní plyn je využíván jak na vaření a přípravu TUV, tak na 
vytápění. Hlavním zdroji jsou VTL plynovody na severu a západu řešeného území včetně odboček ke 
třem RS VTL/STL. Hlavní rozvodnou síť tvoří plynovody STL do všech městských částí města 
(s výjimkou Maršova). Síť včetně zdrojů je celkem v dobré kvalitě a dostatečných dimenzí. Střed města 
a část Havřic doplňuje NTL síť z RS STL/NTL. 

Průměrná spotřeba ve městě kolísá a je cca 6 600 m3/hod a pro novou zástavbu postačuje stávající 
rozvody jen rozšířit. Teoretický nárůst může být až o 600 m3/hod při využití všech rozvojových ploch pro 
bydlení a až o 400 m3 průmysl. 

Vytápění a příprava TUV v objektech pevnými či kapalnými palivy je jen ojedinělá u starších RD na 
okraji zástavby (do 10% RD) a v městské části Maršov. Využití alternativních zdrojů tepla a na přípravu 
TUV (biopaliva, solární panely, tepelná čerpadla, štěpka ap.) postupně roste na úkor klasických zdrojů. 
Pro novou zástavbu a rekonstrukce platí zásady snižování energetické náročnosti dle zákona č.406/2002 
Sb. v pozdějším znění. Toto bude podstatně ovlivňovat spotřebu plynu zejména při vytápění a přípravě 
TUV (výstavba pasivních či nízkoenergetických domů, zateplování ap.), stejně jako využívání 
alternativních zdrojů energií (solární, tepelná čerpadla, biopaliva, štěpka ap.). 
 
Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. jsou: 
� VTL plynovody a objekty – 4,0 m (v lese 2,0 m) od okraje 
� STL a NTL plynovody – 1,0 m od okraje 
� SKAO dle typu (většinou 100 m) 
� Bezpečnostní pásma jsou:  
� VTL DN 300 – 40 m, do DN 200 – 20 m a do DN 100 - 15 m od okraje 
� RS VTL/STL – 10 m od objektu 

Navrhována jsou následující opatření: 

• pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající, především STL řady, 

• snižování energetické náročnosti objektů a také využívání alternativních zdrojů energetiky zejména 
na vytápění a přípravu TUV (solární panely na střechách objektů, tepelná čerpadla, biopaliva, 
štěpka a pod.). 

II.9.6.2 Zásobení teplem 

Teplofikace je provedena v zástavbě sídliště Pod Vinohrady a dále v několika dalších lokalitách bytových 
domů: v centru města Za Dolním kostelem, v ulici Soukenická a Horní Valy a v sídlišti Olšava. 

Navrhována jsou následující opatření: 

• pro novou zástavbu v sídlišti Pod Vinohrady je navrženo rozšířit stávající horkovody. 
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II.9.6.3 Zásobování elektrickou energií 

II.9.6.3.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. 

Síť VVN 220 kV: 

V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází jednoduché vedení 110 kV, VVN č. 5510 Uherský Brod - Slavičín na 
podpěrách typu „Sedlák“. Dále se v území nachází dvojitá vedení 110kV, jedná se o vedení VVN 
5570/5571 Uherský Brod – Otrokovice a VVN 543/xxx Uherský Brod – Velká nad Veličkou, kde je zatím 
zavěšen pouze jeden potah. Stávající venkovní vedení 110 kV jsou chráněna ochranným pásmem, jehož 
šířka je 15 m na každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 38 m. 
Mechanický stav vedení je dobrý, společnost E.ON počítá s rekonstrukcí vedení VVN5510 na dvojité 
vedení ve stávající trase a dále dovybavení druhého potahu vedení Uherský Brod – Velká nad Veličkou. 

Vedení a jejich ochranná pásma je nutno respektovat. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 110 kV E.ON Distribuce a.s. a napájí transformaci 110/22 kV 
v Uherském Brodu, která se nachází v jižní části města. Na primární straně je napájena z venkovního 
vedení VVN 110 kV č. 5570/5571 z Ortrokovic. Odchozí vedení pokračují do transformovny 110/22 kV 
ve Slavičíně – VVN5510 a do Velké nad Veličkou pod označením č. 543. 

Transformaci 110/22 kV zajišťují dva transformátory 40 MVA. Z této transformovny je přes síť 22 kV 
zásobováno řešené území. Dle sdělení E.ON Distribuce a.s. je stav rozvodné soustavy 110 kV 
a transformace 110/22 kV mechanicky a přenosově dobrý. 

Do ÚP byly převzaty a zpřesněny koridory plánovaných vedení 110 kV. Jedná se o nové zaústění vedení 
VVN 543/xxx po jeho dovybavení druhým potahem a dále zaústění dvojitého vedení budovaného 
v souvislosti s rekonstrukcí vedení VVN5510 Uherský Brod – Slavičín. V rámci navržených ploch bude 
vedena jejich trasa. Z požadavku na respektování ochranných pásem, která činí 12m od krajního vodiče, 
vyplývá celková šířka potřebné plochy 32m. 

Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 110 kV, elektrické stanice 
a transformovny 110/22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb.. 

II.9.6.3.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

Území města Uherský Brod je v současné době napájeno z venkovních vedení VN: 

VN č. 58 - směr Kunovice 
VN č. 122 - směr Kunovice 
VN č. 172- směr Zbrojovka 
VN č. 170 - směr Uh. Brod město 
VN č. 66 - směr Prakšice 
VN č. 739 - směr Uh. Brod Olšava 
VN č. 47 - směr Luhačovice 
VN č. 9 - směr Slavičín 
VN č. 75- směr Bojkovice 
VN č. 384 - směr Slovácké strojírny 
VN č. 167 - směr Slovácké strojírny 
VN č. 350 - směr Boršice u Blatnice 
VN č. 395 - směr Nivnice 
VN č. 369 - směr Dolní Němčí – Autopal Hluk 
 

s napěťovou hladinou 22 kV, vyvedených z rozvodny 110/22 kV Uherský Brod. Vedení jsou chráněna 
ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka 
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ochranného pásma je tedy 23 m a je vyznačeno ve výkrese. Přípojky VN napájí sloupové a zděné 
trafostanice. 

V Uherském Brodu je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města v několika 
trasách. Kabelové podzemní vedení do 110 kV včetně a vedení řídící měřící a zabezpečovací techniky je 
chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 1 m na obě strany od krajního kabelu. 

Stav rozvodné soustavy ve městě je přenosově i mechanicky dobrý. 

Výše uvedené rozvody VN spolu s transformovnou jsou dnes schopny krýt současnou potřebu. 

Dle ÚP bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách a řešení komunikace v jižní části 
města, nutné provést přeložku stávajících jednoduchých a dvojitého venkovního vedení. Vedení bude 
v části trasy nahrazeno kabelem. Nová trasa je vedena v souběhu s komunikací. 

Dále jsou v ÚP navrženy dílčí přeložky venkovních vedení VN 22kV v plochách, určených pro zástavbu. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice. Navrhuje 
se výstavba kioskových stanic. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože 
není známo konkrétní využití ploch, ani počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné považovat 
počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za orientační. Přesné umístění, 
provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro každý 
podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební řízení 
s ohledem na vývoj zatížení a rozvoj oblasti. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou 
(zák. 458/2000 Sb., vyhl. 16/2016 Sb., případně novou legislativou v platném znění). 

Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem 
č. 458/2000 Sb.. 

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka 
a provozovatele – společnosti E.ON. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která zasahuje do 
ochranných pásem el. zařízení o napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší. Výjimky z ustanovení 
zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas s činností v ochranných pásmech 
uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – E.ON Distribuce, a.s.. 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

Transformovny 22/0,4 kV 

V řešeném území města Uherský Brod a okolí je situováno celkem 132 trafostanic z toho 
77 distribučních, 54 odběratelských trafostanic a 1 trafostanice odběratelská, ale je využívaná i pro 
distribuci. Trafostanice jsou venkovního provedení i zděné s napojením na vzdušné vedení, dále pak 
zděné, napojené kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu. 

Ochranné pásmo pro stávající, nové a přeložené trafostanice 22/0,4 kV je dáno zákonem 
č. 458/2000 Sb.. 

II.9.6.3.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

Rozvody nízkého napětí 3x400/230V jsou ve středu města kabelizované, výjimečně v okrajových 
částech jako venkovní na betonových sloupech vodiči AlFe a AES, částečně jako nadzemní na 
betonových stožárech, místně také na dřevěných patkovaných sloupech a zemními kabely. Předmětné 
rozvody slouží pouze pro potřebu stáv. odběru el. energie a jsou částečně dimenzovány na drobný 
nárůst zatížení v rámci rozvoje bytové výstavby. Stávající odběry náleží převážně do kategorie A a B, 
(vytápění převážně plynem). 
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II.9.6.3.4 Výhledová bilance elektrického příkonu 

Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního zatížení. 
Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době 
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti 
a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu: 

Z energetického hlediska se uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a průmyslové sféry tj. 
elektřinou a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Jde tedy o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie 
používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je 
nutno mezi takovéto spotřebiče řadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, 
mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější. 

Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v BD 1,5 a v RD 2,1 kW, což je hodnota pro 
realizační období po roce 2025. 

Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba: 

Dle ÚP se v řešeném území předpokládá výstavba až 540 b.j. v rodinných domech a 345 b.j. v bytových 
domech, celkem 885 b.j. Potřebný teoretický příkon pro novou výstavbu bude 1652 kW, na úrovni 
distribučních trafostanic. Skutečná potřeba bude vzhledem k odpadu bytového fondu nižší. 

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání: 

Pro potřeby občanské vybavenosti a drobného podnikání je uvažováno s měrnou hodnotou zatížení 
10 W/m2 plochy a tedy s nárůstem cca 2690 kW, na návrhových plochách. 

Podíl výrobní sféry: 

Pro potřeby drobné výroby je počítáno s měrným zatížením 15 W/m2 plochy a tedy je uvažováno 
s nárůstem cca 3275 kW, na nově navržených plochách. 

Celková výhledová hodnota potřebného současného příkonu: 

Bydlení 12 532 kW + 1 652 kW = 14 184 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobné podnikání 6 266 kW + 2 690 kW = 8 956 kW 

Výrobní sféra  11 979 kW + 3 275 kW = 15 254 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou 
soudobostí maxim. Dle poskytnutých údajů E.ON, je dosahováno maxima zatížení v síti VN v ranní 
špičce, pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 0.6, u občanské vybavenosti 0,2 
a u výrobní sféry 0,8. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 22 505 kW. 

Z toho na úrovni distribučních trafostanic je třeba zajistit 10 301 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 10301/(400*0,95*0,8) = 33,88 ⇒ 34 trafostanic v dimenzi 400 kVA. 

Pro dimenzování distribuční sítě NN a trafostanic je rozhodující večerní špička, kdy u sféry bydlení 
uvažujeme koeficient soudobosti 1,0 u občanské vybavenosti 0,6 a u výrobní sféry 0,2. 

Za toho předpokladu je třeba na úrovni distribučních trafostanic zajistit 19 558 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 19 558/(400*0,95*0,8) = 64,33 ⇒ 65 trafostanic v dimenzi 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic – 77. 

Z uvedeného plyne, že stávající počet trafostanic by byl schopen krýt potřebu příkonu. Přesto je 
navržena výstavba nových trafostanic (celkem 14 nových distribučních trafostanic) a to z důvodu 
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velkých vzdáleností navržených ploch zástavby od stávajících zdrojů a také z důvodu, že v některých 
případech není možné zvýšit instalovaný výkon na stávajících konstrukcích trafostanic. 

Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Je přirozené, 
že situování jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším 
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

II.9.6.4 Spoje 

II.9.6.4.1 Dálkové kabely 

Řešeným územím procházejí dálkové optické kabely. Ve výkrese jsou tyto trasy optických kabelů 
zakresleny dle podkladů ÚAP. 

V ÚP se nepočítá s budováním zcela nových tras a rovněž nedojde k zásadnímu dotčení tohoto zařízení 
navrhovanou zástavbou. Pokud nebude možné zařízení v některých plochách respektovat, bude 
přeloženo. 

Trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny ochranným pásmem, 
jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu. 

II.9.6.4.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení ve stávající zástavbě se nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze 
pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba bude 
napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách. 

Trasy kabelů ÚP neřeší, budou upřesněny v dalších stupních dokumentace. 

II.9.6.4.3 Radioreléové trasy 

Přes správní území města Uherský Brod procházejí radioreléové spoje v různých směrech. Tyto byly 
převzaty z ÚAP ORP, předaných městem. 

Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek na jejich ochranu. Rovněž je třeba projednat 
plánování staveb značné výšky jako např. větrné elektrárny, situované v blízkostech do 150 m od 
průběhu RR paprsku. Takové případy musí být předem posouzeny (odsouhlaseny společností České 
radiokomunikace, a.s.). 

Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá až na základě konkrétních požadavků investorů 
v území. 

II.9.7 Řešení veřejné infrastruktury – odpadové hospodářství 
Odpadové hospodářství je v územním plánu řešeno v souladu s „Plánem odpadového hospodářství 
města Uherský Brod“ (aktualizován 01/2017). Je zajištěn soulad se závaznou částí POH kraje. 

Sběrné dvory v lokalitách Vazová, Havřice a Větrná (jsou podlimitní velikosti a tudíž součástí jiných 
ploch než ploch pro nakládání s odpady) a sběrný dvůr Újezdec jsou územním plánem respektovány. 
Sběrné dvory a výkupny sběrných surovin lze ve městě dle potřeby doplnit na plochách pro nakládání 
s odpady, pro průmyslovou výrobu a sklady, pro drobnou výrobu a výrobní služby, na plochách 
smíšeného využití a na plochách komerčních zařízení. 

Řízená skládka odpadů Prakšická – beze změny. 

V průmyslové zóně Vazová je navržena plocha pro nakládání s odpady (hala na třídění odpadu) ve 
vazbě na stávající vlečku. 
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II.9.8 Koncepce uspořádání krajiny 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik daných umístěním 
v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině Hlucké pahorkatiny, která se rozkládá na úpatí Bílých 
Karpat v jižní části Vizovické vrchoviny. V krajině Uherského Brodu převládají makrostruktury 
zemědělsky obhospodařovaných ploch (převážně orné půdy) s poměrně malým plošným zastoupením 
lesů. Výrazné lesní celky zasahují především severovýchodní část území, v Těšově a Újezdci, kde krajina 
získává spíše zemědělsko-lesní charakter a členitější ráz s větším podílem krajinné zeleně, extenzivních 
zahrad a sadů. V jižní části území převládají rozsáhlé bloky orné půdy, krajinná zeleň je omezena podél 
regulovaných vodotečí či několika menších remízků. Výrazným fenoménem krajiny Uherského Brodu 
jsou zahrádkářské osady, zahrádkářské plochy intenzivnějšího charakteru se vyvinuly ve vazbě na 
městskou část Uherského Brodu (Lysá hora, Chrástka), v Těšově a Havřicích (Stará hora) jsou zahrádky 
více rozvolněné, s větším podílem vzrostlé zeleně a zachovalou řemenovou parcelací. 

Od východu na západ protéká územím řeka Olšava jejíž niva formuje centrální část území, městská část 
Uherského Brodu a místní venkovské části (Havřice, Těšov, Újezdec) vytváří v její ose prakticky srostlý 
kompaktní sídelní útvar. Koryto Olšavy bylo v minulosti z větší části upraveno, v Újezdci se do Olšavy 
vlévá Luhačovický potok s částečně zachovalým přirozeným korytem v severovýchodní části území. 
Z jihu se do Olšavy vlévá tok Nivničky, jejíž úsek byl v prostoru za Slováckými strojírnami revitalizován 
a představuje významnou zelenou osu jižní části území. Výrazné vodní plochy v území nevyskytují. 
V dálkových pohledech na město se negativně projevují rozsáhlé výrobní areály (Vazová, Zbrojovka, 
U Korečnice), v jižní části území dominuje rozsáhlý komplex Slováckých strojíren. Na severním cípu 
řešeného území se rozkládá odlehlá místní část Maršov, ta představuje samostatnou enklávu 
zemědělské harmonické krajiny, drobné sídlo ryze venkovského charakteru, izolované od zbytku 
řešeného území komplexem Újezdeckého lesa. 

Řešené území je dle dokumentace ZÚR ZK zařazeno do krajinného celku Uherskobrodska 
a charakterizováno jako krajina zemědělská intenzivní, pouze severní cíp území (Maršov) je 
řazen mezi harmonické zemědělské krajiny s jinou charakteristikou. Typickým prvkem určujícím krajinný 
ráz intenzivní zemědělské krajiny jsou dle cílových charakteristik: makrostruktury polí, větrolamy, selské 
statky, sakrální architektura, dochované architektonické a urbanistické znaky sídel. Vjemově je 
intenzivní zemědělská krajiny charakterizována jako otevřená krajinná scéna s rozlehlým a přehledným 
územím, s dominancí horizontál. Možná ohrožení zemědělské krajiny představují zábory a poškození 
zemědělské půdy, necitlivá zástavba příměstských území, umisťování staveb velkých objemů nebo 
výšek v krajině, dominance sakrální architektury a siluety historických měst. 
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ZÚR ZK stanovují pro zemědělskou intenzivní krajinu tyto zásady pro využívání: 

• dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu, 

• respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel, 

• nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech, 

• omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech obcí, 

• dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí. 

Koncepce uspořádání krajiny vymezená územním plánem tyto zásady respektuje. Územním plán svým 
řešením respektuje historicky danou urbanistickou strukturu a jeho umístění v krajině, architektonické 
a urbanistické znaky sídla nejsou narušeny, stávající rozptýlená zeleň je stabilizována, rozvoj sídla je 
koncipován v přímé vazbě na zastavěné území či na jeho intenzifikaci plochami přestavby. Území 
Maršova ponechává územní plán ryze venkovský charakter s možností využití objektů na chalupaření 
v harmonické zemědělské krajině. 

Koncepce uspořádání krajiny je zaměřena především na zlepšení nedostatečné krajinné struktury, 
zlepšení přirozené retence vody v krajině, návrh protierozních a protipovodňových opatření, posílení 
prostupnosti krajiny a její ekologické stability. Zahrádkářské osady jsou stabilizovány bez výrazných 
rozvojových ploch. Základní krajinné hodnoty a významné krajinné prvky jsou vymezeny jako plochy 
přírodní, krajinné zeleně, lesní, vodní plochy a toky a plochy smíšené nezastavěného území. Zvláště 
chráněná území včetně území soustavy NATURA 2000 (Kurovický lom, Kovářův žleb – obora, Polichno, 
Údolí Bánovského potoka, Újezdecký les) a dálkové migrační koridory velkých savců nejsou řešením 
územního plánu dotčena. 

Pro všechna katastrální území (Havřice, Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic, Maršov u Uherského 
Brodu) byly v době řešení územního plánu zpracovány komplexní pozemkové úpravy. Územní plán do 
svého řešení přebral zpracované plány společných zařízení včetně vymezení územního systému 
ekologické stability, cestní sítě, protierozních a protipovodňových opatření. Na základě schválených 
a rozpracovaných plánů společných zařízení byl doplněn systém cest v zemědělské krajině, kdy byly 
úměrně měřítku zpracování ÚP vybrány hlavní a významné vedlejší účelové komunikace. Tyto cesty jsou 
částečně využity i k doplnění systému cyklotras. K úpravám oproti plánům společných zařízení došlo 
v jižní části území s ohledem na dopravní řešení (bude řešeno převážně v rámci ploch pro silniční 
dopravu, vymezených pro přeložky silnic) a dále v severozápadní části Uherského Brodu při zohlednění 
nového urbanistického řešení v lokalitě Na Výsluní. 

Územní plán přebírá z projednaných a rozpracovaných plánů společných zařízení pozemkových úprav 
komplexní systém protierozních opatření, jedná se především o navržené průlehy, meze, protierozní 
hrázky a větrolamy. Pozitivní vliv na ochranu půd proti erozi budou mít i navržené části ÚSES a další 
plochy krajinné zeleně. Realizace protierozních opatření je navíc obecně přípustná (příp. podmíněně 
přípustná) ve všech typech ploch v nezastavěném území. Konkrétní opatření byla navržena jako plochy 
krajinné zeleně, kdy se předpokládá v těchto plochách jak technické řešení, tak možnost doplnění 
zelení. 

Řešeným územím protéká řeka Olšava, Luhačovický potok a Nivnička s vyhlášenými záplavovými 
územími a stanovenou aktivní zónou. Územní plán bez výjimek respektuje stanovené aktivní zóny 
záplavových území a žádné plochy v nich neumisťuje. Protipovodňová ochrana je posílena návrhem 
ploch technické infrastruktury pro umístění protipovodňových hrází na toku Olšavy v Uherském Brodě 
a ochrannou hrází pro rozvodnu v Uherském Brodě. Dále jsou navrženy 2 retenční nádrže – na levém 
břehu Olšavy před Újezdcem a menší retenční nádrž v Uherském Brodě v lokalitě Na Výsluní. 
V Havřicích na svazích nad obcí je vymezena hráz pro suchou nádrž. Rozsáhlé plochy pro poldry na 
Luhačovickém potoce a Olšavě v Újezdci jsou vymezeny  pouze jako územní rezervy a jejich budoucí 
řešení musí být v detailu prověřeno. Realizace protipovodňových opatření je navíc obecně přípustná 
(příp. podmíněně přípustná) ve všech typech ploch v nezastavěném území, zejména v plochách 
zemědělských lze předpokládat doplnění ochrany proti přívalovým vodám (příkopy, hrázky, atd.). 
Výrazně pozitivní vliv na protipovodňovou ochranu sídla budou mít i navržená protierozní opatření 
(zlepšení ochrany proti přívalovým vodám). 

Navržená protipovodňová opatření jsou podrobněji odůvodněna v kapitole týkající se vodního 
hospodářství II.9.5.5 Ochrana před povodněmi a přívalovými vodami, návrh protierozních 
opatření je podrobněji popsán v následující kapitole II.9.8.2 Protierozní opatření. 
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II.9.8.1 Územní systém ekologické stability 

Pro posílení ekologické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability. Koncepce řešení 
územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby ucelené ekologické 
sítě, sestávající se z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících 
biocenter a biokoridorů. Vymezením ÚSES jsou tak vytvořeny podmínky pro ochranu a posílení aktuálně 
i potenciálně ekologicky cenných částí krajiny – přírodních ploch, lesních porostů, vodních toků a jejich 
niv, krajinné zeleně. 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) byly: 

• Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (vydána zastupitelstvem Zlínského kraje dne 
12. září 2012 usnesením, nabyla účinnosti dne 5. října 2012) 

• Platný Územní plán Uherského Brod včetně jeho změn, 

• Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP 
Uherský Brod, 

• Projednané i rozpracované komplexní pozemkové úpravy, resp. plány společných zařízení – na 
všech 5 katastrálních územích proběhly nebo probíhají komplexní pozemkové úpravy, jejichž 
součástí je i Plán ÚSES jako součást Plánu společných zařízení. Z velké části tak bylo možno vymezit 
prvky ÚSES s přesností na parcely, místy bylo řešení upraveno s ohledem na koncepci rozvoje 
města, návaznosti sousedních obcí a reálné prostorové možnosti. 

Vzhledem k nízké ekologické stabilitě je síť biocenter a biokoridorů zahuštěna interakčními prvky, 
využívajícími zejména linie protierozních pásů podél cest a další krajinné prvky, který byly v plánech 
společných zařízení pozemkově vymezena. 

Územní plán vymezuje skladebné části nadregionálního a lokálního (místního) ÚSES. Hlavní osu širšího 
území představuje nadregionální biokoridor č. 152 Kostelecké polesí – Hluboček. Ten prochází po okraji 
katastru Havřic, kde do řešeného území zasahuje i část nadregionálního biocentra č. 95 Hluboček. 
Územní plán vymezuje nadregionální ÚSES v souladu se ZÚR ZK a upřesňuje podle plánu společných 
zařízení pozemkových úprav. 

Osu lokálního ÚSES představuje vodní větev podél toku Olšavy a v Újezdci se vlévajícího Luhačovického 
potoka. Po svazích v severní části prochází od západu k východu lesní biokoridor, komplexem 
Újezdeckého lesa jsou pak severním směrem vedena lokální propojení na sousední území. Jižní část 
území je propojena s Nivnicí vodní osou po toku Nivničky, včetně stabilizace výrazného interakčního 
prvku její revitalizované části s mokřady. Z nadregionálního biocentra Hluboček v Havřicích je veden 
lesní biokoridor (s přechody přes vodou ovlivněné ekosystémy) na území Vlčnova. Jižním okrajem 
prochází dále od západu k východu lesní větev lokálního ÚSES s vazbou na Nivnici, Bánov a Šumice. 
Územní plán vymezuje lokální ÚSES v souladu se schválenými a rozpracovanými pozemkovými 
úpravami, dílčí úpravy byly provedeny v reakci na dopravní a urbanistické řešení. V katastrálním území 
Uherského Brodu došlo k posunu biocenter LBC 10 Nivničky (jižněji) a Nad Stavem (nahrazeno 
biocentrem LBC 3 Špitálky). Oproti pozemkovým úpravám byl doplněn nový biokoridor vodou 
ovlivněných společenstev spojujících řeku Olšavu s Údolím Bánovského potoka (LBK 14), ten zapojuje 
rozsáhlý interakční prvek IP 8 navržený pozemkovými úpravami. 

ÚSES je vymezen jako plochy přírodní (biocentra) a krajinné zeleně (biokoridory, interakční prvky), 
případně je vymezen na plochách smíšených nezastavěného území (S*). Celkem je vymezeno 
24 biocenter a 34 biokoridorů. Územní plán dále vymezuje 19 plošných interakčních prvků, ty jsou 
značeny IP 1 až 19 a jsou do nich zařazeny především prvky zeleně v krajině a také registrované VKP, 
část navržených je převzat buď z pozemkových úprav anebo z platné ÚPD. Navrhované liniové 
interakční prvky byly přebrány z pozemkových úprav a byly vymezeny jako návrhové plochy krajinné 
zeleně K, tabulka viz výrok (v územním plánu jsou zakresleny pouze jako plochy bez označení liniovou 
značkou IP). 
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II.9.8.2 Protierozní opatření 

Územní plán přebírá z projednaných a rozpracovaných plánů společných zařízení pozemkových úprav 
komplexní systém protierozních opatření, úměrně měřítku zpracování ÚP byla přebrána opatření 
s plošnými požadavky - jedná se především o navržené průlehy, meze, protierozní hrázky a větrolamy. 
Organizační a liniová opatření jsou v přípustná v rámci všech ploch nezastavěného území. V některých 
lokalitách je řešení společných zařízení dle pozemkových úprav korigováno s ohledem na nové 
urbanistické a dopravní řešení lokalit, to se týká především opatření proti přívalovým vodám (suché 
nádrže, příkopy), odchýlení od pozemkových úprav je podrobněji popsáno v kapitole II.9.8.3 Ochrana 
před povodněmi a přívalovými vodami. 

Pozitivní vliv na ochranu půd proti erozi budou mít i navržené části ÚSES a další plochy krajinné zeleně. 
Realizace protierozních opatření je navíc obecně přípustná (příp. podmíněně přípustná) ve všech typech 
ploch v nezastavěném území. Konkrétní opatření byla navržena jako plochy krajinné zeleně, kdy se 
předpokládá v těchto plochách jak technické řešení, tak možnost doplnění zelení. 

II.9.8.3 Ochrana před povodněmi a přívalovými vodami 

Řešeným územím protéká řeka Olšava, Luhačovický potok a Nivnička s vyhlášenými záplavovými 
územími a stanovenou aktivní zónou. Tyto limity jsou zakresleny v Koordinačním výkrese. Územní plán 
bez výjimek respektuje stanovené aktivní zóny záplavových území a žádné plochy se zástavbou v nich 
neumisťuje. 

Protipovodňová ochrana je posílena návrhem ploch technické infrastruktury pro umístění 
protipovodňových hrází na toku Olšavy v Uherském Brodě (T* 295 až 300) a ochrannou hrází pro 
rozvodnu v Uherském Brodě (T* 301). Dále je navržena 1 suchá nádrž v Havřicích na svazích nad obcí 
a retenční nádrž v lokalitě Na Výsluní, druhá v Újezdci na levém břehu řeky Olšavy byla již zrealizována. 

Vymezení suché nádrže v Havřicích je převzato z pozemkových úprav, retenční nádrž v Újezdci je 
zakreslena dle dokumentace pro územní řízení a podkladů města. Vymezení retenční nádrže na 
severozápadě městské části Uherského Brodu v lokalitě Na Výsluní bylo nutné oproti pozemkovým 
úpravám upravit, včetně souvisejících účelových komunikací, jelikož zde došlo k výrazné úpravě 
urbanistického a dopravního řešení oproti stavu v průběhu pozemkových úprav. Další úprava oproti 
pozemkovým úpravám byla provedena v rozvojové lokalitě bydlení mezi Uherským Brodem a Těšovem, 
zde bylo opět z důvodu urbanistického a dopravního řešení upraveno odvádění povrchových vod 
(změna vedení příkopu PŘ4). Pozemkové úpravy navrhují původně připojit příkop PŘ4 do stávajícího 
svodného příkopu skrze plochu BI 37. Územní plán stávající příkop zachovává, nicméně nově upravuje 
s ohledem na dopravní a urbanistické řešení jižní část příkopu PŘ4, ten bude nově veden plochou T* 
288 a dále skrze plochy DS 185 a DS 186 se zaústěním do stávajícího příkopu a dále do toku Olšavy. 

V ÚP jsou vymezeny dvě územní rezervy pro kapacitní poldry k budoucímu prověření na Olšavě 
a Luhačovickém potoce, jejich vymezení vychází z ÚAP ORP Uherský Brod, resp. dle Studie ochrany 
před povodněmi na území Zlínského kraje (lokality byly později prověřovány také ve studii Posouzení 
účinku poldrů na Olšavě a Luhačovickém potoce nad Uherským Brodem na odtokové poměry). 
Realizace protipovodňových opatření je navíc obecně přípustná (příp. podmíněně přípustná) ve všech 
typech ploch v nezastavěném území, zejména v plochách zemědělských lze předpokládat doplnění 
ochrany proti přívalovým vodám (příkopy, hrázky, atd.). Výrazně pozitivní vliv na protipovodňovou 
ochranu sídla budou mít i navržená protierozní opatření (především zlepšení ochrany proti přívalovým 
vodám). 

Výše uvedené návrhy jsou zpracovány tak, aby byly v souladu s dokumentací Plán dílčího povodí 
Moravy 2016-2021 (ohrázování Olšavy jako součást protipovodňových opatření v oblastech 
s významným protipovodňovým rizikem - Opatření na úseku ochrany před povodněmi (opatření typu A, 
kap. VI.1.17 a VI.1.18): 

• MOV217022 Olšava, Uherský Brod PPO (MO130127) 

Popis opatření 

Stavba řeší protipovodňovou ochranu zástavby v centrální části města Uherský Brod na pravém 
břehu řeky Olšavy v prostoru mezi ulicemi Vlčnovská a Šumická. Ochrana je navržena na průtok 
222 m3/s – tj. Q50. Hlavními prvky protipovodňové ochrany jsou zemní hráze lichoběžníkového 
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tvaru, výšky 30 – 75 cm, šířky v koruně 3 m, sklon svahů 1 : 2. V úsecích, kde z důvodu 
omezeného prostoru není možné umístit zemní hráz bude ochrana řešena betonovými zdmi. 
Inundace na levém břehu zůstane zachována. 

Součástí akce jsou 2 čerpací stanice k přečerpávání vnitřních vod v době povodní. ČS 1 na kmenové 
stoce „A“ nad silničním mostem na ulici Vlčnovská a ČS 2 na odlehčovací stoce v prostoru pod 
stadionem. 

Závazný dokument pro komplexní řešení protipovodňové ochrany Plán pro zvládání 
protipovodňových rizik v povodí Dunaje a Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Moravy a s ním související jednotlivé Dokumentace 
a jejich listy opatření, jež stanovují zásady pro rozhodování v území a úkoly pro územního plánování je 
účinný od 20.1.2016. Mapy povodňových rizik a ohrožení obsahují limity, doplněné do koordinačního 
výkresu návrhu ÚP Uherský Brod po společném jednání – od 29.1.2018 jsou identifikovány ve vrstvě 
52a (kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem) 
a 52b (kritické body a jejich povodí). 

Popis nivy Olšavy s možností rozlivu 

 

Úsek 10100083_2 (PM-059), Olšava 

Příčný profil koryta je ve tvaru složeného dvojitého lichoběžníku, kde bermy a břehy jsou opevněné 
travním drnem. V intravilánu jsou traviny v bermách pravidelně sečené. Úsek Olšavy v zájmovém území 
je ve správě Povodí Moravy, s.p. 

Tab. Přehled obcí, jejichž zastavěné a zastavitelné území je dotčeno některým ze scénářů povodňového 
nebezpečí: 

Název obce Zastavěné a zastavitelné plochy dotčené rozlivem (m2)  Celková plocha obce 

 Q20 Q100 Q500 

Uherský Brod 472 344 1 562 707 1 694 763  52 046 480 
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Část ploch města v nivě Olšavy se nachází v nepřijatelném riziku ve vazbě na jejich funkční využití. Pro 
současný stav je plocha v nepřijatelném riziku 994 435 m2, počet objektů v nepřijatelném riziku 531, 
počet obyvatel 1141. 

OPATŘENÍ 

Rozlivy Olšavy v posuzovaném úseku ohrožují zástavbu města Uherský Brod, a to od soutoku 
s Luhačovickým potokem po hranici katastru mezi Havřicemi a Drslavicemi. Upravené koryto tvaru 
složeného lichoběžníka je kapacitní na průtok Q5. Při Q20 dochází k vybřežování vody, především 
v úseku pod silničním mostem Vlčnovská na PB, kde rozliv zasahuje až k drážnímu náspu a zaplavuje 
průmyslové a skladovací areály při ulicích U Porážky a Vazová, včetně městské ČOV. Tento PB rozliv 
zaplavuje i rodinné domky níže po toku při ulici Cihlářská. Mimo tento výrazný rozliv dochází při Q20 
k zaplavení lokálních míst, jako jsou zemědělské pozemky v horní části úseku pod soutokem 
s Luhačovickým potokem a v dolní části úseku, průmyslový a skladovací areál na LB nad soutokem 
s Nivničkou a rodinné domky na PB mezi ulicemi Pastýřská, Trávníky a tokem. Rozlivy při Q100 a Q500 

jsou obdobné a zaplavují souvislé území podél toku s maximální šířkou rozlivu cca 800 m. Na horním 
konci úseku dochází k zaplavování zemědělských pozemků. Při průchodu pod železniční tratí proudí 
voda vlevo od trati a zaplavuje zemědělské pozemky, zatímco koryto je vpravo od trati a PB rozliv 
zaplavuje rodinné domky při ul. 1. května, Těšovská a Močidla, Neradice a Rybářská. Mezi mostem 
Šumická a dolním koncem úseku je výrazný PB rozliv, při kterém je přeléván násep drážního tělesa, 
rozliv zasahuje k ul. Pod Valy, Brodská a U Zastávky. Oproti rozlivu Q20 je takto zaplavena PB zástavba 
mezi mosty Šumická a Vlčnovská, areál firmy Česká zbrojovka a.s. 

Pro Uherský Brod jsou z důvodu prevence navržena následující opatření: 

1. Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby 
a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní), 

2. Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako 
limitu v územním plánování a rozhodování. 

Návrh ÚP - v Uherském Brodě je vydáno územní rozhodnutí na realizaci protipovodňových 
opatření, která jsou převzata do návrhu územního plánu – pravobřežní ohrázování Olšavy. 

Jsou stanoveny podmínky pro využití zastavitelných ploch, které zasahují do území Q100, viz 
výroková část ÚP, kapitola I.6.3: 

� plochy bydlení individuálního BI 29,31,33,35 - doplnění RD v zástavbě Těšova 
� plocha hromadné rekreace RH 612 v Újezdci – využití stávajícího objektu a navazující louky pro 

kemp 
� plocha komerční vybavenosti OK 69 – dostavba motorestu v Újezdci 
� plocha komerční vybavenosti OK 549 – soukromý záměr výstavby motorestu u silnice I/50 
� plocha pro tělovýchovné a sportovní aktivity OS 75 – rozšíření stávajícího sport. areálu 

v Těšově, bez objektů 
� plocha pro tělovýchovné a sportovní aktivity OS 622, 623 – sport. rekreační plochy ve vazbě na 

lávku do sídliště Olšava, bez objektů 
� plocha OV specifických forem OX 583 – návrh jízdárny v Havřicích 
� plocha smíšeného využití S 63 - území přestavby Vlčnovská 
� plocha smíšeného využití S 136, 565 – území přestavby Vlčnovská, U Porážky 
� plocha smíšeného využití S 179 – území přestavby - bývalé autobusové nádraží 
� plocha smíšeného využití S 137 – záměr výstavby u motorestu Pepčín 
� plocha smíšeného využití S 141 – doplnění proluky v ul. Dělnické 
� plocha smíšená obytná SO 115, SO 368 – doplnění proluk v zástavbě Těšova 
� plocha smíšená obytná SO 116, 117, 118 - přestavba návsi v Těšově 
� plocha smíšená obytná městská SO.2 551, SO.2 644 – přestavba a dostavba Kučerovo nám., 

Bajovec 
� plocha pro nakládání s odpady TO.1 306 – doplnění průmyslové zóny ve vazbě na vlečku 
� plochy pro výrobu a skladování VP 154 – nejsou jiné vhodné plochy ve vazbě na nadmístní 

dopravní tahy 
� plochy pro výrobu a skladování VP 594, 595 – plochy ve vazbě na dopravní propojení U Porážky 

– Pod Valy 
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� plocha pro výrobu a skladování VP 151 – dostavba stávajícího areálu Nivnická 
� plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 144 – připravovaný záměr města 
� plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 628 – připravovaný záměr města 

Poznámka: v seznamu výše jsou uvedeny i plochy změn s marginálním zásahem do území Q100. Nejsou 
uvedeny plochy DS pro silniční dopravu, P*veřejných prostranství, T*technické infrastruktury, WT 
vodohospodářské, Z*sídelní zeleně, K krajinné zeleně a P přírodní. 

Dále jsou stanoveny podmínky pro využití zastavitelných ploch, které zasahují do území 
s nízkým, středním a vysokým povodňovým ohrožením, viz výroková část ÚP, kapitola 
I.6.3. 

Zastavitelné plochy, které zasahují do území s vysokým povodňovým ohrožením: 

� BI 33, OS 75, OS 622, SO 116, SO 368, SO.2 644, S 137, S 565, VP 595, P* 95, DS 174, DS 
202, DS 205, DS 225, DS 226, DS 241, DS 243, DS 253, DS 593, TO.1 306, T* 283, T* 284, T* 
285, T* 295, T* 296, T* 297, T* 298, T* 299, T* 300, T* 301, přičemž plochy dopravy DS 
a plochy technického vybavení T*jsou situovány ve vazbě na zastavěné a zastavitelné plochy. 

Jako příloha č.2 tohoto Odůvodnění je zpracována tabulka všech zastavitelných ploch 
a ploch změn v krajině, které zasahují do záplavových území a do území s povodňovým 
ohrožením včetně vyčíslení míry zasažení ploch. 

II.9.8.4 Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostření 

II.9.8.4.1 Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7) 

Uherského Brodu se týká návrh opatření MOV207013 – Rekonstrukce a doplnění kanalizace v místních 
částech Uherského Brodu MO100054), v návrhu ÚP respektováno. 

II.9.8.4.2 Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10) 

MOV210046 - SEZ - CHPaČ Vazová (MO130066), 

Uherský Brod – Katovka, bývalá skládka průmyslových a komunálních odpadů. 

II.9.9 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a ploch pro asanaci 

II.9.9.1 VPS, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 

Nejsou vymezeny. 
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II.9.9.2 VPS a VPO, pro které lze vyvlastnit, bez uplatnění předkupního práva 

Označení VPS 
Identifikace 
dotčených 

ploch 
Název 

VD1(ZÚR) 204, 205, 
206 

Silniční komunikace a související stavby (v ZÚR označena PK22), související 
přeložky a kabelizace VN vedení, STL plynovod; průchod lokálního 
biokoridoru LBK 11 

VD2(ZÚR) 207, 208 Silniční komunikace a související stavby (v ZÚR označena PK23) 

VD3(ZÚR) 213 Silniční komunikace a související stavby (v ZÚR označena PK21) 

VD4 158, 571 Místní komunikace a veřejná prostranství 

VD5 159 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod, splašková a dešťová kanalizace 

VD6 160 Místní komunikace a veřejná prostranství, parkoviště 

VD7 161 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod 

VD8 162 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod 

VD11 166 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
splašková a dešťová kanalizace 

VD12 168 Účelová komunikace 

VD13 169 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod, splašková a dešťová kanalizace 

VD14 170 Místní komunikace a veřejná prostranství 

VD18 174 Místní komunikace a veřejná prostranství 

VD19 176 Úprava křižovatky a souvisejících prostranství 

VD24 184 Místní komunikace a veřejná prostranství 

VD25 185 
Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod, jednotná, splašková a dešťová kanalizace, příkopy k odvádění 
dešťových vod 

VD26 186 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, STL plynovod, 
vodovod, splašková a dešťová kanalizace, příkopy k odvádění dešťových vod 

VD27 187 Místní komunikace a veřejná prostranství, kabelizace VN, vodovod 

VD29 190 Místní komunikace a veřejná prostranství 

VD33 194 Parkoviště a veřejná prostranství 

VD34 197, 198 Úprava křižovatky a souvisejících prostranství 

VD36 86 Úprava křižovatky a souvisejících prostranství, autobusová zastávka 

VD37 (ZÚR) 214 Silniční komunikace a související stavby (PK26), veřejná prostranství 
a parkování, STL plynovod, vodovod, splašková kanalizace) 

VD40 217, 218 Odbočovací pruh - úprava křižovatky 

VD41 251 Úprava křižovatky, místní komunikace a veřejná prostranství 

VD42 554 Úprava silnice a křižovatky 

VD43 163 Podzemní garáže 

VD44(ZÚR) 271 Heliport krajského významu (v ZÚR označený L07) 

VD46 593 Silniční nebo páteřní místní komunikace a související stavby 

VD47 617 Veřejná prostranství 

VT1 272, 273 Nadzemní vedení VVN 

VT2 277 STL plynovod 

VT3 214, 279, 
283 STL plynovod, vodovod, splašková kanalizace 
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Označení VPS 
Identifikace 
dotčených 

ploch 
Název 

VT5 282 Splašková kanalizace 

VT6 284 Splašková kanalizace 

VT7 
186, 187, 
285, 286, 

287 

Přeložka a kabelizace vedení VN, splašková a dešťová kanalizace, příkopy 
k odvádění dešťových vod 

VT8 185, 186, 
288 

Vodovod, dešťová kanalizace, příkopy k odvádění dešťových vod 

VT10 291 STL plynovod, vodovod, dešťová kanalizace 

VT13 
295, 296, 
297, 298, 
299, 300 

Protipovodňová hráz na řece Olšavě a související infrastruktura 

VT14 301 Protipovodňová hráz u rozvodny 

VT15 302 Hráz suchého poldru v Havřicích 

VT16 303 Hráz retenční nádrže v lokalitě Na Výslunní 

VT18 306 Areál pro třídění odpadu v lokalitě Vazová 

VT19 610, 611 Vodovod 

VT20 586 Vodovod, splašková kanalizace, kabelizace VN 

VR1 353 Retenční nádrž v lokalitě Na Výslunní 

VK1 588, 624 Odvodňovací příkopy na Havřickém potoce 

 

Jedná se převážně o stavby pro dopravní infrastrukturu silniční. Důvodem pro jejich vymezení je 
potřeba řešit jeden z nejpalčivějších problémů ve městě – dopravu. 

VD1(ZÚR) – VD3(ZÚR) 

– důvodem vymezení je řešení problémů nadmístní dopravy v zástavbě města, jedná se o zpřesnění 
koridorů, vymezených v nadřazené ÚPD - ZÚR. 

VD4 

- doplnění místních komunikací v zástavbě Havřic, vzhledem k jejich nedostatečným šířkovým 
i směrovým parametrům v zástavbě, kde je nelze rozšířit. 

VD5 

- z koncepce dopravního řešení vyplývá nejen potřeba přeložek nadmístních komunikací, ale i potřeba 
vedení nových místních komunikací, které odlehčí dopravní zátěže v zahlceném centru města a také 
obslouží navržené zastavitelné plochy. Proto je navrženo páteřní propojení komunikací Prakšická – 
Havřice, V Kútě. 

VD6 

- doplňuje páteřní propojení komunikací Prakšická – Havřice, V Kútě, s vazbou na křižovatku Prakšická – 
příjezd ke hřbitovu a pokračování ulicí Maršovskou. 

VD7 

- návrh komunikační osy v prodloužení ulice Na Chmelnici, osa ústí do páteřní komunikace Prakšická – 
V Kútě. Její vedení přes soukromé pozemky záhumenků zástavby v ulici Na Chmelnici je cílené – 
stávající záhumenní cesta za novostavbami rodinných domů v ulici Františka Bára je úzká a vede těsně 
za objekty RD. Do ulice V Kútě pokračuje osa kolem staveb v areálu bývalého zemědělského družstva. 

VD8, VD11 

- rozšíření a směrová úprava stávající komunikace Josefa Herčíka, z níž bude obsluhována další 
navrhovaná výstavba. 

VD12 

- připojení extravilánových cest na páteřní komunikaci Prakšická – V Kútě. 
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VD13 – VD14 

- místní komunikace pro obsluhu zástavby, navrhované mezi ulicemi Josefa Herčíka a V Kútě. 

VD18 

- doplnění komunikací v rámci průmyslové zóny Vazová. 

VD19 

- návrh okružní křižovatky Vlčnovská – Vazová. Je umístěna v místě dopravní závady. 

VD24 – VD27 

- potřeba vedení nových místních komunikací pro navrhovanou zástavbu RD v Těšově. 

VD29 

- potřeba vedení nových místních komunikací pro navrhovanou zástavbu RD v Újezdci. 

VD33 

- parkoviště u hřbitova pro potřeby jeho návštěvníků. 

VD34, VD36 

- navržená úprava křižovatek za účelem odstranění dopravních závad. 

VD37 

- navržené prostranství podél silnic I. a II. třídy za účelem rozhledu na křižovatce (zpřesnění návrhu 
ZÚR), doplnění parkovacích ploch a vedení inženýrských sítí pro navrhovanou výstavbu. 

VD40 

- plocha navržená pro odbočovací pruh na silnici I. třídy (křižovatka Králov) a pro zastávku autobusů. 

VD41 

- navržená úprava křižovatky na Prakšické u kapličky, v současné době se jedná o zcela neupravený 
prostor u památkově chráněné stavby. 

VD42 

- plocha navržená pro připravované rozšíření silnice II. třídy vč. okružní křižovatky, převzato 
z podrobnější dokumentace. 

VD43 

- plocha navržená pro podzemní garáže se zelenou střechou, převzato z podrobnější dokumentace. 

VD44 

- plocha vymezená pro heliport, zpřesnění návrhu ZÚR. 

VD46 

- důvodem vymezení je potřeba propojení průmyslové zóny Vazová - ulice U Porážky s ulicí Pod Valy 
novým přemostěním železnice, které zabezpečí odlehčení dopravy z přetížené ulice Vlčnovské. 

VD47 

- s ohledem na návrh dostavby zahrádkářské lokality je navrženo propojení stávajících cest pro obsluhu 
navrhovaných objektů. 

Vymezení VPS je provedeno z důvodu realizace navrženého dopravního řešení, s cílem 
odlehčit dopravní zátěž v zahlceném centru města, dále obsloužit rozvojové plochy pro 
bydlení a výrobu, navržené jako zastavitelné (řešení přispěje k rovnováze v území - pilířů 
hospodářského, životního prostředí a soudržnosti obyvatel). Při návrhu tras bylo 
postupováno tak, aby vlastníci pozemků byli pokud možno dotčeni co nejméně. Konkrétní 
VPS plynou i ze ZÚR (přeložky silnic II. třídy, označené v ZÚR PK 21, PK 22, PK 23). 
V území města rovněž chybí kapacitní odstavná parkoviště a hromadné garáže. 

Další významnou skupinou VPS, pro které lze vyvlastnit, jsou stavby technické 
infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku a odpadové hospodářství), konkrétní 
VPS jsou uvedeny v tabulce. Jedná se o přeložky nebo navrhované trasy inženýrských sítí 
a protipovodňová opatření, přebíraná z podrobnější dokumentace: budování 
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protipovodňových hrází a retenčních nádrží k eliminaci záplavových území, zasahujících do 
zástavby města. 

II.9.9.3 Veřejně prospěšná opatření 

II.9.9.3.1 Založení prvků ÚSES 

Důvodem vymezení územního systému ekologické stability je obecný zájem na ochranu přírody 
a krajiny a potřeba zabezpečení její prostupnosti i vytvoření podmínek pro její přiměřené 
rekreační využití. Významná část vedení ÚSES je převzata z provedených komplexních pozemkových 
úprav. 

II.9.9.4 Návrh objektů k asanaci 

Z urbanistických důvodů je k asanaci navrženo 

� objekt v prostoru ulice Školní v Těšově (A8), nachází se osamoceně uprostřed plochy veřejných 
prostranství, kudy povede místní komunikace. 

Z důvodu dopravního řešení jsou k asanaci navrženy 

� objekt v křižovatce ulic Brodské a Dolní (A4), vzhledem k potřebě upravit křižovatku a zajistit 
rozhledové parametry, 

� řadové garáže v ulici Na Chmelnici - lokalita Lapač (A7), ulici je nutno rozšířit jako páteřní místní 
komunikaci do rozvojových ploch pro výstavbu Na Výsluní. 

Objekt garáže v ose ulice Těšovské je navržen pouze na dožití (tento objekt je umístěn zcela nelogicky 
a brání rozumné obsluze území - vedení místních komunikací a pěších propojení po vrstevnici). 
V návrhové etapě ÚP a výstavby RD v Těšově může být ale dočasně respektován. 

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci: 

Označení ploch 
pro asanaci 

Identifikace dotčených ploch 

A4 P* 82 

A7 P*643 

A8 P*645 

II.9.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

V územním plánu jsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Plochy, na které je požadováno zpracování územních studií, jsou patrné 
z výkresu č. 1 ÚP Základní členění území. Důvodem vymezení ploch je potřeba upřesnit budoucí 
uspořádání území – situování zástavby, vedení komunikací a trasování inženýrských sítí. Studie vymezí 
prostory pro komunikace a veřejná prostranství dle platné legislativy a bude řešit podrobnosti jejich 
uspořádání včetně oplocení, ozelenění a dopravy v klidu, dále stanoví stavební čáry, výšku zástavby 
a její charakter a zpřesní intenzity využití pozemků (podíl zastavěných ploch k nezastavěným). Řešení 
bude navrženo tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu např. činností snižující estetickou a přírodní 
hodnotu území a dále stanoví podrobnou etapizaci výstavby, bude-li to účelné. 
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Navržené územní studie, odůvodnění: 

Identifikace 
plochy 

Plochy s rozdílným způsobem 
využití, spadající do 
vymezené plochy 

Důvod vymezení včetně hranic 

US1 
BI 18, SO 2, SO 128, VD 139, 
DS 159, DS 161, DS 162, DS 166, 
375 - 378 

Plocha Na Výsluní, jejíž řešení významně ovlivní 
budoucí kvalitu čtvrti. Je nutno zpřesnit vedení 
páteřní komunikace spojující ulice Na Chmelnici 
a Josefa Herčíka a řešit koncepci zástavby 
podél obou komunikací. Hranice územní studie 
je vymezena tak, aby byla zajištěna vazba na 
okolní plochy. 

US2 BH 598, K 509, DS 184 

Plocha v Těšově je jednou z mála rozvojových 
lokalit pro výstavbu bytových domů ve městě. 
Vzhledem k tomu, že je pohledově 
exponovaná, je nutno řešit koncepci zástavby 
tak, aby nebyl poškozen krajinný ráz (zástavbu 
řešit s výškovým omezením max. 4 NP vč. 
zastřešení), vedení obslužných komunikací 
zpřesnit ve vazbě na stávající sídliště Pod 
Vinohrady i ve vazbě na svažitý terén. Hranice 
je vymezena i s ohledem na řešení 
komplexních pozemkových úprav severně 
lokality.  

US3 BI 41, DS 190, Z* 369, K 383, T* 
604 

Plocha Podhájí v Těšově, mezi zástavbou 
Těšova a Újezdce, pohledově exponovaná. Je 
nutno zpřesnit vedení obslužných komunikací 
v daném prostoru a řešit koncepci zástavby RD 
včetně veřejných prostranství a doplnění 
občanské vybavenosti (OS). Hranice územní 
studie je vymezena tak, aby byla zajištěna 
vazba na stávající zástavbu v lokalitě a bylo 
možné prověřit vhodná připojení na okolní 
místní komunikace. 

US7 

DS 204 – DS 206, DS 236, DS 
255, T* 275, T* 278, T* 579, 
T*586, K 411, K 465, K 647, 
K 500 – K 501 

DS 911(územní rezerva) 

Dopravní studie U Korečnice, Nivnická - území, 
kde bude dopravní studií prověřeno dopravní 
řešení, týkající se přeložky silnice II/490 
a územní rezervy pro vedení silnice I/50. Studie 
prověří technické parametry obou přeložek 
včetně přeložek inženýrských sítí v daném 
území. Přeložka I/50 bude vedena po terénu 
nebo zářezem pod stávající silnicí I/490. 
Stávající železniční vlečku do Slováckých 
strojíren bude křižovat mimoúrovňově 
(podjezdem). Dále studie prověří etapizaci 
přeložek a posoudí, zda je v případě budoucí 
realizace přeložky I/50 a realizace I. etapy 
přeložky silnice II/490 – obchvatu Újezdce 
u Luhačovic nutno realizovat přeložku silnice 
II/490 v úseku U Korečnice – Nivnická. Hranice 
územní studie je vymezena tak, aby byla 
zajištěna celistvost dopravního řešení a jeho 
vazba na okolní plochy. 

US8 OX 351, OX 352, DS 231, DS 232, 
K 478 - 480 

Územní studie Kojiny, Pod Kojinami, Nivky, 
území, kde bude územní studií prověřeno 
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K 478 - 480 území, kde bude územní studií prověřeno 
využití návrhové plochy občanské vybavenosti 
specifických forem OX (formou golfového hřiště 
a příměstského parku s drobnou 
architekturou). Řešení prověří dopad na 
krajinný ráz – vymezení hranice pro řešení je 
dáno touto potřebou. 

US9 DS 217, DS 218, DS 254, DS 262, 
K 469, K 470, K 501, K 502, K 503 

Územní studie je navržena z důvodu potřeby 
prověřit konkrétní technické řešení křížení 
silnice I/50 s účelovými komunikacemi 
v prostoru odbočky do Králova. Problematická 
je vzdálenost od sousedních křižovatek ve 
směru k Uherskému Brodu a k Bánovu. Zřejmě 
bude nutné zajistit souhlas s řešením 
odchylným od ČSN. 

US10 BI 45, DS 267 

Plochy mezi ulicemi Lúčky a Hauerlandova, 
lokalita pro výstavbu RD. Zástavba bude 
zpřístupněna novou komunikací, vyvedenou 
z ulice Lúčky ve směru k objektu základní 
školy. V tomto prostoru nedaleko ulice Lúčky 
by měla být navržena veřejná prostranství se 
zelení a hřiště pro děti. Vše nutno prověřit, 
zástavba bude nízkopodlažní, s max. 
2 nadzemními podlažími a podkrovím v případě 
sklonité střechy. 

US11 SO 113, P* 87 

Plocha pro smíšené obytné využití při ulici 
Nivnické. Důvodem vymezení je potřeba řešit 
dílčí rozdělení plochy vč. stanovení stavebních 
čar zástavby. Hranice územní studie je 
vymezena tak, aby byla zajištěna vazba na 
stávající zástavbu v okolí lokality a bylo možné 
prověřit negativní vlivy z okolních dopravních 
tras. 

US12 BI 637, DS 158, DS 567 

Plocha pro výstavbu RD v Havřicích, převzatá 
z platného ÚP. Vzhledem ke kopcovitému 
terénu je špatně dopravně dostupná. Důvodem 
vymezení plochy pro řešení územní studií je jak 
nalezení vhodného dopravního napojení, tak 
vyřešení vnitřního členění plochy s ohledem na 
obsluhu zástavby dopr. a tech. infrastrukturou. 

Platné územní studie, které již byly zpracovány a budou respektovány: 

- Územní studie Uherský Brod – Maršovská 
- Územní studie Uherský Brod – historické jádro 
- Územní studie okolí ZŠ na Výsluní v Uherském Brodě 
- Územní studie veřejného prostranství Uherský Brod - rekreační osa řeky Olšavy 
- Územní studie veřejného prostranství Uherský Brod – sídliště Lapač 
- Územní studie veřejného prostranství Uherský Brod – Kučerovo náměstí, Bajovec, Dělnická 
- Územní studie Město Uherský Brod – UB 8 (okolí ZŠ v Újezdci) 
- Územní studie Město Uherský Brod – UB 5 (Újezdec – Široká, Poštovní, U Zbrojnice) 
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II.9.11 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
Návrh územního plánu pro veřejné projednání etapizaci výstavby nestanovuje. Etapizace řešená 
v návrhu ÚP pro společné jednání se dle pokynů pořizovatele vypouští. 
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II.10 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Základní koncepce rozvoje území města Uherský Brod vychází ze skutečnosti, že se jedná o obec 
s rozšířenou působností v jižní části Zlínského kraje - městem procházejí významné dopravní tahy 
a problémy z toho plynoucí jsou v návrhu ÚP řešeny návrhem nového dopravního skeletu, který je 
koordinován pomocí nadřazené dokumentace. 

Navržená koncepce rozvoje města Uherský Brod respektuje záměry nadřazené dokumentace, které 
upřesňuje, viz dále: 

Koordinace řešení se sousedními obcemi proběhla následovně: 

Dopravní řešení: 

• územní plán zpřesňuje a upravuje koridory vymezené v ZÚR a navrhuje přeložky silnice II/490 ve 
formě jihovýchodní tangenty a východního obchvatu s využitím části silnice II/495 na svém území, 
koordinace se sousedními obcemi je zajištěna, 

• na základě plánů společných zařízení byla doplněna cestní síť v krajině (především účelové 
komunikace), návaznosti byly vyřešeny v pozemkových úpravách, 

• v Maršově je navrženo nové cestní propojení s Pašovicemi podél Maršovského potoka, to propojení 
je potřebné zohlednit v ÚPD Pašovic, 

• po navržených účelových komunikací bylo doplněno celkem 6 nových cyklotras: 2 trasy ve směru 
na Vlčnov (ty navazují na stávající cyklotrasu Uherskohradišťskou a navrhovanou cyklostezku podél 
II/495), 1 trasa z Těšova podél Bánovského potoka do Bánova (alternativně přes rozhlednu 
Králov), dále je navrženo propojení centra města po navržených účelových komunikacích podél 
Nivničky do Nivnice a doplněno propojení ve směru na Králov. Dále byla navrženo doplnění 
a úprava vedení cyklotrasy ve směru na Havřice – Prakšice přes lokality Na Výsluní. 

Řešení technické vybavenosti: 

• retenční prostor ZL 3073 „Suchá nádrž Uherský Brod“ je umístěný v lokalitě Újezdec - Za Mlýnem, 
v místě již realizované vodohospodářské plochy. Jako návrh je zakreslený také v účinném ÚP 
Šumice (úplné znění po vydání Změny č. 1), ale plocha rozlivu na sebe v obou územních plánech 
nenavazuje. Důvodem je skutečnot, že v ÚP Uherský Brod byly vzaty v potaz prostorové možnosti 
vybudování hráze a terén (vrstevnice). V účinném ÚP Šumice je třeba návaznost upravit (rozliv 
omezit v souladu s řešením v Uherském Brodě). S ohledem na již realizovanou vodohospodářskou 
plochu je třeba zvážit potřebu aktualizace Krajské studie, řešící protipovodňová opatření, z níž je 
tento záměr převzat. 

• územní plán nevyvolává další potřebu koordinace koridorů technické infrastruktury se sousedními 
obcemi. 

Řešení ÚSES: 

• územní plán přebírá řešení ÚSES z plánů společných zařízení (včetně upřesnění nadregionálního 
biocentra 95 Hluboček a nadregionálního biokoridoru 152), návaznosti na sousední obce byly 
řešeny v pozemkových úpravách. 

Jiné záměry: 

• v návaznosti na plochy rekreace v ÚPD Vlčnova a změnu ÚP Uherského Brodu č. 8B, byla na 
hranicích s Vlčnovem vymezena rozsáhlá plocha občanské vybavenosti specifických forem 
(s předpokladem golfového hřiště a příměstského parku), plocha je podmíněna zpracováním 
územní studie, návaznost na území Vlčnova bude zajištěna touto studií. 

Jiným způsobem není spádové území města řešením ÚP Uherský Brod ovlivněno. 
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II.11 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ NEBO VYHODNOCENÍ 

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, 
POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI 

K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, 
2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ 

POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
3. S POKYNY PRO PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 
53 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
4. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 

PODLE § 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
5. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY 

A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

II.11.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

II.11.1.1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury.  

II.11.1.1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 

Byly splněny s následovně: 

Požadavek na vytvoření podmínek pro regeneraci městské památkové zóny zaměřené zejména na 
revitalizaci veřejných prostorů (náměstí) a zlepšení pěší prostupnosti historického jádra je nad rámec 
podrobnosti grafické části dokumentace ÚP. Kulturně historické a přírodní hodnoty města jako 
předpoklad rozvoje cestovního ruchu byly důsledně chráněny. 

Územní plán vytvořil podmínky pro stabilizaci stávajících a rozvoj nových podnikatelských zón 
a technologických parků. Přitom přihlížel k proveditelnosti řešení i z hlediska majetkoprávní struktury 
a technické infrastruktury. Vzhledem k nové koncepci dopravního řešení v jižní části města (nově je 
řešena územní rezerva pro přeložku silnice I/50) nebylo vhodné beze zbytku převzít záměry, řešené 
změnou č. 8A, z těchto záměrů byly do návrhu ÚP převzaty pouze plochy mimo koridor územní rezervy 
pro přeložku silnice I/50. 

Dalším požadavkem zadání bylo vytvořit podmínky pro stabilizaci a rozvoj systému městské dopravy 
a hlavního tahu I/50 na Slovensko. Návrh ÚP nově řeší územní rezervu pro přeložku I/50 nad plochami 
pro silniční dopravu. 

• Požadavky na urbanistickou koncepci: 

Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje města navázal projektant ÚP na stávající strukturu 
a vycházel rovněž z platného Územního plánu města Uherský Brod a ze zpracované studie 
historického jádra města. Platný ÚP města a jeho vydané změny byly podrobeny úpravám dle nově 
navržené základní koncepce. 
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Městská památková zóna a památkově chráněné objekty byly respektovány. Městský charakter 
urbanistické koncepce byl posílen zejména novým návrhem zástavby Na Výsluní. Byla dořešena 
urbanistická koncepce v městských částech – vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné pro 
posílení center okrajových městských částí (umožňují dostavbu občanské vybavenosti a služeb), 
a také plochy přestavby. Dále bylo navrženo podružné centrum pro situování pozemků občanského 
vybavení v lokalitě Na Výsluní. 

Funkce vodních toků v urbanistické kompozici města a jeho částí byla posílena především návrhem 
ÚSES podél Olšavy. 

Byla navržena výšková a plošná regulace zástavby (procento zastavění, výška zástavby apod.), 
výšková regulace zástavby je vztažena k výškové hladině okolní zástavby. Reliéf terénu je 
zohledněn tak, že ve vyšších polohách města jsou navrhovány pouze nízkopodlažní stavby, 
pohledově exponované plochy a horizonty byly v návrhu ÚP ponechány bez zástavby (lokalita 
u rozhledny ve Vlčnově, Králov, lokalita západně Škrlovského mlýna). 

Při návrhu koncepce veřejné zeleně projektant ÚP vycházel z Aktualizace generelu zeleně města. 
Podrobnosti nad rámec řešení ÚP nelze do návrhu ÚP zapracovat. Grafická část je v souladu se 
zadanou metodikou digitálního zpracování. 

Řešením byly odstraněny urbanistické závady v území. V prostoru u ZŠ v Havřicích bylo navrženo 
postupné uvolnění křižovatky od dvou objektů a vymístění ZŠ, RD u zadního západního vjezdu do 
areálu České zbrojovky byl navržen ke smíšenému využití. Zástavba RD u vodotečí v Těšově 
a Újezdci u Luhačovic se nenachází v aktivní zóně záplavového území, zasahuje sem Q100, 
problematiku je nutno řešit technickými opatřeními (jsou vymezeny územní rezervy pro poldry 
východně od zástavby Újezdce u Luhačovic, na toku Olšavy je navržena retenční nádrž). 

Opatření, navržená Plány společných zařízení pro jednotlivá katastrální území města byla 
respektována a byla upravena v místech, kde kolidovala s novou koncepcí řešení návrhu ÚP. Týkalo 
se to zejména prostoru U Korečnice - Nivnická, kde jsou vymezeny plochy pro silniční dopravu, 
zohledňující i výhledové přeložení silnice I/50 a dále prostoru Na Výsluní u Havřického potoka, kde 
je navrženo dopravní propojení Havřic se silnicí do Prakšic (je upraveno vymezení retenční nádrže 
na potoce). 

• Další požadavky na územní plán: 

Omezit rozšiřování zastavitelného území do volné krajiny – respektováno, některé rozvojové záměry 
byly plošně redukovány nebo z krajiny vymístěny. 

Nové zastavitelné plochy byly řešeny tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvýšení negativních vlivů 
na obyvatele, zejména z dopravy, viz základní koncepce řešení. 

Řešení vnitřní silniční, cyklistické a pěší dopravy není v rozporu s cílem dosažení optimální dopravní 
obslužnosti základních funkčních ploch, včetně koncepčního řešení klidové dopravy v souladu 
s generelem dopravy. 

Ochrana před záplavami a extravilánovými vodami je navržena v souladu s KPÚ a návrhem 
protipovodňových opatření dle zpracované podrobnější dokumentace. 

Návrh ÚP vymezil plochy pro bydlení s odpovídající občanskou vybaveností, plochy pro drobné 
podnikání a služby, plochy pro sport a volnočasové aktivity, plochy pro systém parkovišť a garáží. 
Plochy pro sociální služby mohou být součástí jiných ploch ve městě (je nutné pružnější řešení, aby 
nedocházelo k nadměrné potřebě změn ÚP). 

Vymezení ploch pro klidové zóny (např. pěší zóny) je nad rámec řešení ÚP. 

Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod byly vymezeny v návrhové části, nikoliv jako územní 
rezervy. 

Podrobně byly definovány přípustné činnosti ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch byla řádně zdůvodněna. Rozlišení ploch, které jsou 
již vymezeny v platné územně plánovací dokumentaci od ploch nově navrhovaných bylo doplněno 
do tabulky. 
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V návrhu ÚP byly zohledněny požadavky a rozvojové záměry, vyplývající ze strategických 
dokumentů města. 

• Plochy bydlení 

Dosud nezastavěné lokality pro výstavbu rodinných domů, které jsou navrženy ve stávajícím 
platném územním plánu a nebyly dosud využity, byly do návrhu ÚP převzaty s výjimkou okrajových, 
příliš vzdálených poloh v Havřicích, Těšově a Újezdci u Luhačovic. Byly doplněny o nové lokality pro 
bydlení v kapacitách, vycházejících z předpokládaného vývoje počtu obyvatel (zejména v lokalitě Na 
Výsluní). Některé plochy, určené v platné ÚPD pro čisté bydlení, byly dle základní koncepce řešení 
návrhu nového ÚP vymezeny jako plochy smíšené obytné. Pro lokality bez vybudované 
infrastruktury je předepsáno zpracovat územní studie. V podrobnější dokumentaci budou mimo jiné 
zpřesněny plochy veřejných prostranství tak, aby byla splněna platná legislativa (vyhláška 
č.501/2006 Sb. v pozdějším znění, kde je uvedeno, že pro každé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou 
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se 
nezapočítávají pozemní komunikace). 

Navrhnout plochu pro holobyty není úkolem územního plánu. Jedná se o funkci bydlení a pro 
holobyty je možno vybrat např. některý z objektů pro bydlení ve špatném stavebním stavu a tento 
opravit. 

• Občanské vybavení 

Plochy občanského vybavení, vymezené ve stávajícím platném územním plánu byly na základě 
urbanistické koncepce nového ÚP doplněny (např. v lokalitě Na Výsluní), dále byly vymezeny plochy 
smíšené v centrální zóně a plochy smíšené obytné, kde lze objekty občanského vybavení (veřejné 
vybavení i komerční zařízení) dle potřeby umístit. Rovněž potřeby obyvatel v důchodovém věku je 
možno řešit ve více plochách s rozdílným způsobem využití. Bude-li ubývat dětí, je pro účely 
denních stacionářů pro starší občany možno využít objekty mateřských škol. 

Pro plochy občanského vybavení stanovit plošnou a prostorovou regulaci (výškovou hladinu, 
koeficient zastavění) – viz kapitola I.6 výroku „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“. 

• Plochy výroby 

V návrhu ÚP jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a skladování s cílem vytvořit dostatečnou 
nabídku pracovních příležitostí nejen pro obyvatele města. Plochy pro průmyslovou výrobu jsou 
vymezeny ve vazbě na stávající lokality s podobným způsobem využití a s možností připojení na 
silnice I. a II. třídy (dopravní infrastrukturu nadmístního významu). Plochy pro drobné podnikání 
a plochy smíšené jsou často pojaty jako přechodové území mezi bydlením a výrobou nebo 
dopravou. 

Pro plochy výroby stanovit plošnou a prostorovou regulaci (výškovou hladinu, koeficient zastavění). 
U návrhových i stávajících ploch výroby navrhnou odclonění ochrannou zelení - viz kapitola I.6 
výroku „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. 

• Plochy rekreace 

Plochy rekreace a sportu vymezené v platném územním plánu byly vyhodnoceny. Územní plán 
přebírá z platné ÚPD plochu pro golfový areál a příměstský park s rekreačním potenciálem. 
Koncepce řešení rekreace a cestovního ruchu vychází především z  možností daného území a jeho 
hodnot civilizačních a přírodních. Typické areály hromadné rekreace se v řešeném území nevyskytují 
a nejsou samostatně navrhovány. Územní plán plochy rekreace stabilizuje bez většího rozsahu 
návrhových ploch, přičemž jsou stanoveny podmínky pro přiměřené rekreační využívání krajiny. 
Zahrádkářské osady jsou stabilizovány. Návrh ÚP rovněž podporuje rozvoj cyklotras  a podporuje 
především tzv. „měkké“ formy rekreace – tj. rozvoj nepobytových forem rekreace (turistiky, 
cykloturistiky, agroturistiky) a zachování atraktivního životního prostředí a krajiny. 
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II.11.1.1.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možností jejích změn 

• Dopravní infrastruktura 

Koridory vymezené v nadřazené dokumentaci - PK21 Nivnice - Uherský Brod (II/490), PK22 Uherský 
Brod, JV obchvat (II/490), PK23 Újezdec – obchvat (II/490), PK26 Uherský Brod – napojení II/495 
na obchvat II/490 byly zpřesněny a doplněny o územní rezervu pro přeložku silnice I/50 - obchvat 
jižní části města (sídliště Olšava). 

Prověřit kapacitu ploch pro dopravu v klidu a navrhnout řešení. Kapacity byly prověřeny a doplněna 
základní koncepce řešení. Podrobnosti je nutno řešit generelem dopravy. 

Řešit dopravní připojení nově navržených ploch na nadřazený komunikační systém. Všechny plochy 
musí mít zajištěn přístup a příjezd. Respektováno. 

Dořešit síť bezpečných cyklistických stezek - tras na území města s propojením na cyklistické stezky 
– trasy v regionu. Respektováno. 

Řešit pěší dostupnost a prostupnost všech zastavěných území i nestavebních (nezastavitelných) 
území (rekreačních a zahrádkářských lokalit), vymezit plochy pro propoje na sídliště Olšava a mezi 
centrem města a Dolními Valy. Respektováno. 

Plocha pro heliport je nově situovaná ve vazbě na peážní úsek silnic II/490 a II/495 v jihovýchodní 
části Uherského Brodu. 

Byly vymezeny prostorové rezervy pro úpravy křižovatek, např. v Havřicích. 

Požadavek prověřit a navrhnout řešení obchvatu silnice III/49714 s ohledem na dopravní zátěž 
a parametry komunikace v ulici Horní Valy souvisí s celkovou koncepcí řešení dopravy ve městě. 
Silnici III/39714 přeložit nelze, ale prostřednictvím jiných navržených přeložek bude její zátěž 
významně snížena. 

Požadavek prověřit a navrhnout řešení odlehčení dopravy v ulici Vlčnovská byl splněn návrhem 
druhého připojení města komunikací, propojující ulice Pod Valy a Vazovou novým přemostěním 
železnice a zároveň prodloužením této komunikace až do stávající křižovatky silnic I/50 a II/495 
(odbočující do Vlčnova). 

Řešit další požadavky a doporučení z generelu dopravy města. Respektováno. 

Dopravní obsluha nově navrhovaných zastavitelných ploch situovaných u silnice I/50 bude řešena 
ze stávajících místních komunikací. 

• Technická infrastruktura 

V zastavitelných plochách je navržena koncepce všech inženýrských sítí. 

Vodovodní a kanalizační síť je řešena v souladu s koncepcí danou Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Zlínského kraje (PRVK ale není aktuální, např. v zákresech současného stavu). Doplnění 
kanalizační sítě a napojení na ČOV Uherský Brod je navrženo ve všech částech města (mimo 
městskou část Maršov). Zástavba Králova je navržena k odkanalizování do vlastní ČOV u silnice 
I/50. 

Principielně byly při návrhu nových rozvojových ploch (lokalit) zohledněny kapacitní možnosti 
vodovodní a stokové sítě a ekonomická náročnost řešení. Lokality v okrajových polohách Těšova 
a Újezdce u Luhačovic byly vzhledem k tomu z řešení vypuštěny. 

Respektovat doporučení a zásady ze zpracované Územní energetické koncepce města Uherský 
Brod. Respektováno. 

Kapacity ploch pro nakládání s odpadem byly prověřeny (stávající sběrné dvory jsou respektovány 
včetně již rozšířené skládky firmy Rumpold na Prakšické, třídírna odpadu je navržena v okrajové 
části průmyslové zóny Vazová, skládka zeminy a stavební suti bude případně doplněna dle podkladů 
města. 

Zohlednit závěry a doporučení uvedené v Generelu odvodnění města. Respektováno. 
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• Občanské vybavení 

S ohledem na skutečný demografický vývoj byla zhodnocena kapacita ploch pro občanské vybavení, 
zejména zařízení sloužící pro vzdělání a výchovu, tělovýchovu a sport, sociální a zdravotní, služby, 
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva a navrženo doplnění. 

Potřeba ploch pro občanské vybavení nadmístního významu byla řešena v plochách smíšených 
regulativy a dále byly doplněny plochy veřejné vybavenosti, plochy komerčních zařízení a plochy pro 
tělovýchovu a sport. 

• Veřejné prostranství 

Prověřit plochy pro tržiště, veřejnou zeleň, náměstí – požadavek je nad rámec podrobnosti ÚP. 

V rozvojových plochách počítat s veřejným prostranstvím – požadavek je nutno řešit v územních 
studiích v plošném rozsahu, plynoucím z platné legislativy (vyhláška č.501/2006 Sb. v pozdějším 
znění - pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace). 

II.11.1.1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

• Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

Vyhodnotit územní systém ekologické stability včetně upřesnění a vazeb na nadregionální ÚSES, 
provést jeho aktualizaci a v případě střetu zájmů navrhnout alternativní řešení včetně jeho 
zdůvodnění – ÚSES byl zapracován v souladu ZÚR ZK a pozemkovými úpravami, návaznost na ÚPD 
sousedních obcí byla dodržena. 

Zapracovat do plánu ÚSES systém interakčních prvků – systém interakčních prvků byl přebrán 
z platných a rozpracovaných plánů společných zařízení. 

Koncepci městské zeleně řešit v plynulé návaznosti na urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny – respektováno, byl vymezen systém sídelní zeleň, včetně ploch zeleně 
doprovodné a izolační, které změkčují přechod sídla do volné krajiny. 

Prověřit a navrhnout plochy pro protierozní opatření a opatření ke zvýšení retenční schopnosti 
krajiny – byl navržen komplexní systém protierozních a protipovodňových opatření a opatření 
zvyšujících přirozenou retenci vod, ten systém byl z větší části přebrán z pozemkových úprav. 

Prověřit a navrhnout nepřípustné využití nezastavěného území v souvislosti s § 18 odst. 5 
stavebního zákona – splněno, podmínky pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření 
v nezastavěném území byly stanoveny. 

• Plochy vodní 

Vyhodnotit plochy z platného územního plánu a dle potřeby navrhnout nové. Respektováno. 

Podél vodních toků a ploch stanovit vhodné využití ploch s ohledem na jejich krajinnou, 
protipovodňovou a rekreační funkci. Respektováno. 

• Plochy zemědělské 

Navrhnout územní opatření na snížení půdní, vodní a větrné eroze a opatření ke zlepšení retenční 
schopnosti krajiny. 

Převzít a respektovat pozemkové úpravy. Vše respektováno. 

• Plochy lesní 

Chránit stávající plochy lesů jako významný krajinný prvek vyplývající ze zákona a respektovat jejich 
celistvost – respektováno. 
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Navrhnout plochy pro zalesnění tak, aby byla zajištěna prostupnost území pro turistické využití – 
lesní ekosystémy byly doplněny v rámci navrženého ÚSES, ve východní části Újezdce je navržena 
plocha pro doplnění krajinné zeleně, eventuálně zalesnění. 

Navrhnout zalesnění na vhodných plochách (např. parc. č. 4382/3, 4382/6, 4382/7 v k. ú. Uherský 
Brod) dle rozpracovaných pozemkových úprav. 

Zohlednit existenci stavby pro lesní hospodářství v lese Rubaniska na pozemku p. č. 1068/1 v k. ú. 
Těšov. Jedná se o podlimitní plochu. 

• Plochy přírodní 

Vymezit plochy za účelem ochrany přírody a krajiny – stávající zvláště chráněná území nejsou 
narušena, jako plochy přírodní byla vymezena biocentra. 

Prověřit prostupnost krajiny a návaznost zastavěného území na krajinu – prostupnost krajiny byla 
řešena v souladu s pozemkovými úpravami doplněním cestní sítě. 

Vyhodnotit územní systém ekologické stability včetně upřesnění a vazeb na regionální 
a nadregionální ÚSES a provést aktualizaci – respektováno, ÚSES zpřesněn včetně nadmístní 
úrovně. 

II.11.1.1.4 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

Územní plán Uherský Brod respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací 
č. 1-3 a 5, která je závazná od 11.9.2020. Řešené území města Uherský Brod (respektive celé 
území ORP Uherský Brod) se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose. 

II.11.1.1.5 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem - 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

Správní území města Uherský Brod bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, 
vydanými zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. září 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08 s účinností od 
23. října 2008. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje proběhla v roce 2012, 
Aktualizace č.2 byla vydána zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5. listopadu 2018 usnesením 
č. 0454/Z15/18 a nabyla účinnosti dne 27. listopadu 2018. 

Návrh územního plánu Uherský Brod respektuje priority územního plánování dle ZÚR, viz kapitola 
II.2.1.2.1 tohoto odůvodnění. 

• Rozvojová osa nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská 

Návrh územního plánu Uherský Brod řeší úkoly pro územní plánování v prostoru vymezené osy, viz 
kapitola II.2.1.2.2 tohoto odůvodnění. 

• Plochy a koridory dopravy 

Návrh územního plánu Uherský Brod řeší a dále zpřesňuje vymezené plochy a koridory dopravy, viz 
kapitola II.2.1.2.3 tohoto odůvodnění. 

• Plochy a koridory územního systému ekologické stability 

Návrh územního plánu Uherský Brod řeší a dále zpřesňuje vymezené plochy a koridory pro územní 
systém ekologické stability, viz kapitola II.2.1.2.4 tohoto odůvodnění. 

• Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

Ve vztahu k této problematice řeší návrh územního plánu Uherský Brod nadřazenou dokumentací 
stanovené úkoly pro územní plánování, viz kapitola II.2.1.2.5 tohoto odůvodnění. 
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• Cílové kvality krajiny 

Ve vztahu k této problematice řeší návrh územního plánu Uherský Brod nadřazenou dokumentací 
stanovené úkoly pro územní plánování, viz kapitola II.2.1.2.6 tohoto odůvodnění. 

II.11.1.1.6 Požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů 

Z hlediska širších územních vztahů byly vyhodnoceny požadavky vyplývající pro řešené území 
z rozvojových programů a koncepcí Zlínského kraje: 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje včetně změn – koncepce respektována; 

Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového hospodářství 
Zlínského kraje 2016-2025 (jeho závazná část byla vyhlášena formou OZV Zlínského kraje dne 
26.2.2016) - koncepce respektována; 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07 - Olomoucký 
a Zlínský kraj, vydán formou opatření obecné povahy 06/2017 a Územní energetická 
koncepce Zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů 
dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší 
Zlínského kraje) – koncepce respektována: 

Ovzduší není na dobré úrovni, překračovány jsou hodnoty benzo(a)pyrenu, oxid siřičitý a jemné 
suspendované částice frakce PM 2,5. Suspendované částice PM10 se přibližují k imisnímu limitu. 
Hlavními zdroji znečištění ovzduší je doprava (primární emise, resuspenze, otěry, koroze) 
a průmyslová výroba. Přispívají i malé zdroje (emise ze spalování fosilních a jiných paliv, zemního 
plynu, vznětových motorů atd.). 

Vzhledem k poloze sídla a charakteru aktivního povrchu na k.ú. nelze předpokládat vytváření 
významných inverzí a tím zvýšení akumulace škodlivých látek v ovzduší. Město je zásobeno 
elektrickou energií a plynem, čímž je vytvořen předpoklad pro využívání medií bez negativních 
dopadů na ovzduší. 

Územní plán vytváří předpoklady pro odvedení průjezdné dopravy ze zástavby města. 

Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – koncepce respektována; 

Krajinný ráz Zlínského kraje – na základě tohoto dokumentu jsou stanoveny cílové kvality 
krajiny (Uherskobrodsko spadá do základního typu krajina intenzivní zemědělská a krajina 
zemědělská harmonická, krajinný prostor Uherskobrodsko a Prakšicko). Dokument obsahuje 
kategorizaci významných území z hlediska krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh 
regulativů (2005); 

Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje - územní plán vymezuje skladebné části 
nadregionálního a lokálního (místního) ÚSES. Hlavní osu širšího území představuje nadregionální 
biokoridor č. 152 Kostelecké polesí – Hluboček. Ten prochází po okraji katastru Havřic, kde do 
řešeného území zasahuje i část nadregionálního biocentra č. 95 Hluboček. Územní plán vymezuje 
nadregionální ÚSES v souladu se ZÚR ZK a upřesňuje podle plánu společných zařízení pozemkových 
úprav; 

Plán oblasti povodí Moravy a Dyje – dle Nařízení Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17.5.2010 
č. usn. 0416/R11/10), nařízení bylo zrušeno dne 11.6.2016. Koncepční dokument obsahoval 
z hlediska životního prostředí obecný rámec, ze kterého je třeba vycházet při plánování území 
v širších souvislostech. Nově jsou tato opatření vázána na závazné dokumenty pro komplexní řešení 
protipovodňové ochrany „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ a „Národní 
plán povodí Dunaje“, jenž stanovují zásady pro rozhodování v území a úkoly pro územní 
plánování. Národní plán povodí Dunaje byl vydán opatřením obecné povahy Ministerstva 
zemědělství, účinným od 28.1.2016. Navržená opatření v Uherském Brodě viz kapitola II.9.8.3 
Ochrana před povodněmi a přívalovými vodami. 
Do aktivní zóny záplavového území nejsou v novém ÚP Uherský Brod situovány žádné zastavitelné 
plochy s výjimkou ploch pro dopravu a technickou infrastrukturu. Do záplavového území Q100 jsou 
zastavitelné plochy situovány ve vazbě na stávající zástavbu nebo výjimečně mimo ni a jsou 
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podmíněny realizací protipovodňových opatření. Podmínky, za kterých jsou záměry v záplavovém 
území možné, jsou uvedeny v kapitole I.6.3 Řešení ÚP. 

Generel dopravy Zlínského kraje – koncepce respektována, nad rámec generelu navržena 

územní rezerva pro přeložku silnice I/50; 

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje - 

Studie o lesním hospodářství - 

Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji - 

Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji - 

Plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008 - 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje - 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009–2011 - 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2008–2020 – 

výše uvedené výchozí koncepční dokumenty obsahují z hlediska řešené problematiky obecný rámec, 
ze kterého je třeba vycházet při plánování území v širších souvislostech, s obecnými cíli není návrh 
ÚP v zásadním rozporu, koncepce jsou respektovány. 
 
V rámci řešení územního plánu byly zohledněny dokumenty: 

územní plán města Uherský Brod vč. změn, další dokumenty např.: 

� Mapy sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (měř. 1 : 50 000), Geofond ČR, 

� Územní studie historického jádra, 

� Generel dopravy města Uherský Brod, 

� Generel odvodnění pro území města Uherský Brod, 

� Územní energetická koncepce města Uherský Brod, 

� Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015–2021, 

� Aktualizace generelu zeleně města, 

� Územní studie Uherský Brod – pravidla pro zástavbu individuální rekreace v zahrádkových 
koloniích, 

� Plán odpadového hospodářství města. 

Byla vyhodnocena navrhovaná řešení z hlediska širších územních vztahů v rozsahu, v němž 
existují vazby prostorové i funkční mající vliv nebo související s rozvojem města jako např. 
návaznost na územní systém ekologické stability sousedních katastrálních území, návaznost 
na dopravní a technickou infrastrukturu, apod. 

Byla řešena plynulá návaznost funkčního využití ploch dané v územně plánovací dokumentaci 
sousedních obcí (zejména obce Vlčnov). 

Vzájemné územně plánovací vztahy se sousedními obcemi byly řešeny v návaznosti na jejich 
územně plánovací dokumentaci tak, aby územní rozvoj respektoval požadavky na využití území 
přes správní hranici obce. Potenciální rozvojové záměry sousedních obcí nezasahují na území 
Uherského Brodu. 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 99 

II.11.1.1.7 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Z ÚAP vyplývají zejména požadavky na respektování limitů využití území a jeho hodnot, v návrhu 
ÚP byly respektovány. 

Z vyhodnocení udržitelného rozvoje území ÚAP vyplynuly tyto úkoly (problémy a střety) pro 
řešení v územně plánovací dokumentaci: 

� Byly navrženy podmínky využití pro území ohrožené sesuvy. 

� Byla zajištěna ochrana ložisek nerostných surovin. 

� Byla řešena problematika erozní ohroženosti ploch v extravilánu a v souladu se zpracovanými 
komplexními pozemkovými úpravami navržena protierozní opatření (např. pásy krajinné 
zeleně). 

� Byly chráněny stávající prvky krajiny, které mají protierozní efekt. 

� Byly navrženy plochy pro opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

� Střet záplavového území se zastavěným územím byl řešen návrhem nových 
protipovodňových opatření kolem Olšavy, retenční nádrží na Olšavě, jsou zachovány 
přirozená inundační území nad zástavbou města tak, aby byly umožněny rozlivy vod mimo 
stávající zástavbu, obchvat Těšova a Újezdce je plánován na estakádě (dále bude prověřena 
realizace poldrů na Olšavě a Luhačovickém potoce). 

� Návrh ÚP vytváří předpoklady pro omezení odvádění dešťových vod do kanalizace a snižování 
povrchového odtoku na území města. 

� Návrh ÚP vytváří předpoklady pro situování účelové zeleně podél průmyslových areálů, podél 
komunikací, na návětrné straně města, …). 

� Nejsou navrhovány velké zdroje znečištění. 

� Návrh ÚP prověřil možnost úplného obchvatu města v jeho jižní části, kde silnice I.třídy 
odděluje část města (sídliště Olšava, ul. Rolnická, Dělnická). Je řešena územní rezerva pro 
přeložení silnice. 

� Jsou převzaty a zpřesněny koridory pro dopravu ze ZÚR. 

� Na místech bývalých skládek je zajištěno vhodné funkční využití ploch. 

� Je zajištěna ochrana přírodních hodnot v území a rozvoj ekologicky stabilních ploch (VKP, 
lesy, TTP, vodní plochy, ÚSES). 

� Interakční prvky v krajině jsou vymezeny na základě zpracovaných KPÚ. 

� Minimalizovat záměry liniových staveb vedoucí k rozdělení lesních komplexů. Respektováno. 

� Jsou minimalizovány zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany. 

� Nové plochy pro zástavbu jsou přednostně vymezeny v již zastavěném území (využití 
brownfields, proluk). 

� Komunikační prostupnost středu města s částí města oddělenou obchvatem (sídliště Olšava) 
je řešena územní rezervou pro obchvat silnice I/50. 

� Nové rozvojové plochy jsou řešeny včetně zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území 
(detailní řešení vedení komunikací a situování parkovišť ÚP nepřísluší – je dáno podmínkami 
pro využití ploch silniční dopravy a ploch veřejných prostranství). Cyklostezky jsou vymezeny. 
Dále jsou specifikována hlavní pěší propojení mimo chodníky podél komunikací. 

� Technicky připravené lokality pro bydlení jsou akceptovány. Oproti změně ÚP č. 10A je 
navržena úprava dopravního řešení v lokalitě Na Výsluní. 

� Vzhledem k demografickému vývoji jsou plochy pro rozvoj občanského vybavení navrhovány 
přiměřeně. 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 100 

� Prověřit dostatečnou kapacitu ploch pro parkování, zejména na sídlištích. Prověřeno, detailně 
je toto nutno řešit podrobnější dokumentací. 

� Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území při zachování a dalším 
posílení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území bylo doplněno po zpracování Vyhodnocení vlivu řešení návrhu ÚP na životní 
prostředí (SEA). 

II.11.1.1.8 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

• Historické, kulturní a urbanistické hodnoty území 

Byly respektovány. 

Respektovat drobnou architekturu – grafická podrobnost nad rámec řešení ÚP. 

Řešit pohledové osy a pohledové horizonty – pohledové dominanty jako hodnoty území byly 
respektovány. 

• Přírodní hodnoty v území 

• Respektovat ochranu krajinného rázu. 

• Respektovat vyhlášené památné stromy a solitérní zeleň plnící funkci pohledových dominant 
a orientačních bodů v krajině. 

• Zpřesnit a respektovat ÚSES. 

• Respektovat Přírodní památky, evropsky významné lokality NATURA 2000, registrované 
významné krajinné prvky.   

• Vymezit plochy pro revitalizace vodních toků. 

• Návrhem řešení by nemělo dojít k nadměrnému záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých 
lesních porostů. Opodstatněnost případných záborů PUPFL musí být prokázána dle platných 
legislativních předpisů. 

Vše respektováno. 

II.11.1.1.9 Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající 
z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Byly respektovány požadavky stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů 
a nadřízeného orgánu uplatněných při projednání zadání: 

• Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí 

Zastavitelné plochy nejsou situovány ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa (v k.ú. 
Havřice), případně jinde. Požadavek zakreslit do územního plánu chatu, která slouží 
k obhospodařování městských lesů v lokalitě Rubaniska a chatu Mysliveckého sdružení Uherský 
Brod v lokalitě Králov na pozemku p. č. st. 4566 v k. ú. Uherský Brod dle § 14 odst. 2 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon) – 
ÚP neřeší jednotlivé objekty. 

• Ministerstvo dopravy Praha 

Požadavek, aby návrhové výrobní plochy nebyly přímo napojeny na stávající silnici I/50 byl 
splněn. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu silnice 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni dokumentace 
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
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V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni dokumentace 
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech: 

respektováno. 

• Krajský úřad Zlínského kraje 

Ve vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na ZPF je třeba rozlišit lokality vymezené v původní 
ÚPD a jejich změnách od lokalit nově navrhovaných – respektováno. 

Požadujeme respektovat Aktualizaci programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší 
zpracovanou v roce 2012. Umisťování nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší 
v zastavitelných plochách vymezených územním plánem krajský úřad posuzuje vždy individuálně 
s ohledem na umístění ve vztahu k okolní obytné zástavbě: 

větší výskyt znečišťujících látek pochází z výroby a z dopravy s intenzivním provozem. Základní 
koncepce řešení ÚP Uherský Brod je založena na vymístění dopravy s intenzivním provozem mimo 
zástavbu města. Pro plochy výroby byly stanoveny podmínky využití. U silnic s vysokou intenzitou 
dopravy nejsou navrhovány nové plochy pro bydlení. 

Záplavová území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Olšava byly v návrhu ÚP 
aktualizovány, jsou nově zakresleny. 

V návrhu ÚP byl zohledněn Plán povodňových opatření města Uherský Brod na toku Olšavy. 

• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské 
Hradiště 

Komplexní pozemkové úpravy včetně plánů společných zařízení (jak projednané, tak 
rozpracované) v k. ú. Uherský Brod, k. ú. Havřice, k. ú. Újezdec u Luhačovic, k. ú. Maršov 
u Uherského Brodu a k. ú. Těšov byly převážně respektovány. Okrajově byly upraveny ve střetu 
s novou koncepcí řešení nadmístní dopravy ve městě. 

• Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního plánování, orgán 
památkové péče 

Požadavky na ochranu hodnot byly akceptovány. 

Text "Celé dotčené území, je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V případě jakékoliv činnosti zasahující 
do terénu (nová výstavba či přestavba, budování komunikací, inženýrských sítí aj.) je nutné 
postupovat v souladu s touto platnou legislativou.“ nelze uvést ve výroku – jedná se o limit, který 
se územním plánem nevydává. 

Další doporučení a upozornění byla akceptována. 

Doporučení návrh ÚP v rozpracovanosti konzultovat s NPÚ ú. o. p. Kroměříž (referent - Ing. arch. 
Věra Horová, kontakt: horova.vera@npu.cz, mobil – 606 699 371). 

• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
ochrany přírody 

Do návrhu Územního plánu Uherský Brod bude doplněn dálkový migrační koridor, který prochází 
severní částí katastrálního území Havřice, Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic a skrz Maršov 
u Uherského Brodu. Respektováno. 

• Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný správní orgán na úseku posuzování vlivů 
na životní prostředí  

Územní plán Uherský Brod bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí. Respektováno. 
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• Další požadavky a připomínky uplatněné při projednání zadání: 

• Libora Mikliše (Požadavek na změnu využití pozemku p. č. 839/1v k. ú Újezdec u Luhačovic ve 
vlastnictví žadatele na zahradu) – požadavek byl respektován 

• Renáty a Josefa Kadlčkových (Požadavek na zařazení nemovitosti č. p. 1030, pozemků 
p. č. 1389 a 1746/38 v k. ú. Uherský Brod do plochy smíšeného využití – p.č. 1389 požadavek 
nebyl respektován (pozemek je navržen jako plochy rekreace specifických forem RX), p.č. 
1746/38 požadavek byl respektován 

• Marie Horenské (Požadavek řešení obchvatu ulice Horní Valy) – respektováno formou návrhu 
koncepce dopravního řešení, s cílem snížit intenzitu dopravní zátěže v ulici Horní Valy 

• Zdeňka a Jarmily Haluzových (Požadavek na řešení střetu bydlení a podnikání, popř. řemeslné 
výroby a řešení odlehčení dopravy v ulici Vlčnovská) - respektováno formou stanovení 
regulativů pro plochy výroby a formou návrhu koncepce dopravního řešení, s cílem snížit 
intenzitu dopravní zátěže v ulici Vlčnovské 

• Zdeňka a Ivany Baných (Požadavek na přesné a jednoznačné definování drobné řemeslné 
výroby, podnikatelských aktivit apod.) - respektováno formou stanovení regulativů pro plochy 
s rozdílným způsobem využití území 

• Jozefa Kabláska (Požadavek řešení bezbariérového propojení ulic Dolní Valy a U Fortny) – 
požadavek je nad rámec podrobnosti ÚP, pěší propojení je realizováno 

• Elišky Večeřové (Požadavek na změnu využití pozemku 3545/38 k.ú. Uherský Brod z občanské 
vybavenosti na bydlení v rodinných domech) – nerespektováno z důvodu sousedství se silnicí 
I/50, pozemek zařazen do ploch smíšeného využití S 

• Primy Bilavčík, s. r. o., prostřednictvím IS Projektu, s. r. o. (Požadavek na rozšíření plochy 
smíšené zástavby centrální městské zóny o část plochy stávající veřejné zeleně pro část 
pozemku p. č. 1726/3 v k. ú. Uherský Brod za účelem výstavby sklepa za objektem čp. 1) – 
jedná se o podlimitní plochu, požadavek respektován formou stanovení podmínek pro plochy 
s rozdílným způsobem využití území (ZP zeleň parků a historických zahrad) 

• Davida Surého (Požadavek na začlenění pozemků p. č. 46/1, 46/2 a 46/3 v k. ú. Těšov mezi 
plochy zástavby rodinnými domy) – požadavek byl respektován, lokalita je určena pro 
výstavbu RD, ale je předepsána územní studie, ve které budou zpřesněny plochy veřejných 
prostranství (nutno respektovat vyhlášku č. 501/2016 Sb. v pozdějším znění 

• Vlastimila Šmída (Požadavek na začlenění pozemků p. č. 777/1, 777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 
777/10, 780/8 780/1 v k. ú. Újezdec u Luhačovic do ploch zástavby rodinnými domy) – 
požadavek nebyl respektován z důvodu ochrany krajinné zeleně v sousedství a nadbytku ploch 
pro výstavbu RD v Újezdci 

• města Uherský Brod (Požadavek vymezení návrhové plochy občanské vybavenosti pro 
výstavbu kaple na Králově) – požadavek je na podlimitní plochu, požadavek respektován 
formou stanovení regulativů pro plochy s rozdílným způsobem využití území (L plochy lesní) 

• Miroslavy Hasoňové a Zdeňky Petrůjové (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské 
vybavenosti na plochu bytové zástavby rodinnými domy pro pozemek p. č. 405/1 v k.ú. 
Újezdec u Luhačovic) - požadavek byl respektován 

• Fy Hasoň – Stavinvest (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské vybavenosti na 
plochu bytové zástavby bytovými domy pro pozemek p. č. 180/2 v k. ú. Těšov) – navržena 
plocha smíšená obytná SO, bytové domy jsou podmíněně přípustné 

• Radka Kudely (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské vybavenosti na plochu bytové 
zástavby rodinnými domy pro pozemek p. č. 561/2 v k. ú. Újezdec u Luhačovic) - požadavek 
byl respektován 

• Pavla Jozefčáka a Andrei Dudkové (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské 
vybavenosti na plochu bytové zástavby rodinnými domy pro pozemek p. č. 248 v k. ú. Těšov) 
- navržena plocha přestavby smíšená obytná SO, rodinné domy jsou podmíněně přípustné 
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• Ludmily Uhříčkové (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské vybavenosti na plochu 
bytové zástavby rodinnými domy pro pozemek p. č. 250 v k. ú. Těšov) - navržena plocha 
přestavby smíšená obytná SO, rodinné domy jsou podmíněně přípustné 

• Gustava Římovského a Jitky Římovské (Požadavek na změnu ve využití plochy občanské 
vybavenosti na plochu bytové zástavby rodinnými domy pro pozemek p. č. 249 v k. ú. Těšov) 
- navržena plocha přestavby smíšená obytná SO 

• Martina Rytiny (Požadavek na změnu ve využití pozemků p. č. 6848 a 7513/269, oba 
v katastrálním území Uherský Brod, na plochu, která umožní vybudování parkovací plochy) – 
pozemek p.č.6848 je součástí ploch SO smíšených obytných, parkoviště je zde realizováno. 
Pozemek p.č. 7513/269 je plochou veřejného prostranství v sousedství silnice I/50 

• Elišky Vaňkové, Miloše Vaňka (Požadavek na změnu využití pozemků p. č. 547/1 a 547/12, 
oba v katastrálním území Havřice, na plochu, která umožní vybudování přístřešku před 
rodinným domem) - požadavek nebyl respektován, ulicí je navržena sběrná místní komunikace 

• Svatopluka a Jany Bičanových (Požadavek na změnu využití pozemků p. č. 916/61, 916/63, 
916/65, 916/67 a 916/69, vše v katastrálním území Uherský Brod, na plochu pro rekreaci, 
zóna A) – nerespektováno, navržena plocha smíšená nezastavěného území S* 

• RPG Recycling (Požadavek na změnu využití pozemků p. č. 1751/219-224, vše v katastrálním 
území Havřice, na plochu, která umožní rozšíření areálu na zpracování pneumatik, výstavbu 
poboček na sběr dalších odpadů apod.) – je zde řešena plocha pro nakládání s odpady TO.1 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno 
Nesouhlasí se s propojením stávající silnice I/50 přes lokalitu Škrlovec, jižně od sídliště Olšava, 
se silnicí II/490 (ul. Nivnická). Návrh ÚP - není propojeno. Nebylo navrženo 
Mimo souvisle zastavěné území respektujte silniční ochranné pásmo, které je podle § 30 zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vymezeno u silnic I. třídy územím o šířce 50 m od 
osy přilehlého jízdního pásu, u silnic II. a III. třídy vymezeno o šířce 15 m na každou stranu 
od osy komunikace. Silniční ochranná pásma jsou územím se zvláštním režimem, jejichž 
využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 32 zák. č. 13/1997 Sb.). Souvisle 
zastavěné území obce stanovuje § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších zákonů. Respektováno 
Mimo zastavěné území budou silnice upravovány dle zásad ČSN 736101 „Projektování silnic 
a dálnic“ (aktualizace 2009), úpravy v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny 
dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ (aktualizace 2006). V případě nově 
navrhovaných komunikačních připojení na silniční síť je nutno respektovat zásady ČSN 736102 
„Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. Respektováno 
V případě, že budou podél silnice I/50 navrhovány plochy pro bydlení, občanskou vybavenost 
apod., požadujeme, aby byly v textové části ÚPD uvedeny jako podmíněně přípustné pro 
bydlení a pod. s tím, že v následném stavebním řízení musí být posouzeny z hlediska vlivů 
z provozu dopravy (zejména hluku) na výhledové období 30 let, tzn. je třeba zajistit, aby 
nebyly překročeny hygienické limity vyplývající z nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném 
znění. Respektováno 

Dále upozorňujeme na to, že dopravní obsluhu veškerých nově navrhovaných lokalit 
situovaných u silnice I/50 požadujeme řešit přednostně ze stávajících (přilehlých) místních 
komunikací a sjezdů, bez nároku na přímé připojení na stávající silnici I/50. Požadujeme 
nezvyšovat počet nových dopravních připojení na silnici I/50. Souhlas ŘSD s navrhovaným 
funkčním využitím plochy není současně souhlasem s komunikačním připojením k silnici 
I. třídy. Návrh nového připojení (sjezdu) event. úpravu stávajícího je nutné před vlastní 
realizací projednat s ŘSD ČR, Odborem koncepce a technické přípravy, odd. technické 
přípravy Morava. Respektováno 

• Správy železniční dopravní cesty Praha 
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmíněně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Respektováno 
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• Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. 

Odkanalizování aglomerace města Uherský Brod musí být v souladu se schváleným generelem 
odvodnění. Pokud bude dle generelu odkanalizování zjištěno, že v dané lokalitě nelze řešit 
odvedení dešťových vod do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu, musí být tyto 
likvidovány jiným způsobem. 

U navržených ploch, kde nelze využít stávajících inženýrských sítí, je nutno řešit jejich 
rozšíření. 

Sdělujeme, že případné rozšíření nebo rekonstrukce inženýrských sítí vyvolané stavbami 
v dané lokalitě nebudou hrazeny z prostředků SVK, a. s. 

Podklady inženýrských sítí jsou v digitální formě k dispozici v datovém skladu ve Zlíně. 
Správcem datového skladu je firma GEOVAP, s. r. o., Náměstí Práce 2512, Zlín. Kontaktní 
osobou je Ing. Ivan Kusák, telefon 577 560 605, mobil 728 523 963. Respektováno 

II.11.1.1.10 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prověřit 

Na základě navrženého řešení územního plánu byla stanovena potřeba a opodstatněnost 
vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

II.11.1.1.11 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Pokud to bude vyplývat z řešení, budou v územním plánu navrženy plochy pro veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. U veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací bude stanovena možnost vyvlastnění. U veřejně prospěšných 
staveb a veřejných prostranství může být stanovena možnost předkupního práva. (Předkupní 
právo vymezovat pouze v odůvodněných případech v souladu s § 101 stavebního zákona vč. 
uvedení pozemků dotčených předkupním právem.). Respektováno. 

II.11.1.1.12 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Na základě navrženého řešení územního plánu byly stanoveny potřeby a opodstatněnost 
vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 
stanoveny územní studií. 

II.11.1.1.13 Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Návrh ÚP byl rozpracován ve variantách (týkaly se zejména dopravního řešení). Výsledná 
varianta je výsledkem závěrů pracovních schůzek a výrobních výborů. 

II.11.1.1.14 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s ostatními právními předpisy, 
které se k dané problematice vztahují. 

Rozsah dokumentace vychází ze schváleného zadání. 

II.11.1.1.15 Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení je zpracováno jako samostatná příloha. 
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II.11.2 Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu územního 
plánu plynoucích ze společného jednání 

II.11.2.1 Úpravy provedené na základě požadavků města a připomínek občanů 

Požadavky města 

č. 0 

Prověřit potřebu jednotlivých studií a upravit jejich hranice: 

- ÚS 1 – upravena 

- ÚS 2 – upravena 

- ÚS 3 – upravena 

- ÚS 4 – studie byla vypuštěna 

- ÚS 5 – studie byla vypuštěna 

- ÚS 6 – studie byla vypuštěna 

- ÚS 7 – ponechána (lhůta pro pořízení do 6 let od nabytí účinnosti ÚP- obchvat) 

- ÚS 8 – ponechána (lhůta pro pořízení do 6 let od nabytí účinnosti ÚP - golf) 

- ÚS 9 – ponechána (lhůta pro pořízení do 6 let od nabytí účinnosti ÚP – napojení Králov) 

- ÚS 10 – upravena 

č. 1 

Havřice – u hřiště, plocha OS – část oplocených parcel vymezena jako plocha BI místo P* 

č. 2 

Slovácké Strojírny – jižní část, plocha VP 151 – plochu vymezena až po hranici aktivní zóny 
záplavového území Q100. 

č. 3 

Změna č. 11B – lokalita Škrlovec - zapracována zůstatková plocha Z (klín), dle změny. Část plochy 
S 580 změněna na plochu VP, zbytek VD. Dodrženy podmínky prostorového uspořádání dle změny 
č. 11B, výšková hladina 15m nad rostlý terén. S* 591 – regulativy umožňují situování vodní plochy 
Plocha K 390 změněna na plochu dopravní a plocha VD 142 změněna na plochu S - dle změny 10A. 

č. 4 

Plochy OS 623 a OS 622 - plochy OS vymezeny v souladu s hranicí Q aktivní, ve zbytkových plochách 
zeleň. 

č. 5 

Havřice – doplnit bydlení dle stávajícího ÚP - zapracovány navržené plochy B1, B2 B3 (označení 
dle stávají ÚPD), vymezeny plochy dopravy pro zajištění obslužnosti území a navrženo prověření územní 
studií 

č. 6 

RZ 618, aktivní sesuv – ponecháno, je ošetřeno v regulativech. 

č. 7 

Noclehárna, lidová tvorba U Porážky – změněno na plochu S (v rozsahu dle dle jednání). 

č. 8 

Plocha DS - rozšířena plocha DS u plochy S 552 (souvisle nad komunikací) místo plochy Z*, pro 
možnost realizace garáží (ve stávajícím ÚP je plocha pro garáže vymezena). 
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č. 9 

Plocha veřejného prostranství naproti hlavního kostela – změněna na plochu SO.1, probíhá 
výstavba 

č. 10 

Plocha OV 143 (plocha pro DPS) – navržena plocha OK (v současnosti vydáno stavební povolení pro 
multifunkční centrum pro seniory, ponechány další možné záměry) 

č. 11 

Újezdec (lokalita Oto Antoš) - plochy bydlení a dopravy ponechány ve vymezení ke společnému 
jednání, komunikace zokruhovány 

č. 12 

Zbytková plocha Z – mezi stávající plochou VP obchvatem - ponechána 

č. 13 

Plochy BI u komunikace směr Bánov (pod Družstvem) – vymezeny jako plochy přestavby S, 
v sousedství vymezeny  návrhové plochy VD 

č. 14 

Plocha zahrádkářských kolonií - ve stávajícím ÚP označení ZK 10, vymezena do návrhu ÚP dle 
stávajícího ÚP jako RZ 629 a současně ponechána i návrhová plocha RZ 332 

č. 15 

Pozemek BI Rubaniska – vymezeno dle aktuálního mapového podkladu, zohledněno OP lesa 

č. 16 

Lokalita S* severozápadně od Rubaniska - upraveno vymezení plochy pro zahrádkářské využití 
(RZ) 

č. 17 

Lokalita BI 41 – návrhová plocha pro bydlení BI s podmínkou vypracování územní studie byla nově 
vymezena na stávající plochy zahrad zástavby při ulici Podhájí, plocha Z*370 byla vypuštěna 

č. 18 

Lokalita SO.2 614 – naproti obchodního domu Kvanta – vymezena v rozsahu dle stávajícího ÚP, bylo 
řešeno na základě změny 

č. 19 

Stávající garáž na ploše DS 187 – ponecháno na dožití, komunikace vymezena jako VPS 

č. 20 

Plocha DS 176 - upravena dle zaslaného podkladu studie 

č. 21 

Točna – nyní plocha ZP, upravena na plochu P* 

č. 22 

Plocha RZ 311 – vymezena dle ústního jednání, jižně této plochy ponechány plochy zemědělské Z 

č. 23 

Plocha v platném ÚP B48 - nyní plocha BI 621 - částečně zmenšena oproti původnímu řešení 
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č. 24 

Plocha BI 26 (u vlečky, směrem ke Slov. strojírnám) – vymezena jako návrhová plocha BH, dořešeno 
okolí kolem stávajících garáží 

č. 25 

Plocha mezi komunikací I/50 a cyklostezkou od motorestu Pepčín podél obchvatu I/50, 
nyní funkční plocha Z). Vymezen pás zeleně od Pepčína až po plochy RI. 

č. 26 

Areál bývalé cihelny, nyní plocha VX – plocha VX změněna na plochu S a částečně na plochu K. 

č. 27 

Stávající plocha VP (navazující na nadjezd U Porážky) - vymezena plocha DS 593 pro nadjezd nad 
železnicí, částečně upravena na plochu S i přilehlou plochu Z*(dle jednání). Současně změnit i plochu 
Z* mezi plochou VP a plochou DZ na plochu VP. 

č. 28 

Plocha BI 36 – část plochy navržena k výstavbě bytových domů BH a dále nové plochy pro bytovou 
zástavbu rozšířeny i severně od lokality BI 36. 

č. 29 

Plocha parkoviště a zeleně u nového hřbitova – sjednoceny stávající plochy P* a Z* na plochu P*. 
Plocha P* navržena i na plochu přes stávající komunikaci. 

č. 30 

Plocha OV 63 – v ploše se nachází škola i stávající výroba České zbrojovky a.s. Zachována možnost 
výroby v této ploše. Plocha OV změněna na plochu S. 

č. 31 

K ploše SO 113 zahrnout i sousední plochu VP 149. Nově je tak navržena ucelená plocha SO, 
která umožní i výstavbu bytových domů. 

č. 32 

Plochu K 469 rozšířit v severní části o původní rybník, který se v daném území historicky nacházel 
(dle jednání). Respektováno. 

č. 33 

Křížení (nadjezd) u porážky - Raciola – plochu DS 593 upravit zčásti na plochu VP, částečně 
zůstává DS (dle studie a dalších jednání). Respektováno. 

č. 34 

Bývalé autobusové nádraží - zařazeno v ploše stávající VP – plocha byla nově zahrnuta do 
návrhové plochy S 179. Stávající objekt budovy nádraží může být asanován v rámci území přestavby. 

č. 35 

Plochu VD v Havřicích změnit na SO (p.č. st. 744, p.č. 745/1 a745/2). Respektováno. 

č. 36 

Křižovatka směr Nivnice – změnit způsob využití území. Plocha S 133 změněna na plochu Z*, 
navazují plocha BI změněna na plochu SO. Plochy SO na protější straně změněny na S. 

č. 37 

Přesunout plochy DL 271 pro Heliport na plochu sousedící s komunikací (p.č. 6156/4, na 
pozemcích města). Přesun nebyl proveden, po dohodě s objednatelem ponecháno dříve navržené 
řešení. 
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č. 38 

Plocha u PENNY MARKETU – DS (obecně u všech nákupních center) změnit na OK. Probíhají 
stavební povolení na rozšíření prodejen, které podle návrhu jsou v ploše DS! (Kaufland, Lidl….) – 
požadavek respektován. Plochu P*, OK 68, plochy VD stávající, VD 145 a plochu VP (bez 
elektrárny) změnit na plochu S - respektováno. Elektrárnu změnit na plochu VP 
a v přípustném využití u této plochy doplnit možnost vodních elektráren. Elektrárna 
ponechána jako plocha technické vybavenosti T*, není důvod její změny na plochy pro průmyslovou 
výrobu VP vzhledem ke střetu s navrženým biokoridorem. 

č. 39 

V přípustném využití ploch VP doplnit možnost odborné školství. Respektováno. 

č. 40 

Návrhová plocha P* 101 - již stav. Opraveno. 

č. 41 

Stávající plocha OK – „Družba“ p.č. 1508/2 atd. (i přiléhající parcely) a navazující plochy BI 
změnit na plochy SO2. Respektováno. 

č. 42 

Stávající plocha OK - finanční úřad- změnit na plochu SO2. Respektováno. 

č. 43 

Návrhová plocha WT 355 a WT 354 - již stav, (u WT 354 byl zaslán podklad pro zakreslení). 
Opraveno. 

č. 44 

Plocha DS – plocha garáží ČSAD – v ploše se nachází garáže, čerpací stanice atd., ale i pneuservis – 
plochu DS změnit na plochu VD. Stávající garáže ponechat v DS. Respektováno. 

č. 45 

U plochy VZ 146 umožnit v přípustném využití nakládání s odpady jako v ploše TO.1 (dle 
jednání). Respektováno. 

č. 46 

Pozemek p.č. 6830 (Ladislav HASOŇ) – nyní plocha VD změnit na plochu S a pozemky p.č. 
716 a 6826 změnit z S do SO. Respektováno. 

č. 47 

Lokalita Králov – plochu SO změnit na plochu S, plochu VD 609 rozšířit, plochu K 608 
upravit na pohledovém horizontu. Stanovit v ploše VD 609 min 20% zeleně. Respektováno. 

č. 48 

Plochy vedle budovy vlakového nádraží – jsou částečně vedeny v ploše DZ a v ploše P*, stejně tak 
i městský pozemek s parkovištěm. Vše zahrnout do P*. Respektováno. 

č. 49 

Regulativy - koeficient zastavěnosti u stávajících ploch – není v regulativech definován, 
platí obecně pro návrhové i stávající plochy. 

SO.1 – 0,7 

SO.2 – 0,5 

BI – 0,3 (součet půdorysných ploch staveb), min. velikost pozemku u samostatně stojících 700 m2 

V textu regulativů uvést, že se koeficient vztahuje na návrhové plochy. Respektováno. 
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č. 50 

Zaústění Havřického potoka - podklady zaslány projektantům (od zpracovatele Ing. Horkého). 
Podkaldy byly zohledněny. 

č. 51 

bod 11 - z pokynů města – Škrlovec Z* změnit na ZP. Zohledněno. 

bod 13 - z pokynů města – DS komunikace pod skládkou Prakšická III – připojení do lesa 
VC 32 (bylo řešeno v rámci pozemkových úprav – nutno zapracovat). Zapracováno. 

bod 17 - z pokynů města – doplnit do ÚP VC 72 a VC 13. Doplněno. 

bod 20 – k.ú Těšov plocha 368 Z* - uvést do reality – změnit na plochu SO – probíhá 
výstavba RD, OS 75 – ponechat. Zohledněno. 

z pokynů města - Plochu (klín) mezi plochou BI 37 a BI 38 vymezit jako BI (je zde kabel 
uložen do země – plochu T 902 zrušit). Zohledněno. 

zrušit DS 164. Zohledněno. 

bod 1 - z pokynů města 

ORM – OMA bod 1) V souvislosti s návrhem okružní křižovatky na II/495 se uvažuje 
rekonstrukce komunikace s rozšířením na kategorii S 9,5/70 v místě od navrhované 
okružní křižovatky po plánovanou přeložku II/490 a II/495. (rozšíření plochy pro dopravu). - 
VYHOVĚT PŘIPOMÍNCE - zaslán podklad k zapracování – „obchvat situace“ dne 10.2.2020. 
Respektováno. 

č. 52 

V plochách VD a VP uvést v přípustném využití prodej. Prodej je přípustný. 

č. 53 

VD 140 – přesunout do plochy stavové (nyní stávající stavební deponie, stavební dvůr). 
Respektováno. 

č. 54 

Maršov – plochy bydlení ve svážném území – ponechat vymezení pro bydlení v takovém 
rozsahu? (p.č. 37, 43, 48 atd., jedná se o zahrady za stávajícími RD). Konzultováno s pořizovatelkou, 
ponecháno. 

č. 55 

Klín plochy Z (u plochy WT 355) změnit na K. Respektováno. 

č. 56 

Q100 – obecně -  možný problém při projednání (viz stanovisko Vodoprávního úřadu ZK). 
Doplněny textové části, zejména odůvodnění. 

č. 57 

Plochu Z* - mezi plochou DZ a plochou VP (severně od Vazové) – prověřit. Plocha Z* byla 
vypuštěna, je součástí ploch dopravy železniční DZ. 

č. 58 

Prověřit funkční využití plochy SO u plaveckého areálu Delfín – nově navržena plocha SO.2. 

č. 59 

Zakreslit funkční plochu OK 549 (dle dokumentace ke společnému jednání). Respektováno. 
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č. 60 

Vymezit funkční plochu pro možnost vybudování vinařství na pozemku p.č. 8396 v k.ú 
Uherský Brod. Plocha vymezena jako plocha výroby zemědělské VZ 640. 

č. 61 
- Vodní nádrž v Újezdci – realizovaná stavba: opraveno 
- Úprava zaústění Havřického potoka: zapracováno 
- Křižovatka Vlčnovská x Vazová (Platí jen vymezení kruhové křižovatky): opraveno 

č. 61 
1. Pozemek p. č. 6718/1 k.ú. Uherský Brod – vzhledem k charakteru území vymezit 

pozemek i pozemky sousední (nyní plocha smíšeného využití s indexem S) jako 
plochu smíšenou obytnou (SO.2) - pro možnost realizace plánované výstavby rodinného 
domu na části výše uvedeného pozemku. Respektováno. 

2. Pozemky p.č. 6988/1, 6987/2, 6986/1, 6986/2 atd., naproti obchodního domu 
Kvanto (současné vymezení plochy je bydlení individuálního s indexem BI),  vymezit 
jako plochu smíšenou obytnou (SO.2) - dle platného ÚP. Respektováno. 

3. Plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 143 – již vydané územní rozhodnutí 
na penzion, změnit na plochy občanského vybavení – např. plochy komerčních 
zařízení (OK). Respektováno. 

4. Návrhovou plochu RZ 399 vymezit jako plochu stavovou. (Plocha je oplocena, stávající 
objekty). Prověřit i ostatní plochy zahrádkářských kolonií. Respektováno, prověřeno. 

5. V zastavěném území vypustit plochy krajinné zeleně (K) a nahradit sídelní zelení 
(Z*). Respektováno. 

6. V návrhu vymezit již stávající kruhový objezd nad muzeem, současné vymezení 
ploch je DS 199 a DS 200. Respektováno. 

 

Připomínky občanů 

Poznámka: Texty připomínek jsou kráceny 
 
č. 1 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha rodiné rekreace RI 
Bohdan Josefík, Zlata Josefíková 

Jedná se o pozemky navazující na lokalitu ulice Rolnická, severně od Slováckých strojíren, a. s., dle 
stávající schválené územně plánovací dokumentace jde o plochu individuální rekreace ZK8. V návrhu 
nového ÚP Uherský Brod se jedná o plochu sídelní zeleně označenou Z. Požadujeme zachovat stávající 
stav, tj. zachovat v této lokalitě plochu pro rekreaci se všemi stávajícími možnostmi a podmínkami tak, 
jak vyplývá ze stávajícího územního plánu ve znění změny č. 11A (stávající stav ZK8). 
 
č. 2 Připomínce se vyhovuje, zapracováno 
Alena Černíková 
 
Jako vlastník pozemku p. č. 1079/1 a p. č. 1085/117 v k. ú. Havřice nesouhlasím s navrhovanou 
změnou územního plánu - zahrnutí pozemků do plochy krajinné zeleně. Momentálně jsou tyto plochy 
vedeny jako občanská vybavenost. 
 
č. 3 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha BI, podmínka územní studie 
Libuše Durďová 

Podle návrhu územního plánu je v místní č. Uherský Brod III – Těšov na našem pozemku (zahrada 
severně nad domkem Podhájí 137 a v přilehlých zahradách) plánováno vybudování hřiště a veřejného 
prostranství, s čímž nesouhlasím a požadujeme zachování prostor k soukromému využití. 
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č. 4 Připomínce se vyhovuje, zapracováno, viz připomínka č. 3 
Marta Ďurďová 
 
č. 5 Připomínce se vyhovuje, zapracováno, viz připomínka č. 1 
Marie Gibalová 
 
č. 6 Připomínce se vyhovuje, zapracováno, viz připomínka č. 1 
Ing. Jaroslav Guryča, Radmila Tomková 
 
č. 7 Připomínce se vyhovuje, zapracováno, viz připomínka č. 1 
Jarmila Halaxová, Dalimil Halaxa, 
Jarmila Johaníková a František Johaník 
Jaromír Vaculík a Magda Vaculíková 
Jiří Kučera 
Lenka Šmigurová a Petr Šmigura 
Jarmila Johaníková, Jaroslav Johaník 
Petr Kundrata 
Jana Moravčíková 
 
č. 8 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha S, umožňující smíšené využití 
komerčního charakteru 
Ladislav Hasoň 
 
V dotčeném území jsem vlastníkem těchto nemovitostí: pozemek p. č. 6830, p. č. st. 716 a p. č. 6826, 
k. ú. Uherský Brod. 

Výše uvedený pozemek p. č. 6830 je návrhem územního plánu zařazen do plochy VD – malovýroba, 
přidružená výroba a výrobní služby s možnými rušivými účinky na okolí (nelze je umístit v plochách 
bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace). 

Výše uvedené pozemky p. č. st. 716 a p. č. 6826 jsou návrhem územního plánu zařazeny do plochy SO 
– plochy smíšené obytné. 

S ohledem na budoucí záměr s výše uvedenými pozemky však žádám o změnu návrhu zařazení všech 
pozemků do plochy S – smíšené využití komerčního charakteru. Převážná většina sousedících pozemků 
je navržena v ploše smíšeného využití (S). 
 
č. 9 Připomínce se nevyhovuje, ponechána plocha BI 
Ladislav Hasoň, Libuše Hasoňová 
 
V dotčeném území jsme vlastníky těchto nemovitostí: pozemek p. č. 180/2, zastavěná plocha a nádvoří. 
Výše uvedené pozemky jsou návrhem nového územního plánu zařazeny do plochy BI – plochy bydlení 
individuálního. 
S ohledem na již povolenou stavbu ubytovny ve výstavbě žádáme o změnu návrhu zařazení pozemků 
do plochy BH – plochy bydlení hromadného. Ponecháno BI, plocha BI stavbu ubytovny umožňuje (jedná 
se o podlimitní plochu). 
 
č. 10 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha BH 
Ing. Jakub Hubík 
 
Dotčeny: pozemek p. č. 3584/109, ostatní plocha, p. č. 3584/110, ostatní plocha, pozemek p. č. 
3584/111, ostatní plocha, pozemek p. č. 3584/112, ostatní plocha. 
Výše uvedené pozemky jsou návrhem nového územního plánu zařazeny do plochy SO 108 – plochy 
obytné smíšené. S ohledem na budoucí záměr s výše uvedenými pozemky žádáme o změnu návrhu 
zařazení pozemků do plochy BH – plochy bydlení hromadného. 
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č. 11 Připomínce se nevyhovuje, zapracována plocha BI, podmínka územní studie 
Hufová Ludmila 
 
Já, vlastník parcel č. 78/1, 78/2, 78/3 čp. 201 v Těšově na Podhájí nesouhlasím s vaším záměrem 
k provedení inženýrské sítě přes můj shora uvedený pozemek, jak uvádíte ve vaší dokumentaci ze dne 
14/12 2017. 
 
č. 12 Připomínce se nevyhovuje, zapracována plocha BI 35 
Bc. Zuzana Jančaříková 
 
Nesouhlasím s novým návrhem územního plánu města Uherský Brod a to konkrétně s přeměnou 
stávajících zelených ploch na plochy obytné a veřejné. 
 
Zdůvodnění: V návrhu územního plánu bude i nadále na dotčených pozemcích navržena plocha 
s funkčním využitím bydlení v rodinných domech s indexem BI 35. Ve stávající územně plánovací 
dokumentaci jsou pozemky vedeny jako stávající plochy bydlení v rodinných domech. Nedochází tedy ke 
změně funkčního využití území. Pozemky i po vydání této územně plánovací dokumentace zůstanou ve 
vlastnictví majitelů. Nebudou tedy dotčena vlastnická práva ani způsob užívání. 
 
č. 13 Připomínce se částečně vyhovuje, zapracovány plochy S, částečně ponechány DS 
Oldřich Janík 
 
Vymezení pozemků p. č. 3545/7, 3545/10 a 3545/32 v k. ú. Uherský Brod 
V návrhu (pro společné jednání) ÚP Uherský Brod jsou dotčené pozemky s výjimkou části pozemku p. č. 
6545/7 vymezeny jako zastavitelná plocha DS – plochy pro silniční dopravu, z textové části návrhu ÚP 
ani z textové části odůvodnění návrhu ÚP není zřejmé, proč je výrazně převažující část dotčených 
pozemků vymezena jako kapacitní parkoviště (DS). Jako vlastník dotčených pozemků požaduji jejich 
přeřazení do plochy s funkčním využitím, odpovídajícím stávajícímu vymezení, tj. např. plochy 
smíšeného využití (S), plochy komerčních zařízení (OK), plochy veřejné vybavenosti (OV) nebo smíšené 
obytné SO. 
 
Zdůvodnění: Důvodem ponechání DS není zajištění parkování, ale potřeba upravit komunikaci 
k podjezdu silnice. 
 
č. 14 Připomínce se vyhovuje, zapracovány plochy S, viz připomínka č. 13 
Mgr. Ela Janíková 
 
č. 15  Připomínce se vyhovuje, zapracovány plochy BI 
Pavel Ježek 
 
Chci Vás požádat o změnu územního plánu. Jedná se o objekt, který sloužil jako objekt občanské 
vybavenosti (pohostinství). Pohostinství bylo uzavřeno dne 30.08.2017. A proto Vás žádám, aby byl 
objekt v novém územním plánování zapsán jako bytová jednotka pro majitele. Objekt se nachází na 
adrese Podhájí 106, Uherský Brod-Těšov. Vše je zapsáno na LV č. 878 pro katastrální úřad Uherský 
Brod-Těšov. 
 
č. 16 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha OK 
Alena Jiřičková 
 
Jako vlastník p. č. 1079/2 v katastrálním území Havřice nesouhlasím s navrhovanou změnou územního 
plánu. Na tomto pozemku je navrhováno území krajinné zeleně. Se změnou nesouhlasím z důvodu, že 
jsem vlastníkem přilehlé nemovitosti, kde provozuji živnost. Do budoucna chci na tomto pozemku tuto 
živnost rozšiřovat. Žádám o ponechání současného stavu. 
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č. 17 Připomínce se nevyhovuje 
Alena a Dalibor Jiřičkovi 
 
Jako majitelé pozemku p. č. 428/4 v katastrálním území Těšov nesouhlasíme s navrhovanou změnou 
územního plánu. Přes tento pozemek má procházet komunikace. Na tomto pozemku máme 
vybudovanou dvojgaráž řádně povolenou Odborem stavebního úřadu Uherský Brod. Z tohoto důvodu 
žádáme o ponechání současného stavu. 
 
č. 18 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha rodiné rekreace RI, viz připomínka č. 1 
Josef Juřička a Alžběta Juřičková 
 
č. 19 Připomínce se vyhovuje, upraveny regulativy 
Ing. Vlastimil Kelíšek 
 
Moje připomínka se týká koeficientu zastavěnosti. Jsem spolumajitelem domu č. p. 1143, na parcele 
č. 1206 v ulici Předbranská. Parcela má výměru 171 m2. Jedná se o rohový dům v dezolátním stavu. 
Bude se demolovat, na uvedené parcele chceme postavit rodinný dům. Koeficient zastavěnosti je pro 
tuto lokalitu 0,5. Domnívám se, že pro takové malé parcely v centru města a zvláště v rohových 
pozicích by tento koeficient měl být upraven, popř. individuálně posouzen tak, aby se dal postavit 
dostatečně prostorný rodinný dům. 
 
č. 20 Připomínce se vyhovuje částečně, viz níže 
Mgr. Josef Pprodalek 
 
Ad 1) Požaduji, aby v návrhu uvedený záměr realizace plochy pro tělovýchovu a sport OS 76 (dále jen 

„OS 76“) byl situován do, pro tyto účely vhodnějších míst, než je uvedeno v návrhu. Stávající 
plochu, resp. minimálně její část umístěnou na pozemcích p. č. 46/1 a 46/2 v k. ú. Těšov, na 
které je v současném návrhu navrženo OS 76, požaduji zařadit mezi plochy individuálního bydlení 
(ve shodě s požadavkem, který byl v návrhu respektován), konkrétně ji v návrhu přiřadit k BI 41. 
Zapracována plocha BI 41, podmínkou výstavby je zpracování územní studie. 

 
Ad 2) Požaduji zařadit v návrhu uvedené plochy veřejných prostranství, označené 96 P a 97 P, mezi 

plochy bydlení individuálního BI 41 a BI 43. Dále požaduji zařadit plochy bydlení individuálního 
(BI 41 a BI 44) do I. etapy bydlení (v současném návrhu jsou zařazeny až do II. etapy výstavby, 
kdy lze tyto využít až po vyčerpání 70% ploch zařazených v této chvíli do I. etapy výstavby).  
Zapracována plocha BI 41, podmínkou výstavby je zpracování územní studie, 
etapizace vypuštěna. 

 
Ad 3) Požaduji, aby v návrhu byl zrušen záměr změnit stávající využití pozemku p. č. 8660 v k. ú. 

Uherský Brod a částečně i pozemku p. č. 8659 v k. ú. Uherský Brod o rozloze cca 9,47 ha (v 
současné době orná půda) na v návrhu uvedeném způsobu využití „Plochy krajinné zeleně K 469“ 
včetně jeho určení pro interakční prvky IP8. Požaduji zachovat stávající využití dotčených 
pozemků. 
Nevyhovuje se. V návrhu územního plánu bude funkční využití pozemků i nadále 
vedeno jako plochy krajinné zeleně s indexem K 469. Návrh řešení byl převzat ze 
zpracovaných komplexních pozemkových úprav, které je nutno respektovat. 

 
Ad 4) Dále požaduji zrušit záměr změnit stávající využití pozemků p. č. 5762/38 a 5762/138 v k. ú. 

Uherský Brod o rozloze cca 2,66 ha (v současné době orná půda) na v návrhu uvedeném 
způsobu využití „Plochy přírodní P 533“, stejně jako požaduji zrušení návrhu vymezit na 
dotčených pozemcích lokální biokoridor LBC 5, a to zejména z důvodů uvedených výše k bodu Ab 
3). Současně požaduji vyjmutí dotčených ploch, v návrhu označených jako „Plochy krajinné 
zeleně K 469 označení VPO U32“ a „Plochy přírodní P 533_označení VPO U6“m z vymezení těch 
veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
Nevyhovuje se, viz výše. 
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č. 21 Připomínce se nevyhovuje navržena plocha BI, podmíněná uzpracováním územní 
studie 
Petr Kubík a Dagmar Kubíková 
 
Zdůvodnění: Pořizovatel postupuje při projednání návrhu územního plánu Uherský Brod v souladu se 
stavebním zákonem. Jednotlivé „fáze řízení o územním plánu“ byly zveřejněny veřejnou vyhláškou. 
Pořizovatel není zmocněn postupovat jinak, než mu to ukládá zákon. 
 
č. 22 Připomínce se vyhovuje, zapracovány plochy BI , zástavba je podmíněna 
vypracováním územní studie, etapizace vypuštěna 
Kůra Vojtěch a Miroslava 
 
Jako majitelé nemovitostí čp. 142 v Těšově a dotčených pozemků nesouhlasíme s návrhem na parcele 
50 zřídit plochu pro tělovýchovu a sport (v návrhu viz OS 76) a to hlavně z důvodu, že se jedná o 
zahradu k RD čp. 142 a tímto by zůstal za domem jen dvorek. Trváme na ponechání části parcely 50 
(minimálně ve stejné úrovni sousední parcely 54/1 jako zahrady k RD 142). 
Stejně tak nevhodné se nám jeví zařazení individuálního bydlení (v návrhu viz BI 42) a jako nepřijatelné 
pro všechny majitele nemovitostí, kteří by rovněž o zahradu za domky přišli. 
Současně požadujeme situovat inženýrské sítě a komunikaci do úrovně stávající cesty – parcely 44/1, 
44/2, 44/3, 43, 42, 41...až 41/20 a tak vytvořit předpoklad pro další blok bytové výstavby individuální 
i nad záměrem BI 43 a BI 44. Požadujeme zařadit plochu bydlení individ. (BI 44) do I. etapy bydlení. 
 
č. 23 Připomínce se vyhovuje částečně, viz připomínka č. 22 
Alois a Hana Mandincovi 
 
Nesouhlasíme se zařazením plochy pro tělovýchovu a sport (OS) 76 do pozemku v našem osobním 
vlastnictví, rovněž nesouhlasíme s výstavbou BI 44 pro individuální bydlení, rovněž na pozemku 
v našem osobním vlastnictví. 
 
č. 24 Připomínce se částečně vyhovuje, zapracována plocha RX (přípomínka obsahuje 
chybné skutečnosti) 
František Man a Božena Manová 
 
Jsme vlastníky ve společném jmění mimo jiné pozemku v k. ú. Těšov, p. č. 1002 zahrada. S naším 
pozemkem sousedí pozemek p. č. 1005 ve vlastnictví mé dcery. Náš pozemek p. č. 1002 je spolu 
s jinými v územním plánu zařazen do pásma RX – Plochy rekreace specifických norem, jehož podmínky 
by neumožnily uskutečnit naše plány. 
Navrhujeme zařazení našich pozemků p. č. 1002, p. č. 777/80, p. č. 778/145, p. č. 1000/1 a p. č. 
1003/2 (tyto pozemky tvoří udržovatelnou část našeho vinohradu) do pásma RZ – plochy individuální 
rekreace – zahrádkářské osady, tak jako tomu je například v oblasti brodských či havřických vinohradů. 
 
č. 25 Připomínce se vyhovuje 
Marek Mikulec 
 
Jako vlastník pozemku p. č. 7598/3, 1746/57, 7598/4 a 1683 v k. ú. Uherský Brod žádám o zařazení 
plochy v novém ÚP Uherský Brod dle platného stavebního povolení z 17.02.2017 č.j. OSU/1838/16 – 
nástavba prodejny železářství Uh. Brod. 
 
č. 26 Připomínce se vyhovuje částečně 
Jaroslav Novák 
 
1) Záplavové území v Újezdci, Těšově a ve východní části Uherského Brodu 

Realizace protipovodňových opatření – dvou poldrů na Olšavě a Šťávnici by zásadním způsobem 
narušilo dochované přírodní a krajinné hodnoty i životní prostředí tisíců obyvatel. Žádám Vás, aby 
byl záměr na výstavbu poldrů zcela zrušen a protipovodňová ochrana Uherského Brodu byla 
realizována v podobě nižšího valu podél anebo přímo pod železniční tratí do Luhačovic. Újezdec 
i Těšov by tak byly chráněny, s výjimkou dvou mlýnů a dvou domů, mezi železnicí a Olšavou. 
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Poldry jsou převzaty a záměr je určen k prověření, uvažuje se pouze s občasným 
zaplavením. 

2) Plocha SO mezi železnicí a Olšavou v Újezdci 

Žádám o zmenšení plochy SO v této lokalitě na pouze dnes zastavěné plochy. Jedná se o malé 
území ohrožované povodněmi, kde by nemělo docházet k dalšímu rozvoji zástavby. Stávající návrh 
umožňuje výstavbu dalšího domu, v těsném sousedství řeky. Žádám, aby město nezastavěnou 
parcelu vykoupilo a změnilo její funkční využití na nezastavitelné. 
Ponechán současný stav. 

3) Plocha BI 53, za kostelem v Újezdci 

Žádám o zrušení navrhované plochy BI53 (za kostelem v Újezdci). Plocha leží v bezprostředním 
okolí hřbitova a výstavba by narušila charakter pietního velmi silného místa, ve kterém dálkové 
rozhledy umocňují duchovní rozměr (symbolické rozloučení se s blízkými). Zároveň by bylo vhodné 
na to místo přesunout plánované parkoviště (plocha DS 194). 
Připomínce se nevyhovuje. 

4) Niva Šťávnice 

Řeka Šťávnice je nedoceněnou přírodní perlou řešeného území. Meandrující tok však potřebuje 
prostor. Žádám Vás, aby byl rozšířen pás ploch přírodních podél tohoto jedinečného území. 
Územní plán navrhuje rozšíření ploch přírodních kolem vodního toku, jejich další 
rozšíření je možné popuze na úkor zemědělských ploch s vysokou bonitou. 

5) Niva Bánovského potoka 

Žádám, aby byl návrh územního plánu doplněn o záměr obnovy historického průtočného rybníka 
na Bánovském potoce (jeho někdejší hráz je dodnes v polích dobře patrná). Částečně do něj 
zasahuje navrhovaná plocha krajinné zeleně K469. Žádám také, aby byl rozšířen pás krajinné 
zeleně podél celého toku Bánovského potoka. 
Řešení krajinné zeleně je vymezeno v souladu s PSZ. 

6) Niva Nivničky/Korečnice 

Meandrující tok potřebuje prostor. Žádám Vás tedy, aby plocha DS 257 vedla ve větším odstupu od 
řeky tak, aby si její existence nevynucovala regulování vodního toku. 
Zakresleno dle PSZ. 

7) Volná krajina 

Žádám, aby byl návrh územního plánu doplněn o řadu nových prvků krajinné zeleně. Stávající stav 
zemědělské krajiny v řešeném území je krajně neuspokojivý (masivní znehodnocování půdy, malá 
retenční schopnost krajiny, nízká biodiverzita a ekologická stabilita...). Jednou ze zásadních příčin 
tohoto stavu jsou neúměrně velké scelené bloky zemědělské půdy. Stávající návrh tuto situaci 
uspokojivě neřeší. Nezahrnuje ani všechny plochy společných zařízení vymezených při 
pozemkových úpravách a dokonce ruší některé navrhované krajinné prvky platného územního 
plánu. Žádám tedy o jejich podstatné doplnění (viz např. grafická příloha níže). 
Všechny plochy mimo zastavěné území umožňují realizaci prvků z PSZ. Územní plán 
bez odůvodnění neruší prvky PSZ. 

 
č. 27 Připomínce se vyhovuje částečně 
Jaroslav Novák 
 
1) Lokalita Nad Kostelem v Újezdci 

Nesouhlasím s redukcí plochy pro bydlení v lokalitě Nad Kostelem (ve stávajícím ÚP plocha „B35“). 
Jsem majitelem pozemku parc. č. 1986, který je dnes z velké části součástí této plochy pro bydlení. 
Dále žádám, aby bylo v této lokalitě respektováno stávající uspořádání pozemků, tj. aby se budoucí 
komunikace držela městské parcely č. 1991 a na stávající komunikaci v ulici Vinohradská se 
napojila „žlebem“, tj. parcelou č. 1987. 
Připomínce se nevyhovuje. 



Územní plán Uherský Brod Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 116 

2) Zahrádkářská osada za kostelem v Újezdci 

Nesouhlasím, aby byl můj pozemek (parc. č. 2267, k. ú. Újezdec) vyřazen z ploch pro individuální 
rekreaci. V současnosti je součástí této plochy, v novém návrhu však již ne. 
Připomínce se vyhovuje. 

3) Nad Borkama, parc. č. 1280 v Újezdci 

Jako vlastník pozemku č. 1280 v l. ú. Újezdec budu obhospodařovat jako vzorový ekologický sad a 
jako zájemce o „lesní“ formy vzdělávání bych jej rád využil i k tomuto účelu. Žádám tedy o 
vymezení tří malých ploch, kde by se případně daly postavit drobné objekty typu chaty či 
maringotky. 
Připomínce se vyhovuje částečně, v případě realizace sadu, ne však v možnosti 
umístění staveb. 

 
č. 28 Připomínce se vyhovuje, zapracovány plochy RI, viz připomínka č. 1 
Blanka Pavlíčková 
 
č. 29 Připomínce se nevyhovuje, respektovány zpracované KPÚ 
Zdeňka Petrůjová 
Miroslava Hasoňová  
 
Požadujeme, aby v návrhu Územního plánu Uherský Brod (dále jen „návrh“) byl zrušen záměr změnit 
stávající využití pozemku p. č. 8660 v k. ú. Uherský Brod a částečně i pozemku p. č. 8659 v k. ú. 
Uherský Brod o rozloze cca 9,47 ha (v současné době orná půda) na v návrhu uvedeném způsobu 
využití „Plochy krajinné zeleně K 469“ včetně jeho určení pro interakční prvky IP8. Požadujeme 
zachovat stávající využití dotčených pozemků. 
 
č. 30 Připomínce se vyhovuje částečně 
REC Group, s. r. o. 
 
Na základě zveřejněného návrhu zasíláme žádost na změnu: 

BOD 1. 
p.č. 1751/76 – železniční vlečka REC Group, která je proti mapovému a charakterovému náhledu 
ve skutečnosti ukončena mimo stávající areály. Žádáme prostřednictvím nového ÚP aktualizovat. 
Připomínce se nevyhovuje, zakresleno dle KN s možností obnovy vlečky. 

BOD 2. 
p.č. 1751/220 a 1751/219 jsou pozemky ve vlastnicví REC Group a tyto jsou předmětem změny – 
rozšíření průmyslové zóny. Současně je v návrhu na části uvedených pozemků zamýšlena nová 
komunikace (označení 174), v hrubém odhadu by z těchto pozemků „ukrojila“ cca 1.700 m2 (vyznačeno 
na mapce, viz. příloha). 
Plocha DS 174 byla zmenšena ale ponechána pro napřímení ulice Vazové. 

BOD 3. 
p. č. 1751/220 a 1751/219 jsou pozemky ve vlastnictví REC Group a tyto jsou předmětem změny – 
rozšíření průmyslové zóny. Současně je v návrhu na části uvedených pozemků zamýšlena nová asi 
zelená zóna (označení K 560), v hrubém odhadu by z těchto pozemků „ukrojila“ cca 400 m2 (vyznačeno 
na mapce, viz. příloha). Z jakého důvodu je nutné tuto zónu v těchto místech umisťovat, jelikož sousedí 
s žel. vlečkou, ke které touto změnou znesnadní přístup. Žádáme o změnu a zónu vypustit nebo 
přesunout mimo průmyslovou zónu. 
Připomínce se vyhovuje, změna dopravního řešení. 

Ostatní 
v rámci průmyslové zóny jsou pozemky p. č. 1751/294 a 1751/72 s charakterem orná půda, žádáme 
s návrhem nového ÚP změnit charakter na plochy ostatní. 
Připomínce se nevyhovuje, způsob využití územní plán neřeší. 
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č. 31 Připomínce se vyhovuje částečně 
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. 
předseda představenstva Slovácké strojírny, a.s. 
 
Vymezená území dotčeného námitkou jsou: 

- Průmyslová zóna „JZ“ situovaná za Slováckými strojírnami, dle přiloženého plánku č. 1. 
V návrhu územního plánu je funkční využití pozemků plochy pro průmyslovou výrobu 
a sklady s indexem VP 151 rozšířeno po hranici AZZÚ. Dále je rozvoj limitován ochranou 
přírody dle požadavků dotčených orgánů. 

- Napojení nové komunikace na komunikaci II/490 u vjezdu do Slováckých strojíren, dle přiloženého 
plánku č. 2. 
Připomínce se nevyhovuje, napojení bylo řešeno v KPÚ. 

- Plocha bývalého autobusového nádraží v Uherském Brodě, dle přiloženého plánku č. 3. 
Funkční využití pozemků plochy pro silniční dopravu s indexem DS 179 bylo vypuštěno 
a nahrazeno funkčním využitím plochy smíšené s indexem S. 

 
č. 32 Připomínce se vyhovuje částečně 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno 
 
K vybraným záměrům navržené koncepce dopravy sdělujeme: 

- Přeložka silnice I/50 
Záměr na přeložení stávající trasy silnice I/50, s využitím ploch pro vedení přeložky silnice II/490 - 
nemáme proti ochraně území pro tento záměr námitky. 

S ohledem na zadání územní studie US7 a pro zjištění účelnosti záměru výstavby přeložky I/50 
požadujeme doplnit jako úkol pro US7 také posouzení nutnosti výstavby přeložky silnice I/50 
v případě výstavby pouze přeložky II/490 (JV tangeta). 
Dále považujeme za nutné, aby v ÚPD uvedený popis technického řešení stavby přeložky silnice 
I/50 byl uveden jako nezávazný s tím, že technické řešení bude upřesněno/prověřeno v rámci 
následně pořízené územní studie, nebo případně pořízené projektové dokumentace budoucí 
stavby/staveb. V souvislosti s uvedeným podotýkáme, že vzdálenost navržených křižovatek v trase 
přeložené I/50 (s přeložkou II/490 a v prostoru stávající II/490) je v rozporu s požadavkem ČSN 
726101 Projektování silnic a dálnic (tab 21) – není dodržena nejmenší dovolená vzdálenost 
křižovatek. 
Upozorňujeme rovněž, že s ohledem na relativně nedávno realizovanou stavbu přeložky silnice I/50 
Uherský Brod – obchvat (2001), není příprava tohoto záměru prioritou ŘSD ČR. Podotýkáme, že ani 
případné pořízení výše uvedené územní studie (US7) pro prověření trasy přeložky silnice I/50 
ve vymezované ÚR, není zařazeno v plánu předinvestiční přípravy. 
Připomínce se vyhovuje. V návrhu textové části bylo doplněno, že úkolem pro studii US 
7 je nutnost posouzení záměru výstavby přeložky silnice I/50 v případě výstavby pouze 
přeložky II/490. 

- Nové komunikační propojení silnic I/50 a III/5019, vymezena plocha ozn. DS 157 
Nově navrhované připojení na silnici I/50 je situované ve vzdálenosti cca 1,6 km od stávající 
křižovatky I/50xIII4958 ul. Cihlářská), mimo zastavěné území. 
S novým komunikačním připojením na silnici I/50 v předmětném úseku nesouhlasíme. 
Připomínce se vyhovuje, v návrhu územního plánu bude funkční využití pozemků plochy 
pro silniční dopravu s indexem DS 157 vypuštěno. 

- Návrh komunikačního propojení mezi ulicemi Pod Valy a Vazová, s propojením na 
silnici/50, plocha DS 173. 
Nemáme proti tomuto připojení na silnici I/50 námitky. 
V upraveném návrhu ÚP je propojení nahrazeno propojením Pod Valy – U Porážky. 

- Návrh nové ČSPH u silnice I/50, mimo zastavěné území obce – plocha DS 203 (u ul. 
Vlčnovská). 
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S návrhem nové ČSPH nesouhlasíme. 
Připomínce se vyhovuje, v návrhu územního plánu bude ČSPH vypuštěna. 

- Návrh plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 148, návrh ploch pro silniční 
dopravu DS 217, 218, Uherský Brod – lokalita Králov. 
Vzhledem k přímé návaznosti plochy VD148 na trasu silnice I/50, s návrhovou plochou souhlasíme 
pouze za předpokladu, že její dopravní obsluha bude řešena bez nároku na nové komunikační 
připojení na silnici I/50. Předpokládáme, že dopravní obsluha lokality Králov bude řešena 
prostřednictvím účelové komunikace, odbočující z I/50. V rámci návrhu ÚP je navržena úprava 
připojení/křížení ÚK na I/50, konkr. zřízení přídatných/odbočovacích pruhů na silnici I/50. Pro jejich 
realizaci jsou vymezeny plochy_DS 217, 218 (VPS DS40, také pro zastávku autobusů). 

Nadále konstatujeme, že navrhovanými změnami, resp. návrhem využití území dojde k změně jeho 
charakteru a tím i jejího připojení na silnici I/50. Stávající připojení ÚK na I/50 bude nutno řešit jako 
křižovatku, včetně návrhu úprav pro zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. 

V ÚP požadujeme pro lokalitu Králov stanovit podmínku zpracování studie/projektové dokumentace, 
která doloží konkrétní technické řešení navrhované úpravy křižovatky I/50xÚK, popřípadě také 
návrh konkr. využití plochy VD148. Požadovaná studie bude respektovat následující: 
- Konkrétní návrh úprav křižovatky je nutno řešit v souladu s ČSN 736101 Projektování silnic 

a dálnic a ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích v platném znění 
v rámci projektové dokumentace bude nutno doložit vzdálenosti od sousedních křižovatek ve 
směru k Uherskému Brodu a Bánovu. Vzhledem k tomu, že již stávající připojení UK na I/50 
nesplňuje požadavek článku 11.2 a tabulky 21 uvedený c ČSN 73 6101 „Projektování silnic 
a dálnic“ ohledně zachování minimálních vzájemných vzdáleností mezi sousedními křižovatkami 
(tj. v tomto případě min. 2 km), bude nutné zajistit souhlas s řešením odchylných od ČSN. 

- Upozorňujeme, že dopravní obsluhu plochy VD148 nelze řešit prostřednictvím odbočovacího 
pruhu nebo, jak je v textové části Odůvodnění (kap. II.9.1.6.2), „ze zastávky hromadné 
dopravy u křižovatky silnice I/50 s odbočující silnicí“ (plocha DS 218 sousedí s VD 148). 
S ohledem na umístění stávající zastávky v prostoru návrhové plochy DS218 (pro odbočovací 
pruh) dále upozorňujeme, že zastávku HD nelze umisťovat na připojovacích, odbočovacích 
a řadících pruzích křižovatek. 

Připomínce se vyhovuje. 

- Upozorňujeme na v zásadě shodné označení některých vymezených VPS a označení 
návrhových ploch DS – kupř. VPS ozn. DS40 zahrnuje plochy DS 217, 218, přičemž jsou 
vymezené také VPS s ozn. DS217, 218. Doporučujeme v textové části upravit označení tak, aby toto 
označení nebylo zaměnitelné (stejné). 
Připomínce se vyhovuje. 

 
č. 33 Připomínce se částečně vyhovuje 
SANIZO, s. r. o., zast. jednatelem Ant. Strakou 
 
Zóna VP 154 – v území není řešeno vodní hospodářství (voda a kanalizace). Zakreslena koncepce 
řešení, bez detailního připojení jednotlivých ploch. 
Zóna DS 203 – ve stávajícím ÚP je řešeno ochranné pásmo objektu ČOV. V návrhu nového ÚP se již 
toto pásmo neobjevuje. Pásmo není vyhlášeno – není součástí ÚAP. 
 
č. 34 Připomínce se částečně vyhovuje, zapracována plocha RX (přípomínka obsahuje 
chybné skutečnosti), viz připomínka č. 24 
Branislav Strážnický a Ivana Strážnická DiS. 
 
Uvedené pozemky byly umístěny v ploše S* - smíšená nezastavěného území, RX byly 
označeny pouze objekty. Úprava proběhla rozšířením návrhové plochy RX 350 na celou 
lokalitu, uvedené pozemky jsou tedy její součástí. 
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č. 35 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha rodiné rekreace RI, viz připomínka č. 1 
Margita Suchomelová 
 
Jedná se o pozemky navazující na lokalitu ulice Rolnická, severně od Slováckých strojíren, a. s., ve 
stávajícím ÚP (ve znění všech provedených změn) označena jako ZK8. 
 
č. 36 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha rodiné rekreace RI, viz připomínka č. 1 
Margita Suchomelová 
 
Podáváme připomínku k návrhu nového územního plánu ve výše uvedené lokalitě, kde vlastníme 
zahradu, č. parc. 3647/36. Nově je tato část vyjmuta z možností postavit zde jakoukoliv menší stavbu – 
zahradní domek-chatku. 
 
č. 37 Připomínce se vyhovuje částečně 
Mgr. David Surý 
 
1. Plocha označená jako Z mezi DS 255 a DS 212 je navržena zcela nevhodně jako plocha 

zemědělská z důvodu velmi složitého obhospodařování. V této části dávám připomínku, aby 
se prověřila možnost ploch označených jako Z, byly vytvořeny plochy VD nebo VP, na nichž půdu 
nebude mít smysl obdělávat. 
Připomínce se nevyhovuje. 

 
2. Zelená plocha K neumožňuje trvale oplotit dané území. V textové části je vhodné specifikovat 

dočasnost stavby oplocení především z důvodu aklimatizačních obůrek či oplocení z důvodu 
ochrany dřevin či jiných opatření. 
Připomínce se nevyhovuje, funkční plocha krajinné zeleně s indexem K dočasné 
oplocení umožňuje. 

 
3. V k. ú.Těšov a v k. ú. Maršov není pracováno s návrhem komplexních pozemkových úprav. 

Nejsou zapracovány všechny interakční prvky. 
Připomínce se nevyhovuje, IP jsou umožněny ve všech plochách nezastavěného 
území a není nutno je v daném měřítku fyzicky zobrazovat. Územní plán respektuje 
PSZ, pokud ne, je odůvodněno. Interakční prvky jsou zobrazeny pouze ty, které jsou 
součástí komplexního návrhu krajinářského specialisty. 

 
4. V k. ú. Újezdec navrhuji, aby na pozemku 1332 byla navržena vodní plocha (WT), která je 

k tomuto účelu vhodná. 
Připomínce se vyhovuje, funkční plocha krajinné zeleně s indexem K vodní plochy 
umožňuje. 

 
5. V územním plánu je navržena plocha v k. ú. Těšov na ploše těšovských Vinohradů jako plocha 

smíšeného nezastavěného území, přičemž je dlouhodobě vedena jako plocha k rekreaci. V této 
souvislosti se domnívám, že návrh nového územního plánu Uherský Brod všechny vlastníky 
pozemků stávajících ploch výrazně poškozuje. Požaduji zachovat v této lokalitě současné znění 
územního plánu. 
Připomínce se vyhovuje, funkční plocha smíšená se nahrazuje plochou RX. 

 
6. Dále územní plán počítá s výrazným omezením ploch, které jsou nyní označeny jako RX nebo RZ. 

Navrhuji přehodnotit stanovené koeficienty zastavitelnosti. 
Připomínce se vyhovuje, koeficienty budou přehodnoceny dle podkladů objednatele 
ÚP. 
Navrhuji, aby v rámci RZ, RX a RI byl vytvořen regulační plán. 
Připomínce se nevyhovuje. 
Navrhuji,aby pořizovatel územního plánu navrhl plochy, které z hlediska územní stability mohou 
plnit funkci RI. 
Připomínce se nevyhovuje s ohledem na ochranu krajiny. 
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7. Pro všechny prozatím nezastavěné plochy BI (nové stavební lokality) a plochy SO.1 navrhuji, aby 
byl vytvořený regulační plán. Absence regulačního plánu poškozuje celkový obraz vzhledu města. 
Připomínce se nevyhovuje, jsou vymezeny plochy pro řešení územními studiemi 

Z jakého důvodu je na plochách BI povolen nekomerční chov pouze v místních částech? 
Důvodem byl venkovský charakter osídlení. Nekomerční chov bude umožněn v celém 
správním území. 

 
8. Plochu VZ 146 navrhuji rozdělit na dvě plochy tak, aby byla umožněna výstavba haly pro 

sportovní využití s ohledem na existenci ustájených koní a nedostatečných možností z hlediska 
sportovního chovu koní. Plochu VD 148 navrhuji přesunout na západní stranu od osy potoka. 
Připomínce se vyhovuje částečně. Bude zohledněna vydaná změna ÚP. Funkční plocha 
pro zemědělskou a lesnickou výrobu s indexem VZ v podmíněně přípustném využití 
umožňuje areály pro agroturistiku. 

 
č. 38 Připomínce se vyhovuje zapracována plocha OX, v regulativech uveden jezdecký 
klub. 
Zdeněk Šebesta 
 
Jako spoluvlastník parcely č. 2583 k. ú. Havřice Vám sděluji, že zásadně nesouhlasím se zrušením 
sportovní a rekreační činnosti, k níž je část této parcely stávajícím a doposud platným územním plánem 
vymezena. Požaduji rozšíření vymezené plochy pro sport a rekreační činnost na celou plochu parcely a 
tím i zrušení části vymezené pro dopravu. 
 
č. 39 Připomínce se částečně vyhovuje 
Zdeněk Šebesta 
 
Jako jeden z vlastníků pozemků p. č. 6450/7-20 v katastrálním území Uherský Brod, vás žádám 
o změnu územního plánu v lokalitě Babí louka na těchto pozemcích, které město prodalo jako stavební 
parcely na výstavbu řadových garáží. Novým územním plánem je v této lokalitě navržena ve výše 
uvedených parcelách plocha sídelní zeleně (stávající stav). Předesílám, že tyto parcely byly prodány jako 
stavební za účelem výstavby řadových garáží městem Uherský Brod, v jehož majetku původně byly. 
V současné době je zde přístupová komunikace ke garážím, územní plán ji zachovává, 
dostavba garáží bude provedena dle podrobnější dokumentace. 
 
č. 40 Připomínce se vyhovuje, vymezena plocha BI, částečně S 
Vlastimil Šmíd 
 
Obracím se na vás s žádostí o změnu návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Uherský Brod 
k pozemku katastrálního území Újezdec u Luh., parc. č. 1358, o výměře 774 m2, LV: 821. 
Nesouhlasím se stávajícím zařazením pozemku (nestavitelné území), žádám o změnu zařazení výše 
uvedeného pozemku na pozemek určený k výstavbě rodinného domu. Zároveň žádám o vyčlenění 
přístupové cesty k uvedenému pozemku přes pozemek p. č. 1360 ve vlastnictví města Uherský Brod. 
 
č. 41 Připomínce se vyhovuje, vymezena plocha VD pro drobnou výrobu a výrobní služby. 
František Tichopádek 
 
Jako majitel pozemků – číslo parcel – 3667/264, 3667/258, 3667/257 k. ú. Uherský Brod, žádám na 
jmenovaných pozemcích plochy pro výstavbu podnikatelského areálu a do budoucna také možnost bytu 
pro správce areálu a případně přechodné ubytovací kapacity pro zaměstnance firmy. 
 
č. 42 Připomínce se vyhovuje, zapracována plocha rodiné rekreace RI, viz připomínka č. 1 
Jana Tichopádková a Zdeněk Tichopádek 
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č. 43 Připomínce se vyhovuje 
Josef Trchalík 
 
K současnému návrhu mám tyto připomínky: 
Není mi známo proč Plocha krajinné zeleně K – 5859 tak výrazně zasahuje do pozemků p. č. 6156/2, 
6417/12 v mém vlastnictví a tím celou plochu zmenšuje, omezuje a degraduje. 
Řešení průmyslové zóny, pohledově kryté zelení, bylo z návrhu ÚP vypuštěno. 
 
U Plochy pro silniční dopravu DS 214 předpokládám, že se jedná o rezervu pro rekonstrukci přilehlé 
křižovatky a umístění odbočovacího pruhu. Opět nesouhlasím k neadekvátním rozměrům této plochy 
vůči současnému silničnímu tělesu. 
Nově vymezeno na plochách, částečně  ve vlastnictví města. 
 
č. 44 Připomínce se vyhovuje, viz připomínka č. 38 
Turčynová Radka 
 
č. 45 Připomínce se nevyhovuje 
Soňa Velcerová a Ing. Ivo Velcer 
 
1. V lokalitě Bajovec, kde bývala individuální bytová výstavba, je tato lokalita určena a označena 

jako plochy smíšené výrobní (plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, služby výrobního 
charakteru, řemesla).  
Jedná se o plochy stabilizované, nikoliv návrh. 

2. V ulici Kučerovo náměstí, kde je zástavba rodinnými domy (bydlení individuální) a v současné 
době se projednává studie na komplexní úpravu této ulice, která by měla přinést obyvatelům 
zpříjemnění bydlení, došlo k prodeji areálu Papírnictví Řihák. Tento areál, který nyní vlastní firma 
SUPRO, s. r. o. a doposud nijak nenarušoval klid v ulici, je v návrhu opatření obecné povahy 
Územního plánu Uherský Brod navržen jako plochy smíšené. Z důvodu, aby nedošlo ke stejnému 
problému jako nyní v lokalitě Bajovec a nebyla ulice Kučerovo náměstí v budoucnu zatížena 
negativními vlivy, žádáme parcely tohoto areálu překvalifikovat a využívat jako plochy smíšené 
obytné. 
Jedná se o plochy stabilizované, nikoliv návrh. 

 
č. 46 Připomínce se nevyhovuje 
p. Viceník 
 
Nesouhlas s návrhem územního plánu města v Těšově, na ulici Podhájí - zbudování IS. 
Bude řešeno podrobnější dokumentací – územní studií 
 
č. 47 Připomínce se částečně vyhovuje 
Petr a Dana Vozárovi 
 
Nesouhlasíme s navrženým posílením „ podružného centra Havřic“, protože jeho následný rozvoj by měl 
za následek nejen vznik dalších dopravních komplikací, ale i narušení a snížení kvality bydlení v této 
lokalitě. Navrhujeme: 

1. Změnit funkční využití ploch v ulici Brodská z plochy smíšené obytné na plochu bydlení 
individuálního. 
Plochy smíšené obytné s indexem SO změněny na plochy bydlení individuálního 
s indexem BI tam, kde BI není v rozporu se současným způsobem využití, menší 
část ponechána v plochách SO. 

2. Stabilizovat stávající zeleň na pozemku p. č. 760/10 v k. ú. Havřice, která slouží jako izolační 
zeleň a záchytný příkop pro odvod povrchových odpadních vod. 
Vymezena funkční plocha sídelně zeleně s indexem Z*. 
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č. 48 Připomínce se vyhovuje 
Romana Vráblíková 
 
Zajistit funkčním vymezením plochy, případně jiným jednoznačným způsobem, aby v ploše zahrad mezi 
ulicemi Za Humny, Pořádí, U Plovárny a Antonína Hrubého v k. ú. Uherský Brod bylo zamezeno 
zastavování této plochy nově umisťovanými domy. 
V návrhu územního plánu byla ve výrokové části vyloučena možnost zastavování parcel 
uvnitř bloků, zástavba je umožněna pouze v kontaktu s hlavním veřejným prostranstvím. 
 
č. 49 Připomínce se vyhovuje částečně 
Antonín Vystrčil 
 
Na svých pozemcích mám zájem rozšířit stávající autobazaru Autocar Anvy, s. r. o. o plochu pro 
odstavení automobilů, tedy žádám o změnu na občanskou vybavenost.  
Týká se to pozemků parcelních čísel: 1063; součástí pozemku je stavba, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066/1, 
1066/3, 1066/4, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1084/3, 1084/29, 1084/30, 1084/31, 1084/32, 1084/33, 
1090/422, 1090/423, 1090/424. 
V návrhu byla nově vymezena funkční plocha občanského vybavení za podmínky zajištění 
přístupu k této rozvojové lokalitě. Lokalita nebude přístupná ze stávající cyklostezky. 
 

II.11.2.2 Úpravy provedené na základě pokynů města ze dne 17.9.2020, plynoucích 
z opakovaného projednání s DO (doplnění stanovisek po společném jednání) 

Pokyny a připomínky k rozpracovanému návrhu ÚP Uherský Brod k veřejnému projednání 

• Plocha VP 151 - redukovat dle stanoviska orgánu SEA, ponechat západní část v ZPF, navrhujeme 
zde krajinnou zeleň K, jižní a východní část ponechat v plném rozsahu v ploše výroby. Návrh 
odůvodnění lokality dle požadavku orgánu ochrany ZPF doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha BI 637– plochu ponechat v návrhu v plném rozsahu. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha BI 578 – plochu ponechat v návrhu ÚP v plném rozsahu. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha RZ 629 – plochu ponechat v návrhu ÚP v plném rozsahu. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha SO 113 – plochu ponechat v návrhu ÚP v plném rozsahu. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF a orgánu SEA doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha VD 609 – redukovat dle stanoviska orgánu SEA a ZPF. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF a orgánu SEA doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Plocha OX 583 – plochu ponechat v návrhu ÚP v plném rozsahu. Návrh odůvodnění lokality dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF doplnit. 

Respektováno, doplněno. 

• Přeložka I/50 - navrženou přeložku silnice I/50 v šířce 100 m vymezit v podobě koridoru územní 
rezervy (dle stanoviska Ministerstva dopravy z 16.2.2018), plochy vymezit dle platné dokumentace. 

Respektováno, doplněno. 
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• Asanace 
• vypustit z asanace garáže u Horního dvora (p.č. 5135/1 a ostatní) – respektováno, 
• zařadit do asanace garáže pod stadionem Lapač (p.č. 2024 a ostatní) – respektováno, 
• vypustit z asanace rodinný dům v Havřicích u školy, na pozemku p.č. 532 a místo něj zařadit do 

asanace dům ve vlastnictví města na pozemku. p. č. 3 – respektováno, 
• vypustit z asanace objekty výroby  st. p.č. 4833 (KOVODĚL Janča, s.r.o.) – respektováno, 
• ulice Školní, objekt na pozemku p.č. 88/2 v Těšově zařadit k asanaci, přímo na objektu je 

nevhodně umístěn index, z hlavního a koordinačního výkresu nelze určit do jaké funkční plochy 
je objekt zařazen, dle katastru nemovitostí se nejedná o objekt pro bydlení – respektováno. 

• Zahrádkářské osady 
• u všech funkčních ploch umožnit stavby do 16 m2 (bez ohledu na velikost parcely) – 

respektováno, 
• u funkční plochy RZ zvýšit koeficient zastavěnosti na 6 % (nyní jsou 4%) – respektováno. 

• Vysvětlit a zapracovat do textu (kapitoly I.6.1.1) definici pojmu „součet půdorysných ploch staveb“. 
Je myšlena zastavěná plocha pozemku dle § 2, odst. 7 stavebního zákona? – respektováno. 

• V regulativech vypustit u ploch BI povinnost garážového stání u stávajících ploch, v návrhových 
plochách ponechat pouze podmínku 2 odstavných stání bez povinnosti garážového. U ploch SO, 
SO.1 a SO.2 parkování v klidu neřešit – respektováno. 

• Zvětšit plochu SO.2 78 u starého hřbitova dle vymezení v platném územním plánu. (V platném ÚP 
je vymezena plocha občanské vybavenosti s indexem OV 5) – respektováno. 

• Plochu sídelní zeleně Z* na pozemku  p.č. 6824/1 změnit na plochu SO.2 – plocha je ve stávajícím 
územním plánu vymezena jako návrhová plocha pro bydlení a byla řešena změnou - respektováno. 

• Stanovit jednotně koeficient zeleně (v textu uvedeno v procentech nebo poměrově) - respektováno. 

• V regulativech u plochy VP je v dalších podmínkách využití citována plocha VD, přesunout text do 
podm. využití plochy VD - respektováno. 

• Do funkčních ploch VP a S – uvést do přípustného využití odborné školství (stávající obchodní 
akademie je zařazena do plochy S, školství regulativ neumožňuje) - respektováno. 

• Plochu VD na pozemku p.č. st. 1630/1 změnit na funkční plochu S (plocha VD je situována 
v plochách BI) - respektováno. 

• Plochu VP areálu „Maršnerky“ (p.č. 7587 a ostatní) zařadit do plochy S - respektováno. 
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II.12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR) vymezují v řešeném území následující koridory 
silniční dopravy 

1. pro silnici II/490 v úseku Nivnice – Uherský Brod koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK21) 

2. pro silnici II/490 jako JV obchvat Uherského Brodu koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK22) 

3. pro silnici II/490 jako obchvat MČ Újezdec koridor šíře 200m (silnice nadmístního významu 
PK23) 

4. pro silnici II/495 v jejím napojení na silnici II/490 koridor šíře 200m (silnice nadmístního 
významu PK26) 

5. plocha pro heliport krajského významu L07 

Koridory ad 1. až 3 jsou v návrhu ÚP zpřesněny a upraveny ve svých parametrech, koridor ad 4. je 
s ohledem na jiné dopravní řešení upraven a koridor ad 5. je situován v jiné pozici. 

Návrh dopravního skeletu silnic nového ÚP Uherský Brod se zaměřil na to, aby přeložky silnic II. třídy, 
vymezené svými koridory v ZÚR, pomohly také k řešení trasování silnice I/50 tak, aby nebyla bariérou 
ve městě a neoddělovala jižní obytnou enklávu od kompaktního města. 

Územní plán proto navrhuje novou polohu této silnice jižně od zastavěného území (od sídliště Olšava). 
Přeložka silnice je navržena jako územní rezerva. 

Navrhovaným řešením vzniká požadavek na zapracování koridoru územní rezervy přeložky 
silnice I/50 do aktualizace ZÚR ZK. 
 

II.13 VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
Tyto prvky nebyly v ÚP Uherský Brod vymezeny. 
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II.14 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

II.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF 

II.14.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

• Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů; 

• Vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF; 

• Vyhlášky 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany; 

• Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů; 

• Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového 
a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu“ (srpen 2013, vydání druhé). 

II.14.1.2 Struktura půdního fondu v území a agronomická kvalita půd 

Struktura půdního fondu v hektarech: 
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Uherský Brod 

(včetně místních 

částí) 

5206 3391 2808 295 263 0,3 25 874 80 176 684 

% 100 65,1 82,8 8,7 7,8   0,7 16,8 1,5 3,4 13,1 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělský půdní fond (ZPF) v území plošně dominuje, především 
orná půda (ta tvoří 85,5% ZPF), zastavěné a ostatní plochy (tedy velká část aktuálně zastavěného 
území a navazující infrastruktury) tvoří cca 15%, vodní toky zabírají velmi malou plochu (pouze 1,5%), 
pod průměrem je i zastoupení lesů (necelých 17%, republikový průměr je přitom 34%). 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region. 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
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k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického regionu a hlavní 
půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu 
přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

 Klimatické regiony 

Větší část řešené území leží v klimatickém regionu T3 (kód BPEJ začíná číslicí 3) – region teplý, mírně 
vlhký; průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí (7)8-9°C, srážkový úhrn činí 550-650 (700) mm 
ročně. 

 Třídy ochrany zemědělských půd 

I. třída: Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída: Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné.  

III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu.  

IV. třída: Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu.  

V. třída: Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití.  

 I. a II. třída jsou plošně nejvíce zastoupené, zabírají v podstatě celou nivu Moravy, 
dominují i na plošinách jižně od města. Půdy III. a zejména IV. třídy ochrany se vyskytují 
na přechodu mezi nivou a plošinami, zabírají asi polovinu stávající zástavby a část ploch na 
zástavbu navazujících z východu. Půdy s V. třídou ochrany se v území nenacházejí. 

 BPEJ a třídy ochrany v řešeném území 

V řešeném území jsou zastoupeny tyto BPEJ a třídy ochrany: 

Kód BPEJ Třída ochrany Výměra (ha) 
30100 I. 29,32 
30200 I. 4,55 
31000 I. 465,49 
31100 I. 17,64 
35600 I. 16,33 
65600 I. 14,02 
30501 II. 38,95 
30600 II. 417,61 
30810 II. 50,32 
31010 II. 300,27 
31110 II. 126,5 
31400 II. 12,44 
34210 II. 9,44 
35700 II. 442,35 
36100 II. 178,81 
61410 II. 15,77 
65700 II. 3,72 
30602 III. 23,47 
30610 III. 265,22 
30612 III. 50,71 
30700 III. 148,16 
30710 III. 90,51 
30850 III. 112,65 
31410 III. 49,2 
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Kód BPEJ Třída ochrany Výměra (ha) 
35900 III. 10,88 
61440 III. 31,53 
61450 III. 13,12 
62411 III. 12,51 
62441 III. 4,59 
65900 III. 2,85 
30650 IV. 70,36 
30750 IV. 1,89 
32001 IV. 38,53 
32011 IV. 549,15 
32014 IV. 3,84 
32041 IV. 7,22 
32051 IV. 328,66 
32212 IV. 33,79 
32411 IV. 12,1 
34811 IV. 1,58 
34911 IV. 2,64 
34951 IV. 2,44 
36401 IV. 11,64 
62021 IV. 29,06 
62041 IV. 40,14 
62051 IV. 2,6 
64811 IV. 2,36 
64911 IV. 46,17 
32054 V. 3,22 
34167 V. 3,29 
34168 V. 2,54 
34177 V. 10,02 
34178 V. 11,42 
36811 V. 5,85 
62024 V. 2,51 
62044 V. 0,92 
64167 V. 63,57 
64177 V. 11,05 
64189 V. 2,09 
64814 V. 0,27 
64941 V. 25,48 

 Investice do půdy 

Velká část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna. Celkem je v řešeném území evidováno cca 
1278 ha odvodněných ploch, což činí 37 % z  výměry zemědělské půdy. Některé z těchto pozemků jsou 
dotčeny návrhovými plochami pro stavební i nestavební způsob využití. Před zahájením výstavby nebo 
terénních úprav na odvodněných pozemcích je nutné prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení 
nedošlo k podmáčení širšího okolí. 

II.14.1.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská výroba je pro řešené území významnou ekonomickou aktivitou. Přírodní podmínky 
(průměrná teplota, úhrn srážek, půdní typy, konfigurace terénu...) jsou pro zemědělství příhodné. 

Nejvíce pozemků obhospodařuje společnost Zemaspol Uherský Brod, a.s. Územní plán stávající areály 
zemědělské výroby stabilizuje, v lokalitě Králov je navrženo rozšíření ploch výroby zemědělské, uvažuje 
se zde spíš s „měkčími“ formami výroby s možností využití pro agroturistiku a chov koní. 

II.14.1.4 Opatření k zajištění ekologické stability 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability (viz 
kap. II.9.8.). 
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Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

II.14.1.5 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Podrobné vyhodnocení záborů půdního fondu pro jednotlivé navrhované plochy je uvedeno v tabulce 
v příloze č. 1, Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu. Graficky jsou zábory ZPF 
znázorněny ve výkrese II/6. 

V příloze č. 1 je ve sloupci „Převzato z platné ÚPD“ doplněna informace o vztahu navrhované plochy 
k dosavadně platné územně plánovací dokumentaci. Pokud je ve sloupci uvedeno „ano“, znamená to, že 
plocha byla v původní ÚPD vymezena jako plocha ve srovnatelném rozsahu a se srovnatelnou intenzitou 
využití. Nemusí to tedy znamenat přesnou shodu způsobu využití, např. v novém ÚP je bydlení 
hromadné a v původní ÚPD byla vymezena plocha smíšeného využití apod.. Pokud je ve sloupci 
uvedeno „částečně“, znamená to, že plocha byla v původní ÚPD vymezena buď v menším rozsahu 
anebo se hranice výrazně neshoduje, dalším případem mohou být i nově navržené komunikace, které 
nebyly v původní ÚPD buď vůbec v plochách zakresleny, nebo došlo k jejich posunu. 

V souladu se společným metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu“ (srpen 2013, vydání druhé) nejsou v sumarizaci 
předpokládaných záborů půdního fondu bilancovány tyto plochy: 

• plochy vymezené pro účely ÚSES. 

Výsledné hodnoty předpokládaných záborů půdního fondu pak při zohlednění charakteru návrhových 
ploch ovlivňují tyto skutečnosti: 

• u ploch individuální rekreace - zahrádkářské osady (RZ) jsou bilancovány pouze nové plochy, 
které rozšiřují stávající zahrádkářské osady, návrhové plochy, které stabilizují současný stav 
bilancovány nejsou, 

• návrhové plochy rekreace specifických forem (RX), stabilizují stávající zahrádkářské plochy, 

• plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX) jsou bilancovány, nicméně reálný 
zábor bude nižší, jelikož se jedná se o plochy pro golfové hřiště a příměstský park z velkým 
podílem nezastavěných ploch, částečně ponechaný jako ZPF, 

• v plochách pro silniční dopravu (DS) figurují plošně rozsáhlé koridory pro dopravní stavby, 
které jsou vymezeny pro silniční obchvaty, přičemž reálný zábor bude nižší (upřesněno dále 
v textu), dále jsou v rámci DS navrhovány cesty dle pozemkových úprav a obslužné 
komunikace, jejichž součástí budou vedle vozovky také plochy zeleně, reálný zábor 
a ovlivnění půdního fondu bude proto významně nižší, 

• u ploch technické infrastruktury (T*) nejsou bilancovány koridory pro inženýrské sítě 
(elektrické vedení, vodovody, kanalizace, plynovody), jelikož výsledný zábor ZPF bude po 
jejich realizaci minimální, bilancovány jsou pouze plochy pro protipovodňové hráze, 

• plochy smíšené nezastavěného území (S*) nejsou bilancovány, jelikož se jedná pouze 
o změnu kultury v rámci ZPF bez negativního vlivu na půdní fond, 

• u ploch krajinné zeleně (K) nejsou bilancovány plochy pro ÚSES, velkou část navržených pak 
tvoří protierozní opatření vymezených dle schválených pozemkových úprav, 

• plochy přírodní (P), nejsou bilancovány, jelikož se jedná o plochy při skladebné části ÚSES – 
biocentra. 

Doplňující text: 

Plocha 544 S* - je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území. Hlavní využití této plochy je 
určeno pro zahrady a sady, zemědělskou půdu v drobně držbě, krajinnou zeleň, louky a pastviny. Zábor 
ze zemědělského půdního fondu bude zanedbatelný a jedná se pouze o vybudování hospodářských 
objektů do 16 m2, které zajistí obsloužení okolních zemědělských pozemků. Jedná pouze o změnu 
kultury v rámci ZPF bez negativního vlivu na půdní fond. 
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Plochy přírodní P - jsou vymezeny pro ochranu přírody a krajiny a tvoří je biocentra, která záboru ZPF 
jako prvky tvořící systém ekologické stability nepodléhají. Plochy slouží k zachování ekologické stability 
a diverzity v území, mají vliv na akumulaci a retenci vody v krajině, mají protierozní funkci. 

Plochy krajinné zeleně K – tvoří doprovodnou a izolační zeleň jako jsou např. břehové porosty, meze, 
větrolamy, průlehy, protipovodňové hrázky. Plochy slouží k zachování ekologické stability a diverzity 
v území, mají vliv na akumulaci a retenci vody v krajině, mají protierozní funkci. 
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Sumarizace předpokládaných záborů půdního fondu podle třídy ochrany pro bilancované plochy: 

Způsob využití 

Výměra 
bilanco 
vaných 
ploch 

celkem 
(ha) 

v ZÚ 
(ha) 

v 
PUPFL 
(ha) 

v ZPF 
(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF I 
(ha) 

z toho 
v ZÚ 

(ha) I 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF II 
(ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

II 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF III 

(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF IV 

(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF V 
(ha) 

Plochy bydlení 
hromadného - 
BH 6,13 3,30 0,00 3,33 0,56 0,56 0,01 0,00 0,00 2,75 0,00 
Plochy bydlení 
individuálního - 
BI 43,78 4,56 0,00 42,44 8,43 0,00 0,64 0,55 0,56 32,13 0,70 
Plochy hromadné 
rekreace - RH 1,21 0,49 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy rodinné 
rekreace - RI 2,34 1,61 0,00 2,31 1,97 1,59 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18 
Plochy 
individuální 
rekreace - 
zahrádkářské 
osady - RZ 21,82 2,02 0,00 21,51 0,00 0,00 0,03 0,01 2,98 14,97 3,56 
Plochy rekreace 
specifických 
forem - RX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy veřejné 
vybavenosti - OV 0,89 0,63 0,00 0,52 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 
Plochy 
komerčních 
zařízení - OK 2,77 0,00 0,00 2,34 0,48 0,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy pro 
tělovýchovu a 
sport - OS 6,51 1,09 0,00 6,08 3,13 0,41 2,41 0,10 0,00 0,53 0,00 
Plochy pro 
veřejná 
pohřebiště a 
související služby 
- OH 2,41 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,08 0,00 2,33 0,00 0,00 
Plochy občanské 
vybavenosti 
specifických 
forem - OX 54,04 0,00 0,00 53,49 0,00 0,00 6,03 0,00 3,24 44,21 0,00 
Plochy veřejných 
prostranství - P* 3,74 1,34 0,00 2,90 0,89 0,01 0,96 0,16 0,09 0,96 0,00 
Plochy 
smíšeného 
využití - S 13,61 6,17 0,00 7,45 2,46 0,00 1,94 0,09 2,49 0,57 0,00 
Plochy smíšené 
obytné - SO 13,89 2,41 0,00 11,98 7,60 0,00 1,26 0,58 0,00 3,10 0,01 
Plochy smíšené 
obytné městské - 
SO.2 4,04 2,73 0,00 2,25 0,50 0,42 1,75 0,52 0,00 0,00 0,00 
Plochy pro 
silniční dopravu - 
DS 94,69 6,37 0,06 45,89 17,72 0,08 12,34 0,16 8,47 5,87 1,45 
Plochy pro 
leteckou dopravu 
- DL 1,15 0,00 0,00 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Způsob využití 

Výměra 
bilanco 
vaných 
ploch 

celkem 
(ha) 

v ZÚ 
(ha) 

v 
PUPFL 
(ha) 

v ZPF 
(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF I 
(ha) 

z toho 
v ZÚ 

(ha) I 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF II 
(ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

II 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF III 

(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF IV 

(ha) 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF V 
(ha) 

Plochy technické 
infrastruktury - 
T* 4,20 3,41 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,06 0,00 0,00 0,00 
Plochy pro 
nakládání s 
odpady - TO.1 3,76 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy pro 
drobnou výrobu 
a výrobní služby 
- VD 21,84 7,69 0,00 15,96 1,68 1,68 2,09 0,33 12,20 0,00 0,00 
Plochy pro 
průmyslovou 
výrobu a sklady - 
VP 15,76 0,48 0,00 13,59 1,22 0,00 9,77 0,00 2,60 0,00 0,00 
Plochy pro 
zemědělskou a 
lesnickou výrobu 
- VZ 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vodní plochy a 
toky - WT 3,05 0,14 0,00 0,44 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,21 0,00 
Plochy sídelní 
zeleně - Z* 6,61 0,61 0,00 6,09 0,26 0,13 0,04 0,00 0,09 5,52 0,19 
Plochy parků a 
historických 
zahrad -ZP 0,68 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy krajinné 
zeleně - K 33,80 0,00 0,00 18,65 1,58 0,00 5,63 0,00 7,61 3,47 0,33 
Plochy přírodní - 
P 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plochy smíšené 
nezastavěného 
území - S* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BILANCOVANÉ 
PLOCHY 
CELKEM 366,91 45,05 0,06 264,44 49,63 4,88 50,99 2,56 42,66 114,71 6,42 
z toho 
bilancované 
zastavitelné 
plochy celkem 323,82 44,44 0,06 237,04 47,79 4,75 42,66 2,56 34,96 105,72 5,90 
z toho 
bilancované 
plochy navržené 
změnou využití 
krajiny a plochy 
zeleně celkem 43,09 0,61 0,00 27,40 1,84 0,13 8,33 0,00 7,70 8,99 0,52 

            

NEBILANCOVANÉ 
PLOCHY CELKEM 196,46 1,11 0,00 176,64 4,00 0,02 48,47 0,02 27,70 83,67 12,78 
NAVRŽENÉ 
PLOCHY V ÚP 
CELKEM 563,38 46,17 0,06 441,08 53,63 4,90 99,46 2,58 70,36 198,38 19,20 
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Zdůvodnění navrženého řešení: 

V průběhu zpracování návrhu územního plánu a pracovních jednání nad návrhem ÚP bylo zvažováno 
více řešení a možností situování rozvojových ploch, přičemž jedním z významných kritérií byla snaha 
o minimalizaci předpokládaných záborů na nejkvalitnějších půdách I. a II. třídy ochrany. Obecně bylo 
k řešení ÚP přistoupeno tak, aby došlo k minimalizaci negativního ovlivnění půdního fondu včetně 
organizace zemědělské výroby. Ve snaze o co nejmenší narušení zemědělského využívání 
nezastavěných ploch byly situovány lokality záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední 
návaznosti na zastavěné území, přičemž byla snaha držet kontinuitu rozvojových ploch dle původní 
územně plánovací dokumentace. Územní plán svým řešením v prvé řadě vytváří podmínky pro 
intenzifikaci využití zastavěného území vymezením ploch přestavby a dále situováním zastavitelných 
ploch do stávajících zahrad v sídle. Výraznou měrou se pak na urbanistickém řešení a tedy situování 
rozvojových ploch projevilo nové dopravní řešení. Dopravní řešení ovlivnilo jak umístění rozvojových 
ploch pro bydlení, tak umístění rozvojových ploch pro výrobu a skladování. Vzhledem ke zvolenému 
dopravnímu řešení (které reprezentuje naplnění výrazného veřejného zájmu) a rozmístění kvalitních půd 
odvislých od polohy města v nivě řeky Olšavy, nebylo možné zábory kvalitních půd I. a II. třídy ochrany 
vyloučit (viz kapitola II.9.1. Urbanistické řešení, zhodnocení variant). 

Plochy s předpokládaným záborem ZPF jsou řešeny v úzké vazbě na urbanistickou koncepci řešení ÚP. 
Největší zábory pro stavební plochy jsou situovány severozápadním, jižním a východním směrem od 
zástavby města. Hlavní rozvojové plochy pro bydlení jsou směrovány do lokalit v severozápadní části 
Uherského Brodu a do místních částí Těšov a Újezdec u Luhačovic. Rozvojové plochy výroby 
a skladování jsou vymezeny na jižním okraji města pokud možno ve vazbě na stávající plochy 
a dopravní tahy, další plochy jsou vymezeny v Králově. Po společném jednání byly z řešení vyloučeny ty 
rozvojové plochy pro průmyslovou a drobnou výrobu, které zasahovaly do chráněných bonit ZPF v nivě 
Olšavy a byly nahrazeny plochami v lokalitě Škrlovec a ve vyšších polohách území Králova. Urbanisticky 
je toto řešení diskutabilní, důvodem je riziko negativního ovlivnění krajinného rázu v pohledově 
exponovaných místech ve volné krajině (lokalita západně Škrlovského mlýna, lokalita Králov – Šumické 
Pole). Lokalita západně Škrlovského mlýna (VD 580, VP 566) se alespoň nachází u přeložky silnice I/50. 
Lokalita Králov (VD 609) je od města vzdálená, dopravně špatně dostupná, vysoko položená 
a pohledově exponovaná. Je také v kolizi s objekty pro bydlení, se kterými sousedí. Projektant ÚP 
konstatuje, že z urbanistického hlediska mělo být ponecháno původní situování této plochy u silnice 
I/50 a zastávky hromadné dopravy, byť na ZPF vyšší kvality (30600/II, nyní situováno na ZPF 
30610/III). 

Celkem je v návrhu územního plánu vymezeno cca 563,38 ha nových ploch, z toho zastavitelných ploch 
je 323,82 ha (se záborem ZPF 237,04 ha). Nezastavitelných ploch s navrženou změnou využití 
především v krajině (krajinná zeleň, sídelní zeleň, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného 
území) je vymezeno 196,46 ha, z toho v ZPF se nachází 176,64 ha ploch. 

Navržené zastavitelné plochy, které jsou vymezeny v zastavěném území, mají rozlohu 44,44 ha. Celkem 
zabírají zastavitelné plochy v návrhu ÚP 47,79 ha půd I. třídy ochrany a 42,66 ha půd II. třídy ochrany, 
zbývajících 146,58 ha je vymezeno na půdách nižší ochrany (nejvíce 105,72 ha na půdách IV. třídy 
ochrany). Výrazný podíl na předpokládaném záboru kvalitních půd mají plochy pro silniční dopravu DS, 
zejména plochy koridorů pro přeložky silnic II. třídy (plochy DS). Veškeré plochy pro dopravní 
infrastrukturu silniční zabírají celkem 17,72 ha v I. třídě ochrany a 12,34 ha v II. třídě ochrany. Reálný 
zábor bude ovšem v případě ploch DS výrazně nižší, jelikož se jedná o plošně rozsáhlé koridory pro 
umístění liniových dopravních staveb. Mimo to jsou jako plochy DS vymezovány obslužné komunikace 
pro nové obytné lokality, přičemž tyto plochy zahrnují i veřejná prostranství a zeleň. Další výrazné 
předpokládané zábory kvalitních půd I. a II. třídy ochrany pro průmyslovou výrobu a sklady byly 
úpravou návrhu ÚP po společném jednání vyloučeny. 

Plochy s obytnou funkcí (BH, BI, SO, SO.2) jsou v ÚP vymezeny v celkovém rozsahu 67,84 ha, přičemž 
zabírají celkem 60,00 ha ZPF, z toho 17,09 ha tvoří půdy I. třídy ochrany a 3,66 ha půdy II. třídy 
ochrany, zbývající zábor 39,25 ha představují nižší třídy ochrany (z toho nejvíce - 37,98 ha je na půdách 
IV. třídy ochrany). Plochy s obytnou funkcí byly vymezovány ve vazbě na zastavěné území a stávající 
městský systém, tak aby nedocházelo ke vzniku odloučených enkláv. V maximálně možné míře byly 
prověřeny a přebrány plochy dle dosavadně platné ÚPD (ty jsou ale z velké části zastavěny, především 
v lokalitě Na Výsluní), dále byl kladen důraz na intenzifikaci využití zastavěného území – byly 
vymezovány plochy přestaveb. 
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Bilancované „nezastavitelné plochy“ (plochy krajinné zeleně nebo sídelní zeleně), představují především 
protierozní opatření vymezená na základě pozemkových úprav a dále prvky izolační a doprovodné 
zeleně vyvolané urbanistickým či dopravním řešením. U těchto ploch v krajině lze předpokládat 
v konečném důsledku příznivý vliv na ZPF resp. kvalitu půd. Skladebné části ÚSES a plochy smíšené 
nezastavěného území bilancovány nejsou. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy bydlení hromadného 

Ve městě je naprostý nedostatek rozvojových ploch pro hromadné bydlení. Ve veřejném zájmu je 
navrženo zahuštění zástavby sídliště Pod Vinohrady (objekty vyšší podlažnosti), jedná se o plochy 
přestavbové. Dále byla pro výstavbu bytových domů vyčleněna lokalita BH 598 (do 4 NP), která na 
sídliště Pod Vinohrady na východě navazuje, zde se zábor ZPF týká převážně IV. bonitní třídy a plocha 
byla v dosud platném ÚP vymezena pro výstavbu RD. V lokalitě Olšava je navržena výstavba 
nízkopodlažních bytových domů na ploše BH 108 – 0,09 ha zasahuje do ZPF I. třídy ochrany 
v zastavěném území. Nízkopodlažní byty lze realizovat v lokalitě Rolnická, dále Na Výsluní v plochách 
smíšených při ulici Josefa Herčíka (zčásti I. třída ochrany). 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy důvod záboru ZPF Výměra plochy 

v ha/Zábor ZPF 

4 BH 
plochy v sídlišti Pod Vinohrady – navrženo zahuštění 
zástavby v zastavěném území není zábor 

5 BH 
plochy v sídlišti Pod Vinohrady – navrženo zahuštění 
zástavby v zastavěném území není zábor 

26 BH 
ulice Rolnická, přestavba nebytového objektu a jeho 
zázemí v zastavěném území, I. třída ochrany, ale proluka 0,57/0,47 

108 BH 
plochy ve vazbě na sídliště Olšava – navrženo zahuštění 
zástavby v zastavěném území, I. třída ochrany 0,23/0,09 

548 BH 
plochy v sídlišti Pod Vinohrady – navrženo zahuštění 
zástavby v zastavěném území není zábor 

598 BH 

plochy ve vazbě na sídliště Pod Vinohrady – významná 
plocha z hlediska potřeb města navrženo zahuštění 
zástavby, IV. třída ochrany, v platném ÚP plocha pro 
výstavbu RD  2,83/2,77 

Plochy se zásahem I. a II. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. 

Lokalita BH 26 je navržena jako přestavba nebytového objektu v proluce v ulici Rolnické na bytový 
dům (ve veřejném zájmu je navrženo přestavět nedostatečně či nevhodně využívané objekty) a ve 
vazbě na tuto přestavbu je dále navrženo pokračování zástavby v prodloužení uličky, odbočující z ulice 
Rolnické. Plocha pokračuje zastavitelnou plochu RI 576, která je součástí dosud platného ÚP 
a objednatel trval na jejím ponechání v návrhu nového ÚP i na základě požadavku občanů – vlastníků 
pozemků s odkazem na finanční újmu při vypuštění návrhu. 

Lokalita BH 108 je navržena jako dostavba nároží bloku při ulici Javořinské, většina parcel je ostatní 
plochou ve vlastnictví firmy HS Stavby s.r.o.. Jedná se o ZPF I. třídy ochrany min. rozsahu a mimo 
souvisle obhospodařované pozemky, výstavba bytů je ve městě navržena ve veřejném zájmu rozvoje 
města - pozemky pro novou výstavbu bytů ve městě téměř chybí. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy bydlení individuálního 

Lokalita „Na Výsluní“ je hlavní rozvojovou lokalitou pro bydlení ve městě, převažují v ní plochy pro 
výstavbu rodinných domů. Dopravně bude vymezena páteřní místní komunikací, spojující ulici 
Prakšickou s ulicí V Kútě v Havřicích. Tato komunikace je z dopravního hlediska nezbytná (ve veřejném 
zájmu odvede část dopravy z centra města s památkovou zónou) a vymezí lokalitu Na Výsluní ve vztahu 
k nezastavěnému území. 

Lokalitu Na Výsluní je třeba řešit jako urbanistický celek, byť se zde vyskytuje i ZPF I. a II. třídy 
ochrany. Plochu je možno využít tak, aby zábor ZPF chráněných bonit proběhl až, poté co budou 
vyčerpány zastavitelné plochy na horších bonitách ZPF. 

Druhou kapacitní rozvojovou lokalitou pro výstavbu RD je lokalita mezi Uherským Brodem a Těšovem, 
ve vazbě na ulici Starou Těšovskou. Zde je záměr na výstavbu převzat z platného ÚP a ve veřejném 
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zájmu zahuštěn v zahradách stávající zástavby pod ulicí Stará Těšovská (lokality 27-40). Dále jsou 
jako zastavitelné pro RD navrženy plochy „proluk“ v blízkosti sídliště Pod Vinohrady (plochy 22-25) a alší 
(26). 

Třetím rozvojovým územím pro výstavbu RD je území Těšov Podhájí a Újezdec (více lokalit: 41-52 
Těšov Podhájí a západní část Újezdce, 53-57 východní část Újezdce). Lokality jsou převzaty z platného 
ÚP a v severní části Újezdce jsou výrazně plošně omezeny jak z důvodu ochrany krajiny, tak z důvodu, 
že nový ÚP ve veřejném zájmu upřednostňuje kompaktní rozvoj města v lokalitě Na výsluní. 

V Maršově je navržena dostavba pouze 1RD (na místě zaniklé zástavby, plocha 58). 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

6 BI 

Plochy zahrad zástavby v prodloužení ulice Na chmelnici, 
mimo zastavěné území, do I. třídy ochrany ZPF zasahuje jen 
okrajově, na část zpracována územní studie 1,75/1,75 

7 BI Jedná se o proluku v zástavbě lokality RD Na Výsluní 0,08/0,08 
9 BI Jedná se o již rozestavěnou část lokality RD Na Výsluní 0,61/0,61 
10 BI Jedná se o již rozestavěnou část lokality RD Na Výsluní 0,46/0,46 
11 BI Jedná se o již rozestavěnou část lokality Na Výsluní 0,48/0,41 
13 BI Jedná se o již rozestavěnou část lokality Na Výsluní 0,37/0,37 

14 BI 

Plochy jsou situovány v blízkosti navržené páteřní komunikace 
v lokalitě Na Výsluní, spojující ulice Prakšickou a V Kútě, 
realizací komunikace dojde k uzavření zemědělských 
ploch v zastavěném území, i když převažuje ZPF I. třídy 
ochrany, převzato z platné ÚPD 2,88/2,88 

15 BI 

Plochy zahrad zástavby za ulicí Jabloňovou, ZPF I. třídy 
ochrany, převzato z platné ÚPD, realizací komunikace 
propojující ulice Prakšickou a V Kútě dojde k uzavření 
zemědělských ploch v zastavěném území 1,81/1,81 

17 BI 

Plochy zahrad zástavby za ulicí Jabloňovou, navazují na BI 15, 
převzato z platné ÚPD, realizací komunikace propojující ulice 
Prakšickou a V Kútě dojde k uzavření zemědělských 
ploch v zastavěném území 0,70/0,69 

18 BI 

Plochy záhumenků mezi ulicí Jabloňovou a bývalým 
střediskem zemědělské výroby, které je určeno k přestavbě 
na drobnou a řemeslnou výrobu, navazují na BI 14, 15, 17, 
částečně převzato z platné ÚPD, plocha je budoucím 
dopravním řešením uzavřena v zástavbě 2,93/2,93 

19 BI Proluky v zástavbě RD 0,18 v ZÚ 
20 BI Proluky v zástavbě RD 0,12 v ZÚ 

22 BI 
Zastavitelné plochy a proluky v blízkosti sídliště Pod 
Vinohrady, II. třída ochrany ZPF v proluce zástavby města 0,57 v ZÚ 

23 BI Zastavitelné plochy a proluky v blízkosti sídliště Pod Vinohrady 0,10 v ZÚ 
24 BI Zastavitelné plochy a proluky v blízkosti sídliště Pod Vinohrady 0,18 v ZÚ 
25 BI Zastavitelné plochy a proluky v blízkosti sídliště Pod Vinohrady 0,12 v ZÚ 

27 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,25/0,25 

28 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,41/0,41 

29 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 1,27/1,27 

30 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,36/0,36 

31 BI 

Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP, zásah 
do ZPF II. třídy ochrany je okrajový 1,08/1,08 
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Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

32 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 2,52/2,52 

33 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,80 v ZÚ 

34 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,53 v ZÚ 

35 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,32 v ZÚ 

36 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,83/0,83 

37 BI 
Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 1,84/1,84 

39 BI Plochy zahrad a záhumenků v území mezi zástavbou 
Uherského Brodu a Těšova, převzato z platného ÚP 0,69/0,69 

41 BI 
Těšov Podhájí, plochy zahrad a záhumenků, převzato 
z platného ÚP 3,78/3,68 

45 BI 
Újezdec západ, enkláva mezi ZŠ a severněji realizovanou 
výstavbou RD 4,52/4,41 

49 BI Újezdec západ, proluky v nově realizované lokalitě RD 0,38/0,38 
50 BI Újezdec západ, proluky v nově realizované lokalitě RD 0,48/0,48 
53 BI Újezdec východ, dostavba dle požadavku vlastníka 0,18/0,18 
54 BI Újezdec severovýchod, omezeno ve vztahu k platnému ÚP 1,14/1,14 
56 BI Újezdec severovýchod, omezeno ve vztahu k platnému ÚP 0,30/0,30 
57 BI Újezdec severovýchod, omezeno ve vztahu k platnému ÚP 0,27/0,15 
58 BI Újezdec severovýchod, omezeno ve vztahu k platnému ÚP 0,18/0,18 
568 BI Újezdec západ, proluky v nově realizované lokalitě RD 0,20/0,20 
569 BI Újezdec západ, proluky v nově realizované lokalitě RD 0,14/0,14 

578 BI 
Doplnění zástavby v severním cípu Újezdce, omezeno ve 
vztahu k platnému ÚP 0,45/0,45 

584 BI Nově vymezeno dle požadavku vlastníka pozemku 0,05 
589 BI Nově vymezeno dle požadavku vlastníka pozemku 0,04/0,04 
615 BI Pomezí Uh. Brodu a Těšova, proluka 0,26/0,26 
621 BI Severní cíp zástavby Těšova 0,26/0,25 
630 BI Těšov střed, dle platné ÚPD 0,48/0,41 
635 BI Havřice sever, dle platné ÚPD 0,73/0,49 
636 BI Havřice sever, dle platné ÚPD 1,55/1,39 
637 BI Havřice, nad ulicí V Kútě, dle platné ÚPD 2,84/2,82 

Plochy se zásahem I. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. 

I. třída ochrany: 

Lokalita BI 6 je navržena k zastavění v dosud platném ÚP a na část ploch je již zpracována územní 
studie jako podklad pro novou výstavbu. Ve veřejném zájmu je tato výstavba vhodná, neboť je 
situována v zahradách ve vazbě na stávající zástavbu v ulici Na Chmelnici a tyto zahrady jsou vklíněny 
mezi zástavbu v ulici Na Chmelnici a zástavbu v ulici Františka Bára. Lokalita se nachází blízko centra 
města a není tedy součástí souvisle obhospodařovaných pozemků. Z urbanistického hlediska se jedná 
o vhodný rozvoj zástavby, nejméně vhodný je rozvoj v okrajových místních částech, na místech 
vzdálených od centra města (byť i tento rozvoj je vymezen v platné ÚPD a ploch pro výstavbu RD je při 
stagnaci počtu obyvatel nadbytek – tyto plochy byly tedy v návrhu nového ÚP omezeny, např. v severní 
části Těchova a Újezdce) a to i s cílem ochrany krajinného rázu. 

Lokalita BI 13 je navržena k zastavění v dosud platném ÚP a je součástí rozestavěného celku Na 
Výsluní. Ve veřejném zájmu je sídlištní celek dokončit. 
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Lokality BI 14, 15, 17, 18 jsou navrženy k zastavění západně od sídliště RD Na Výsluní. Koncepce 
dopravního řešení návrhu ÚP sleduje odlehčení historického jádra města od dopravy ve směru 
západoseverním. Návrhem propojení ulic Prakšické a V Kútě, které je z dopravního hlediska nanejvýš 
potřebné, bohužel dojde k uzavření zemědělských ploch I. třídy ochrany v zastavěném území, 
nová zástavba je navržená s cílem dotvořit kompaktní čtvrť. 

II. třída ochrany: 

Lokalita BI 22 je navržena k zastavění v dosud platném ÚP a je prolukou v zástavbě města v ulici 
Maršovské. Ve veřejném zájmu je stavět především v zastavěném území města. 

Lokalita BI 31 je navržena k zastavění v dosud platném ÚP města a zábor ZPF II. třídy ochrany je 
prolukou v zástavbě města v ulici Těšovské. Celá lokalita navazuje na zastavěné území – zahrady 
zástavby v ulici Těšovské. Výstavba RD je ve veřejném zájmu, dochází k propojení zástavby Těšova 
a Újezdce. 

Další plochy: 

Zastavitelná plocha BI 637 je po společném jednání nově navržena dle požadavku města. Plocha byla 
převzata v celém rozsahu z platného územního plánu. Lokalita částečně navazuje na stávající plochy pro 
bydlení v rodinných domech. Rozšířením nedojde k narušení organizace ZPF a k omezení 
obhospodařování okolních pozemků. Rozšířením ploch pro bydlení nedojde ani ke vzniku zbytkových 
parcel, které nejde obhospodařovat. Obhospodařování okolních zemědělských pozemků bude zajištěno 
po stávajících účelových cestách. Všechny dotčené pozemky nejsou intenzivně zemědělsky 
obhospodařovány, pozemky jsou drženy v drobné držbě a tvoří zahrady ke stávajícím rodinným domům. 
Pozemky se nachází v nižší třídě ochrany ZPF (IV. třída). Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností 
a s vyšší sklonitostí. Na pozemcích se nenachází žádné investice do půdy (meliorace ani závlahy). 
Vzhledem k nižší třídě ochrany jsou tyto pozemky z hlediska ochrany ZPF možné navrhnout k zástavbě. 

Zastavitelná plocha BI 578 Újezdec – plocha pro bydlení byla převzata z původního územního plánu (dle 
platného územního plánu má označení BI 35 a v nově pořizovaném ÚP je redukována o polovinu). 
Lokalita částečně navazuje na stávající plochy pro bydlení v rodinných domech. Rozšířením nedojde 
k narušení organizace ZPF a k omezení obhospodařování okolních pozemků. Rozšířením ploch pro 
bydlení nedojde ani ke vzniku zbytkových parcel, které nejde zemědělsky obhospodařovat. Pozemky 
jsou sklonité a nejsou intenzivně zemědělsky obdělávané. Na dotčených i okolních pozemcích je 
v současné době trvale travní porost. Pozemky se nachází v nižší a nejnižší třídě ochrany ZPF (IV. a V. 
třída). Jedná se tedy o půdy s nejnižší úrodností a s vyšší sklonitostí. Na pozemcích se nenachází žádné 
investice do půdy (meliorace ani závlahy). Plochy jsou snadno napojitelné na již vybudované sítě 
technické a dopravní infrastruktury. Vzhledem k nižší třídě ochrany jsou tyto pozemky z hlediska 
ochrany ZPF velmi vhodné. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy rodinné rekreace RI 

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy jen omezeně jako dostavbu ojedinělých proluk mezi 
chatami v lokalitě Stará hora – Pod búdí. Pozemky za objekty budou využívány jako zahrady. Maximální 
intenzita využití stavebních pozemků je stanovena na 10% - součet půdorysných ploch staveb, 
maximální půdorysná plocha hlavní stavby nepřekročí 80 m2. 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

307 RI Plochy rodinné rekreace Stará hora 0,03/0,03 
308 RI Plochy rodinné rekreace Stará hora 0,03/0,03 
309 RI Plochy rodinné rekreace Stará hora 0,08/0,07 
362 RI Plochy rodinné rekreace u vlečky do SS, dle platného ÚP 0,38/0,38 
576 RI Plochy rodinné rekreace u vlečky do SS, dle platného ÚP 0,60/0,59 
579 RI Plochy rodinné rekreace Těšov sever 0,22/0,21 

Plochy se zásahem I. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. Tyto plochy byly do návrhu ÚP 
doplněny na základě požadavku objednatele při zohlednění připomínek občanů. 
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Plochy RI 362, RI 576 nebyly do návrhu ÚP pro společné jednání projektantem navrženy. Následně, 
na základě požadavku objednatele byly do návrhu ÚP vráceny (objednatel zohlednil opakované 
intenzivní připomínky občanů). 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ 

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy především ve stávajících lokalitách: Vinohrady 311, 314, 
316, 317, 321, 323, 324, 613, 618, 619, 620, Amerika a Šnajdřice 331, 332, 335, 629 a Újezdec 605. 
606. Vždy se jedná o výstavbu zahradních domků, maximální intenzita využití stavebních pozemků je 
stanovena na 4% (součet půdorysných ploch staveb), půdorysná plocha hlavní stavby max. 80 m2. 
Převážná část pozemků tedy zůstane zemědělsky využívána (zahrady a sady). Do ZPF I. třídy ochrany 
plochy nezasahují, do ZPF II. třídy ochrany zasahuje plocha RZ 314 v lokalitě nad hřbitovem a RZ 335, 
u Havřického potoka, ta zcela okrajově. 

Po společném jednání byla nově vymezena plocha RZ 629. 

Plocha pro zahrádkářskou osadu RZ 629 byla převzata z platného územního plánu a oproti původně 
vymezené ploše byla o polovinu zmenšena. Na ploše se nachází minimálně 2 rekreační objekty 
a v současné době probíhá na příslušném stavebním úřadu řízení o povolení stavby dalšího rekreačního 
objektu a to na pozemku p.č. 8165 v k.ú. Uherský Brod. Lokalita částečně navazuje na stávající plochy 
pro zahrádkářské kolonie. Rozšířením nedojde k narušení organizace ZPF a k omezení obhospodařování 
okolních pozemků. Rozšířením ploch pro zahrádkářské účely nedojde ani ke vzniku zbytkových parcel, 
které nejde obhospodařovat. Obhospodařování okolních zemědělských pozemků bude zajištěno po 
stávající zemědělské účelové cestě, která se nachází v jihozápadní části řešeného území.  Polovina 
dotčených pozemků není intenzivně zemědělsky obhospodařována, pozemky jsou drženy v drobné 
držbě a oploceny. Pozemky se nachází v nižší třídě ochrany ZPF (III. a IV. třída) a v katastru 
nemovitostí jsou vedeny jako (druh pozemku) trvalý travní porost. Jedná se tedy o půdy s nižší 
úrodností a s vyšší sklonitostí, které jsou intenzivním obhospodařováním ohroženy erozí. Zatravněním 
naopak dojde k zabránění eroze a ke zvýšení biologické diverzity. Na pozemcích se nenachází žádné 
investice do půdy (meliorace ani závlahy). Vzhledem k nižší třídě ochrany jsou tyto pozemky z hlediska 
ochrany ZPF k navrženému využití velmi vhodné. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy rekreace specifických forem RX 

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy RX ve stávající lokalitě Stará hora: plochy 342- 349, dále 
v lokalitě 350 severně od Těšova. Jedná se o dostavbu objektů a zařízení nepobytového charakteru, 
využívaných výhradně pro zahrádkaření a drobnou pěstitelskou činnost (zahradní chaty a domky). 
Maximální intenzita využití stavebních pozemků bude 6% (součet půdorysných ploch staveb), 
půdorysná plocha hlavní stavby bude max. 40 m2. Převážná část pozemků zůstane zemědělsky 
využívána (záhumenky, zahrady a sady). Pro zachování charakteru území záhumenků a vinohradů je 
stanoven poměr šířky a délky parcely, bude minimálně 1:4. Skutečný zábor zemědělské půdy ve IV. 
třídě ochrany bude dle stanovených regulativů minimální. 

Plocha 348 RX (plocha rekreace specifických forem) - v původním územním plánu je tato plocha 
vymezena jako stávající plocha pro individuální rekreaci (zahrádkářská kolonie). Nový územní plán tuto 
plochu v plném rozsahu pouze přebírá. Převážná část pozemků zůstane i nadále zemědělsky obdělávaná 
jako doposud a to ve formě záhumenek, sadů, zahrad a vinohradů. Pozemky jsou drženy dlouhodobě 
v drobné držbě a i vzhledem ke sklonitosti terénu nejsou vhodné k intenzivnímu zemědělskému 
obhospodařování. Skutečný zábor zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany bude dle stanovených 
regulativů minimální. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy občanského vybavení OV, OK, OS, OX 

Zastavěné území města Uherský Brod je zcela využito a neskýtá dostatečné rezervy pro rozvoj města, 
aniž by byly navrženy nové zastavitelné plochy. Ve vazbě na zastavitelné plochy pro bydlení jsou ve 
veřejném zájmu vymezeny zastavitelné plochy pro veřejnou občanskou vybavenost (OV), komerční 
zařízení (OK), plochy pro tělovýchovu a sport (OS) a plochy pro veřejná pohřebiště (OH). Stávající 
zařízení jsou nedostatečná nebo jsou ve vazbě na výstavbu RD doplněna podružná centra. 

Plochy pro vybavenost specifických forem (OX) jsou navrženy v prostoru mezi Havřicemi a Vlčnovem, 
navazují na řešení v ÚP Vlčnov. Jedná se o záměr na realizaci příměstského parku a golfového hřiště 
nad silnicí II/495 do Vlčnova dle změny č. 8B ÚP Uherský Brod, vydané v roce 2016. Záměr byl v novém 
ÚP částečně korigován tak, aby se v dálkových pohledech od hvězdárny v Uherském Brodě 
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neuplatňoval pod horizontem. V případě golfového areálu bude převážná většina ploch nezastavěná, 
doplněná o vodní plochy a krajinnou zeleň, areál v krajině bude co nejvíce rozvolněn. Bude využíván 
i v rámci turistického ruchu (Vlčnov – jízda králů). 

Dále je v souladu s platným ÚP města vymezena plocha OX severně Havřic a to pro jízdárnu. 

 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

60 OV Objekt církevní, rozestavěný, II. třída ochrany 0,14/0,14 
61 OV Rozšíření objektu hvězdárny dle platného ÚP, II. tř.ochrany 0,12/0,12 
62 OV Dostavba internátu v sídlišti Pod Vinohrady 0,37 v ZÚ 
65 OV Rozšíření MŠ v Těšově 0,26/0,26 

64 OK 
Dostavba komerčního charakteru Stará hora dle platného 
ÚP, částečně II. třída ochrany 0,23/0,12 

69 OK 

Dostavba motorestu v Újezdci, navrženo v platném ÚP, 
v návrhu nového ÚP plošně omezeno na minimum, 
nezbytné pro rozvoj podnikání, část. ZPF II. třídy ochrany 0,25/0,14 

143 OK 
Výstavba DPS Nivnická, plocha navržena jako 
zastavitelná v platném ÚP (smíšená vybavenost) 0,63/0,48 

549 OK 
Výstavba motorestu U Korečnice, dlouhodobý záměr 
investora, II. třída ochrany 1,57/1,55 

71 OS 
Rozšíření ploch pro tělovýchovu a sport Lapač dle dosud 
platného ÚP 2,37/2,37 

72 OS 
Návrh plochy pro těl. a sport ve vazbě na Vinohradský rybník, 
zčásti městské pozemky zahrad u sídliště 0,85/0,81 

73 OS 
Doplnění ploch pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sídliště 
Olšava, II. třída ochrany, dle platného ÚP 0,51/0,51 

74 OS 
Doplnění ploch pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sídliště 
Olšava, dle platného ÚP, zasahuje do I. třídy ochrany 0,24/0,24 

75 OS 
Doplnění ploch pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sportovní 
areál mezi Těšovem a Újezdcem, dle platného ÚP 0,59/0,59 

622 OS 
Plochy pro tělovýchovu a sport u Olšavy, mezi Olšavou 
a silnicí I. třídy, u lávky 0,77/0,63 

623 OS 
Plochy pro tělovýchovu a sport u Olšavy, mezi Olšavou 
a silnicí I. třídy, u lávky 1,18/0,93 

79 OH Rozšíření hřbitova, ZPF II. třídy ochrany jen okrajově 2,41/2,41 

351 OX 
Plochy občanské vybavenosti specifických forem – golf 
a rekreace (společně pro Vlčnov) 

14,15/14,00 
 

352 OX 
Plochy OV specifických forem – golf a rekreace (společně pro 
Vlčnov), zčásti zasahuje do ZPF II. třídy ochrany 38,97/38,57 

583 OX Jízdárna Havřice, dle platného ÚP, II. třída ochrany 0,92/0,92 

Plochy se zásahem I. a II. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. 

I. třída ochrany: 

Lokalita OK 143 - výstavba DPS Nivnická je ve veřejném zájmu. 

Lokalita OS 71 - rozšíření ploch pro tělovýchovu a sport (dle dosud platného ÚP) je provedeno ve vazbě 
na stávající areál základní školy. Jedná se o veřejný zájem, škola vlastní hřiště nemá (stadion Lapač je 
sice umístěn v sousedství, ale slouží jako fotbalový stadion především tělovýchovné jednotě). Po 
realizaci dopravního řešení bude plocha oddělena od souvislých zemědělských pozemků obchvatem, 
spojujícím Havřice se silnicí III. třídy do Prakšic. 

Lokalita OS 72 - plochy pro tělovýchovu a sport ve vazbě na Vinohradský rybník zajišťují možnost 
rekreace obyvatel největšího sídliště Pod Vinohrady na břehu rybníka. Rekreace je navržena v zájmu 
zajištění zdravých podmínek pro život obyvatel kapacitního sídliště, tedy v zájmu veřejném. Nejedná se 
o intenzivně obhospodařované pozemky, jedná se převážně o pozemky zahrad ve vlastnictví města. 
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Lokalita OS 74 - plochy pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sídliště Olšava zajišťují možnost rekreace 
obyvatel sídliště Olšava. Od souvisle obhospodařovaných pozemků budou odděleny přeložkou silnice 
I. třídy. 

Lokality OS 622, OS 623 - plochy pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sídliště Olšava zajišťují možnost 
rekreace obyvatel nejen sídliště Olšava u řeky Olšavy. Veřejný zájem na úpravu ploch podél rekreační 
osy řeky Olšavy. 

II. třída ochrany: 

Lokality OV 60, OV 61 jsou již zčásti realizované, dlouhodobé záměry na doplnění stávajících objektů OV 
nadmístního významu (kostel, hvězdárna), v zájmu veřejném, také v zájmu oživení cestovního ruchu. 

Lokalita OK 64 je navržena pro rozšíření stávajícího útulku pro psy, veřejný zájem. 

Lokalita OK 69 je navržena ve vazbě na stávající objekt motorestu, v zájmu rozvoje cestovního ruchu, 
jedná se o dlouhodobý záměr investora. Plocha byla vzhledem k dosud platné ÚPD omezena na 
minimum, zajišťující nezbytný rozvoj podnikání. 

Lokalita OK 549 je navržena se záměrem výstavby motorestu, v zájmu rozvoje cestovního ruchu, jedná 
se o dlouhodobý záměr investora. 

Lokalita OS 73 - plochy pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sídliště Olšava zajišťují možnost rekreace 
obyvatel sídliště Olšava. Navazují na OS 74, viz výše. Od souvisle obhospodařovaných pozemků budou 
odděleny přeložkou silnice I. třídy. 

Lokalita OS 75 - plochy pro tělovýchovu a sport ve vazbě na sportovní areál mezi Těšovem a Újezdcem, 
zajišťují možnost sportovního vyžití obyvatel těchto místních částí (veřejný zájem). Jedná se 
o zbytkovou plochu mezi železnicí a zástavbou. 

Lokalita OS 79 – plocha pro rozšíření hlavního hřbitova ve městě (veřejný zájem), kapacity dalších 
stávajících hřbitovů jsou víceméně vyčerpány. 

Lokality OX 351, 352 - plochy občanské vybavenosti specifických forem mezi Uherským Brodem 
a Vlčnovem. Plochy jsou vymezeny pro realizaci golfového hřiště a příměstského parku v rámci volných 
ploch mezi stávajícími lokalitami chatové zástavby v k.ú. Havřice a v k.ú. Vlčnov. Řešená plocha je 
dotčena aktivním sesuvným územím a významnou vodní a větrnou erozí. V návrhové části dokumentace 
je stanoveno maximální přípustné zastavění jednotlivých ploch, jejich větší část zůstane volných 
s trvalým travním porostem a vzrostlou zelení. Při dodržení stanovených podmínek bude výsledný zábor 
ZPF podstatně minimalizován. Vzhledem ke speciálním požadavkům na technické řešení stabilizace 
svahu ohroženého aktivním sesuvem a potřebu celoplošně zatravnit dotčenou plochu a případně zpevnit 
půdu výsadbou vzrostlé zeleně je dané řešení nejvýhodnější. Z hlediska ochrany ZPF se jedná 
o dočasný zábor, který bude minimální. Podstatná část řešeného území bude navržena pro krajinnou 
zeleň a zůstane nezastavěna. Navíc zatravnění krajiny je pozitivním efektem z hlediska akumulace 
a retence vod v krajině a má i výrazný protierozní charakter. 

Lokalita OX 583 - plochy pro tělovýchovu a sport – dlouhodobý záměr investora na vybudování jízdárny 
(koně), v souladu s platnou ÚPD. Podpora rekreace obyvatel je ve veřejném zájmu. Bylo doplněno do 
návrhu ÚP po společném jednání na základě požadavku vlastníka. 

Plocha OX 583 – je v celém rozsahu převzata z platného územního plánu (plocha je zde vymezena jako 
stavová plocha pro sport a rekreaci). V současné době probíhá na příslušném stavebním úřadu řízení 
o povolení stavby pro ustájení koní. Pozemek je oplocen dřevěným ohradníkem. Na pozemku se nyní 
nachází trvalý travní porost. V minulosti se zde nacházelo fotbalové škvárové hřiště. Hřiště bylo několik 
let neudržováno a jeho plocha byla znehodnocena náletem rostlin a dřevin. Z výše uvedeného důvodu 
lze konstatovat, že pozemek není vhodný pro intenzivní zemědělské obdělávání. Pozemky v okolí nejsou 
intenzivně zemědělsky obhospodařovány a slouží jako louky a pastviny pro koně. Řešením nedojde 
k narušením hydrologických poměrů ani k narušení organizace okolních pozemků. Na pozemcích se 
nenachází žádné investice do půdy (meliorace ani závlahy). Skutečný zábor zemědělské půdy bude 
minimální. Většina řešeného pozemku bude i nadále sloužit jako louka a pastvina pro koně. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy veřejných prostranství P* 

Územní plán ve veřejném zájmu vymezuje rozvojové plochy veřejných prostranství P*. Bez nich by 
nebyla možná obsluha území, zajišťují funkčnost jak ploch stabilizovaných, tak ploch zastavitelných. 
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Většinou se jedná o plochy P* malého rozsahu (plochy 80-83, 87-103) s výměrou od 0,01 do 0,81 ha. 
Plocha P* č. 81 a 87 - úpravy stávajících polních cest na místní komunikaci, zasahují do ZPF I. třídy 
ochrany. Dále do ZPF II. třídy ochrany zasahují plochy P* č. 95, 102 a 631. Vždy se jedná o veřejný 
zájem dopravní obsluhy území, v případě P* 631 také parkoviště pro plochy hřbitovů. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvojové plochy smíšené S, SO, SO.2 

Smíšené plochy jsou vymezeny tak, aby bylo možné jejich využití nejen pro bydlení, ale ve veřejném 
zájmu i pro služby a drobnou výrobu. Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy smíšeného využití 
S, zastavitelné plochy smíšené obytné SO a zastavitelné plochy smíšené obytné městské SO.2, které 
zasahují do ZPF: 

 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

63 S Plocha přestavby Vlčnovská 0,97 v ZÚ 

111 S 
Plocha mezi ulicí Dělnická a silnicí I/50, mimo souvisle 
obhospodařované pozemky, v dosud platném ÚP 0,58/0,53 

112 S 
Plocha mezi ulicí Dělnická a silnicí I/50, mimo souvisle 
obhospodařované pozemky, v dosud platném ÚP 0,74/0,71 

129 S 

Využití ploch u komunikace, navrhované ve veřejném zájmu 
pro odlehčení dopravy v historickém jádru města, plochy jsou 
určeny pro podnikání 0,57/0,57 

130 S 
Využití ploch v zázemí zástavby při ulici Prakšické, vymezeny 
dopravním řešením 0,26/0,26 

131 S 
Využití ploch v zázemí zástavby při ulici Prakšické, vymezeny 
dopravním řešením 0,22/0,21 

132 S Plochy jižně sídliště Olšava, vymezeny dopravním řešením  0,94/0,85 
134 S Bajovec – rozšíření stávajících ploch pro podnikání 0,96/0,75 
135 S Bajovec – rozšíření stávajících ploch pro podnikání 0,26/0,22 

136 S 
Plochy přestavby při ulici Vlčnovské, pouze okrajově 
zasahuje do ZPF II. třídy ochrany 1,40 v ZÚ 

137 S 
Havřice u silnice I/50 vedle motorestu, dle platného ÚP, 
převážně ZPF II. třídy ochrany 1,18/1,18 

141 S 
Bajovec – rozšíření stávajících ploch pro podnikání, dle 
platného ÚP, převážně ZPF II. třídy ochrany 0,12/0,10 

142 S Bajovec – rozšíření stávajících ploch pro podnikání 1,31/1,31 

179 S 
Plocha přestavby bývalého autobusového nádraží, pouze 
okrajově zasahuje do ZPF II. třídy ochrany 1,11/0,02 

552 S Ulice Babí louka u hřbitova pro navazující služby bez bydlení 0,30 v ZÚ 
553 S Přestavba bloku u nádraží 0,70 v ZÚ 
565 S Přestavba území U Porážky 0,98 v ZÚ 

600 S 

Motorest Pepčín – navazující plochy smíšené, převážně ZPF 
II. třídy ochrany, zbytková plocha mezi řekou a silnicí I. 
třídy 0,15/0,12 

642 S Přestavba Králov 0,64/0,40 

1311 S 
Využití ploch v zázemí zástavby při ulici Prakšické, vymezeny 
dopravním řešením 0,15/0,15 

2 SO Na Výsluní 2,03/2,03 

104 SO 
Využití jednostranně obestavěné ulice V Kútě pro bydlení 
spojené s podnikáním  0,42/0,42 

105 SO 

Využití ploch u komunikace, navrhované ve veřejném zájmu 
pro odlehčení dopravy v historickém jádru města, plochy jsou 
určeny pro bydlení spojené s podnikáním 0,68/0,68 

106 SO 

Využití ploch u komunikace, navrhované ve veřejném zájmu 
pro odlehčení dopravy v historickém jádru města, plochy jsou 
určeny pro bydlení spojené s podnikáním 0,84/0,84 
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Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

109 SO 
Dostavba sídliště Olšava – plochy ve vlastnictví města, 
zainvestovány 0,41/0,41 

110 SO 
Dostavba sídliště Olšava – plochy ve vlastnictví města, 
zainvestovány, do ZPF I. třídy zasahuje pouze okrajově 0,90/0,90 

113 SO 

Využití ploch u jednostranně obestavěné ulice Nivnické, 
v budoucnu budou plochy odděleny od extravilánu přeložkami 
silnic I. a II. třídy  6,04/6,04 

114 SO Plochy u vjezdu do areálu Slováckých strojíren, součást areálu 0,58/0,31 
115 SO Proluky v ulici 1. května 0,18/0,18 
116 SO Přestavba centra Těšova 0,25/0,07 
117 SO Přestavba centra Těšova 0,19 v ZÚ 
118 SO Přestavba centra Těšova 0,06 v ZÚ 
119 SO Přestavba centra Újezdce 0,63 v ZÚ 
120 SO Přestavba centra Újezdce 0,43 v ZÚ 
121 SO Přestavba centra Újezdce 0,32 v ZÚ 
122 SO Přestavba centra Újezdce 0,17 v ZÚ 
123 SO Přestavba centra Újezdce 0,08 v ZÚ 
124 SO Přestavba centra Újezdce 0,16 v ZÚ 
125 SO Přestavba centra Újezdce 0,12 v ZÚ 

128 SO 

Využití ploch u komunikace, navrhované ve veřejném zájmu 
pro odlehčení dopravy v historickém jádru města, plochy jsou 
určeny pro podnikání (Na Výsluní) 0,52/0,52 

368 SO Těšov u železnice, proluka 0,19/0,19 
78 SO.2 Přestavba u hřbitova v ulici U Žlebu 0,72/0,39 
126 SO.2 Přestavba ploch v centru města 0,14 v ZÚ 
127 SO.2 Přestavba ploch v centru města 0,16 v ZÚ 
550 SO.2 Přestavba areálu koupaliště 0,73 v ZÚ 
551 SO.2 Přestavba nároží Kučerovo nám. - Vlčnovská 0,12 v ZÚ 
614 SO.2 Přestavba Ant. Hrubého – intenzifikace zástavby 0,66/0,31 
644 SO.2 Výstavba u Kovodělu 0,20/0,20 

Plochy se zásahem I. třídy a II. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. 

I. třída ochrany: 

Plochy smíšené S, zasahující do pozemků ZPF I. třídy ochrany, jsou vymezeny převážně v souvislosti 
s koncepcí dopravního řešení ve městě. To se týká přeložek silnic I. a II. třídy v jižní části města 
a přeložky silnice III. třídy Havřice – Prakšická, realizace přeložek je navržena ve veřejném zájmu. 
Realizací přeložek budou od souvislých honů některé pozemky odděleny a vzniknou menší, špatně 
obdělatelné plochy, vhodné k dostavbě. Tyto plochy jsou převážně navrženy pro smíšené využití. 

Lokality S 111, S 112 – v dosud platném ÚP je tato trojúhelníková plocha mezi silnicí I. třídy 
a zástavbou sídliště Olšava určena pro výstavbu objektů občanského vybavení s doplněním o dopravní 
služby (plocha se nachází v hlukovém pásmu silnice I. třídy). V návrhu nového ÚP je plochou smíšenou 
S komerčního charakteru. Ve městě je nedostatek takto využitelných ploch a z hospodářského hlediska 
jsou potřebné, je veřejným zájmem podpořit hospodářský pilíř udržitelného rozvoje území. Výstavba 
bude mít také význam z hlediska protihlukové ochrany sídliště Olšava. 

Lokalita S 130, S 131 - Využití ploch v zázemí zástavby při ulici Prakšické, vymezeny dopravním 
řešením, odvádějícím dopravní zátěž z historického jádra města. Ve městě je nedostatek takto 
využitelných ploch a z hospodářského hlediska jsou potřebné, je veřejným zájmem podpořit 
hospodářský pilíř udržitelného rozvoje území. 

Lokalita S 132 – rozvojové plochy jižně sídliště Olšava, převzaty z platného ÚP, nově vymezeny 
dopravním řešením návrhu ÚP. Koridorem pro přeložku silnice I. třídy budou odděleny od souvisle 
obhospodařovatelných ploch. 
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Lokalita S 1311 – viz S 131. 

II. třída ochrany: 

Lokalita S 136 – plochy přestavby mezi ulicemi Vlčnovskou a U porážky, okrajově ZPF II. třídy 
v zastavěném území. 

Lokalita S 137 – plochy v Havřicích u silnice I/50 vedle motorestu, dle platného ÚP, převážně ZPF 
II. třídy ochrany. Vymezeno ve veřejném zájmu podpory podnikání – podpora pilíře hospodářství 
udržitelného rozvoje území. 

Lokalita S 141 – plochy dostavby v lokalitě Bajovec, převzato z platného ÚP. Vymezeno ve veřejném 
zájmu podpory podnikání – podpora pilíře hospodářství udržitelného rozvoje území. 

Lokalita S 179 – plochy přestavby  bývalého autobusového nádraží, marginální zásah do ZPF. 

Lokalita S 600 – Motorest Pepčín – převážně ZPF II. třídy ochrany, zbytková plocha mezi řekou a silnicí 
I. třídy. 

Plochy smíšené SO, zasahující do pozemků ZPF I. třídy ochrany, jsou vymezeny převážně v souvislosti 
s urbanistickou koncepcí městského území: 

Lokalita SO 2 – navržena v rámci nejvýznamnější a z urbanistického hlediska zcela zásadní rozvojové 
oblasti Na Výsluní. Přestože zčásti zasahuje do ZPF I. třídy ochrany, jedná se o území, které bude zcela 
odděleno od souvisle obhospodařovaných celků orné půdy a bude uzavřeno uprostřed zástavby 
(stávající zástavba v lokalitě Na Výsluní vznikla během velmi krátké doby a tlak na výstavbu pokračuje). 
V lokalitě jsou vybudovány obslužné komunikace a inženýrské sítě, s ohledem na ekonomické využití 
investic je zde výstavba navržena ve veřejném zájmu. 

Lokalita SO 106 – navržena ve vazbě na koncepci řešení dopravy ve městě, propojení ulic V Kútě 
a Havřické je zásadní pro odlehčení dopravy v historickém jádru města. Budoucí komunikace je 
z ekonomického hlediska navržena k obestavění, zároveň vymezuje rozvojovou oblast Na Výsluní. 
Přestože plocha zčásti zasahuje do ZPF I. třídy ochrany, jedná se o území, kde je ve veřejném zájmu 
potřeba využít obslužné komunikace a inženýrské sítě. 

Lokalita SO 110 – dostavba sídliště Olšava, v souladu s platným ÚP. Jsou zde vybudovány komunikace 
a inženýrské sítě, z ekonomického hlediska jsou navrženy k obestavění, přestože plocha zčásti zasahuje 
do ZPF I. třídy ochrany (velká část lokality pak zasahuje do ZPF II. třídy ochrany). Využití vybudovaných 
investic je navrženo ve veřejném zájmu. 

Lokalita SO 113 – v platném ÚP navržena pro rozvoj výroby. Podél ulice Nivnické jsou vybudovány 
inženýrské sítě - z ekonomického hlediska je vhodné oboustranné obestavění ulice, přestože plocha 
zabírá ZPF I. třídy ochrany. V souvislosti s koncepcí dopravního řešení ve městě, konkrétně přeložek 
silnic I. a II. třídy v jižní části města budou tyto pozemky od souvislých honů odděleny a vzniknou 
menší, špatně obdělatelné plochy, vhodné k dostavbě. Tyto plochy jsou pak ve veřejném zájmu 
navrženy pro rozvoj smíšené obytné zóny, přičemž bydlení by v těchto plochách bylo v menšině – jako 
doplnění zástavby kolem ulice Nivnické. Plochy ve směru k vlečce do Slováckých strojíren by pak byly 
využity pro podnikatelské aktivity – drobnou výrobu a těchto ploch je ve městě nedostatek. 

Celé území lokality SO 113 bylo převzato z platného územního plánu města Uherský Brod. V platném 
územním plánu je plocha vymezena jako plocha pro výrobu s indexem V6. Nově se vymezuje plocha 
smíšená obytná, která navazuje na plochy stávajícího bydlení a na plochy pro rekreaci. Z urbanistického 
hlediska jsou plochy smíšené obytné vhodnějším řešením vůči okolní obytné zástavbě. Plocha smíšená 
obytná umožňuje bydlení v rodinných domech, v bytových domech a umožňuje i výstavbu objektů ve 
veřejném zájmu (školy, DPS..), dále objektů komerční vybavenosti a drobné výroby. Ve městě je 
nedostatek rozvojových ploch pro hromadné bydlení. Ve veřejném zájmu byla tedy vymezena plocha SO 
113, která bydlení hromadné umožňuje a podpoří tak příznivý demografický vývoj. Dojde 
i k hospodárnému a koordinovanému využití území s dostupnou veřejnou infrastrukturou. Na pozemcích 
se nenachází žádné investice do půdy (meliorace ani závlahy). Nedojde k narušení sítě zemědělských 
účelových cest (v severovýchodní části území). Pozemky s nižší bonitou se nachází v odlehlých 
lokalitách s nevhodnou konfigurací a s absencí technické a dopravní infrastruktury. Z výše uvedených 
důvodů lze konstatovat, že navrženým řešením byl prokázán veřejný zájem pro daný účel nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF. 
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II. třída ochrany: 

Lokalita SO 114 – rozšíření rozvojového záměru, převzatého z platného ÚP. Součást areálu Slováckých 
strojíren, rozvoj navržen ve veřejném zájmu. 

Lokalita SO 115 - proluka v souvislé zástavbě ulice 1. května. 

Lokalita SO 116 – přestavba v centru Těšova. 

Lokality SO 119, 120, 121 - přestavba v centru Újezdce. 

Lokalita SO 368 – již připravená výstavba v proluce Těšova. 

Plochy smíšené SO.2, zasahující do pozemků ZPF I. třídy ochrany: 

Lokalita SO.2 78 - přestavba u hřbitova v ulici U Žlebu, plocha mezi komunikací a hřbitovem, v současné 
době slouží spíše jako veřejná zeleň. 

Lokality SO.2 551, 614 – přestavba, intenzifikace zástavby. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro plochy dopravy DS, DL 

Jedním z prvořadých úkolů nového územního plánu města je stanovení koncepce řešení dopravy, která 
by zajistila odvedení nadmístní dopravy ze zástavby města (odstranění průjezdu silnic I. a II. třídy 
městem) a zároveň vyřešila dopravní závady na ostatní silniční síti. Základem dopravního řešení 
jsou navržené přeložky silnic I. a II. třídy v jižní části města, přeložky silnic II. třídy jsou 
převzaty z nadřazené dokumentace ZÚR ZK. Řešení dopravy včetně dopravy v klidu je veřejným 
zájmem, převažujícím nad ochranou ZPF. To se vztahuje i na dopravu leteckou – heliport, který je 
potřeba situovat ve vazbě na nadmístní silniční síť. 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy Způsob využití Výměra plochy 

v ha/zábor ZPF 

86 DS Úprava křižovatky v ulici Močidla 0,10 v ZÚ 
158 DS Místní komunikace v Havřicích, úprava polní cesty 0,22/0,10 

159 DS 
Propojení Prakšická – V Kútě, odvedení dopravy z historického 
jádra města 2,62/1,76 

160 DS Místní komunikace ve vazbě na propojení Prakšická – V Kútě 0,55/0,37 
161 DS Páteřní místní komunikace Na Výsluní 0,60/0,24 

162 DS 
Úprava místní komunikace v lokalitě Na Výsluní, I. tř. ochrany 
ZPF dotčena pouze okrajově 0,39/0,1 

163 DS Podzemní garáže v historickém jádru města 0,21 v ZÚ 
166, 
167, 
1671, 
168, 
169, 
170 DS 

Řešení průchodnosti v různých částech území lokality Na 
Výsluní 

viz tabulka 
přehledu 

174 DS 
Přímá obsluha průmyslové zóny z navržené komunikace, 
parkoviště 0,60/0,12 

176 DS Úprava křižovatky Vlčnovská-Vazová 0,58 v ZÚ 
181 DS Řešení dopravního přístupu k lokalitě Škrlovský Mlýn 0,61/0,54 
182 DS Úprava ulice Dělnické ve vazbě na změny v trasování I/50 0,20/0,16 
184-
188 DS 

Řešení místních komunikací pro výstavbu mezi Brodem 
a Těšovem, bude upřesněno územní studií 

viz tabulka 
přehledu 

190 DS 
Řešení místní komunikace pro výstavbu RD mezi Těšovem 
a Újezdcem, bude upřesněno územní studií  

viz tabulka 
přehledu 

194 DS Parkoviště u hřbitova v Újezdci 0,05/0,05 
195 DS Řešení křižovatky v Havřicích, dopravní závada v ZÚ 
197-
198 DS Řešení křižovatky u hřbitova v ul. Sv. Čecha, dopravní závada  v ZÚ 
202 DS Místní komunikace k ploše S 137 0,24/0,16 
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Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

204, 
205, 
206 DS Plocha koridoru pro přeložky silnic I. a II. třídy jižně města 

viz tabulka 
přehledu 

207 - 
208 DS Plocha koridoru pro přeložky silnic II. třídy v Újezdci 

viz tabulka 
přehledu 

213 DS 
Plocha koridoru pro přeložku silnice II. třídy ve směru do 
Nivnice 6,37/6,07 

214 DS Plocha pro obsluhu území u silnice I/50 1,18/1,1 
217-
218 DS Plochy dopravy u silnice I/50 Králov 

viz tabulka 
přehledu 

220-
233 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

234 - 
235 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

236-
239 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

240 - 
244 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

245 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

246 - 
252 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

253 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

254 - 
255 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

256 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

257 - 
262 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

263 - 
264 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

265 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

266 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

267 - 
268 DS 

Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu  

270 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

554 DS 
Plocha koridoru pro rozšíření silnice II. třídy, částečně 
zasahuje do ZPF I. třídy ochrany 5,72/2,41 

555 DS Parkoviště u motorestu Újezdec 0,08/0,03 

593 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

626 DS 
Zprůchodnění krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině 
účelové cesty 

viz tabulka 
přehledu 

271 DL Plochy pro leteckou dopravu - heliport záchranné služby 1,15/1,15 

Plochy se zásahem I. a II. třídy ochrany ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. 

Lokalita DS 159, 160 - Propojení Prakšická – V Kútě, odvedení dopravy z historického jádra města, 
místní komunikace ve vazbě na propojení Prakšická – V Kútě. Propojení ulic V Kútě a Havřické je 
zásadní pro řešení koncepce dopravy ve městě. Přestože plocha zčásti zasahuje do ZPF I. třídy ochrany, 
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jedná se o řešení, bez kterého není možné vyřešit dopravní zátěž v centru města. Řešení je ve veřejném 
zájmu. 

Lokalita DS 162 – rozšíření stávající obslužné komunikace v lokalitě Na Výsluní, jedná se o páteřní 
komunikaci, zásah do ZPF I. třídy ochrany je nepodstatný. Řešení je ve veřejném zájmu. 

Lokalita DS 174 – je navrženo prodloužení ulice Vazové a dále je zde situováno parkoviště včetně 
obratiště. Návrh souvisí s využitím sousedních ploch v průmyslové zóně Vazová, které jsou navrženy ve 
veřejném zájmu hospodářského rozvoje města. 

Lokalita DS 181, 182 - řešení dopravního přístupu k lokalitě Škrlovský Mlýn je v zásadě převzato ze 
změny č. 11B ÚP, v níž byl řešen záměr na realizaci smíšené zóny Škrlovec (plochy OV + podnikatelské 
aktivity + výrobní služby). Úprava ulice Dělnické je řešena ve vazbě na změny v trasování I/50 
a podjezdu pod touto silnicí. Dopravní řešení je navrženo v souladu s veřejným zájmem na rozvoj 
podnikání ve městě. 

Lokalita DS 202 – návrh rozšíření místní komunikace k obsluze plochy S 137. Dopravní řešení je 
navrženo v souladu s veřejným zájmem na rozvoj podnikání ve městě. 

Lokality DS 204, 206, 207, 209 – 214, 554 - plochy koridorů pro přeložky silnic II. třídy jižně města, ve 
směru na Újezdec a ve směru na Nivnici. Řešení je zpřesněním dopravních koridorů dle ZÚR Zlínského 
kraje. Je navrženo ve veřejném zájmu vyřešení problematiky nadmístní dopravy na území Uherského 
Brodu. Předpokládaná šířka tělesa příslušné pozemní komunikace II. třídy bude 15m. Dle výpočtu bude 
tedy zábor zemědělského půdního fondu menší než plochy koridoru: u plochy DS 204 1,56 ha, u plochy 
DS 206 0,32 ha, u plochy DS 207 2,32 ha, u plochy DS 208 0,31 ha, u plochy DS 213 0,96 ha, u plochy 
DS 214 0,15 ha a u plochy DS 554 0,19 ha. Zbytek bude navrácen do ZPF. Přeložka silnice I/50 je 
řešena koridorem územní rezervy a zábor ZPF se nevyhodnocuje. 

Lokality DS 217, 218 - plochy dopravy u silnice I/50 Králov, územní studií bude prověřeno řešení 
křižovatky silnice I/50 s obslužnou komunikací k navrženým plochám výroby včetně obsluhy území 
hromadnou dopravou (zastávky HD). Dopravní řešení je navrženo v souladu s veřejným zájmem na 
rozvoj podnikání ve městě. 

Lokality DS 234, 235, 245, 253, 256, 263, 264, 266, 593, 626 jsou navrženy z důvodů zprůchodnění 
krajiny dle zpracovaných KPÚ, povětšině se jedná o účelové cesty, které zajišťují přístup k pozemkům. 

lokalita DL 271 – návrh heliportu, řešení je zpřesněním ZÚR Zlínského kraje. Heliport je navržen ve 
veřejném zájmu (provoz záchranné služby na území Uherského Brodu a v přilehlých obcích). 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvoj technické infrastruktury T*, TO.1 

Územní plán vymezuje dle zadané metodiky plochy pro koridory technické infrastruktury (T* 272-303, 
T*586), přičemž tyto zastavitelné plochy de facto záborem ZPF nebudou (většinou se jedná o podzemní 
sítě, částečně o nadzemní vedení vysokého napětí). 

Záborem ZPF je pouze plocha TO.1 306, určená pro třídírnu odpadu. Je situována ve vazbě na plochy 
výroby v průmyslové zóně Vazová, které jsou zavlečkovány a vlečka může být pro nový provoz využita. 
Město tyto plochy nutně potřebuje, jsou navrženy v souladu s veřejným zájmem na potřebu třídit 
odpadu před jeho finální likvidací. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro rozvoj výroby VD, VP, VZ 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro průmyslovou 
výrobu a sklady. Činí tak v zájmu udržitelného rozvoje území, tedy ve veřejném zájmu, neboť je ve 
městě potřeba posílit hospodářský pilíř. 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

138 VD Plocha přestavby opuštěného areálu zem. výroby Havřice 3,16 v ZÚ  
139 VD Plocha přestavby opuštěného areálu zem. výroby Havřice 1,56 v ZÚ 
144 VD Plocha pro VD U Korečnice, dle platného ÚP, upraveno 1,76/1,76 
147 VD Plocha pro drobnou výrobu a sklady v lokalitě Králov 1,62/1,62 
152 VD Plochy pro drobnou výrobu a sklady U Korečnice 1,91/1,58 
580 VD Plochy pro drobnou výrobu a sklady Škrlovec 4,63/4,44 
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Číslo 
plochy 

Kód 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy 
v ha/zábor ZPF 

609 VD Plocha pro drobnou výrobu a sklady v lokalitě Králov 6,14/6,14 

628 VD 
Plochy pro drobnou výrobu a sklady U Korečnice, zasahují do 
ZPF I. třídy ochrany 1,06/0,42 

150 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady u Slov. strojíren 2,66/0,41 
151 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady jižně Slov. strojíren 5,99/5,54 
153 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady U Korečnice 1,25/1,11 
154 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady u ČSPH 2,98/2,97 
566 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady Škrlovec 3,56/3,56 
594 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady U Porážky 0,31/0 
595 VP Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady U Porážky 0,17/0 
146 VZ Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu Králov 2,04/0 
640 VZ Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu - vinařství 0,15/0 

Plochy se zásahem I. a II. třídy ochrany ZPF v tabulce vyznačeny tučně. 

Návrh nového ÚP měl ambice nerozvíjet plochy výroby a výrobních služeb do volné krajiny – do 
pohledově exponovaných, hůře dopravně dostupných míst. Hlavní rozvojové lokality pro průmyslovou 
výrobu byly tedy vymezeny u silnic I. a II. třídy (ve vazbě na dopravní obsluhu), byť částečně na 
plochách I. a II. třídy ochrany ZPF. 

V lokalitě Králov byly plochy VD vymezeny přímo u silnice I. třídy, u zastávky autobusu, převážně na 
pozemcích II. třídy ochrany, nikoliv v pohledově exponované vyšší poloze (dle změny ÚP). V upraveném 
návrhu ÚP, vzhledem k negativnímu stanovisku orgánu ochrany ZPF, musela být koncepce řešení 
jednostranně změněna ve prospěch ochrany ZPF. Došlo tím ale k problémům, např. v lokalitě Králov je 
sice plocha VP č. 609 situována na III. třídě ochrany ZPF, ale v pohledově exponovaném svahu, který 
bude muset být terasován. 

I. třída ochrany: 

Lokalita VD 152 – U Korečnice, v souladu s platným ÚP je zde vymezena plocha pro drobnou výrobu. 
Ploch pro drobnou výrobu je ve městě nedostatek, tato plocha sice zasahuje do ZPF I. třídy ochrany, 
ale jedná se o plochu vklíněnou mezi stávající areál průmyslové výroby a železniční vlečku do 
Slováckých strojíren, bez vazby na souvisle obhospodařované hony. Plocha je navržena v souladu 
s veřejným zájmem na rozvoj podnikání ve městě. 

Lokalita VD 628 – U Korečnice, plocha navazuje na plochu VD 152, je situována u silnice I/50 a je 
z podnikatelského hlediska významnou rozvojovou plochou pro drobnou výrobu. Plocha je navržena 
v souladu s veřejným zájmem na rozvoj podnikání ve městě. 

Lokalita VP 150 - plochy pro průmyslovou výrobu a sklady u Slováckých strojíren. Je navržena 
intenzifikace využití území mezi lokalitou Slováckých strojíren a silnicí II. třídy do Nivnice. Plocha je 
navržena v souladu s veřejným zájmem na rozvoj průmyslové výroby ve městě. Ploch pro průmyslovou 
výrobu je ve městě nedostatek, v návrhu ÚP pro společné jednání byly situovány na plochách 
v sousedství silnic I. a II. třídy, kde ale zasahovaly do souvislých honů orné půdy I. a II. třídy ochrany 
a toto řešení bylo na základě nesouhlasného stanoviska DO vypuštěno. 

Lokalita VP 153 - plochy pro průmyslovou výrobu a sklady u Slováckých strojíren. Je navržena 
intenzifikace využití území mezi lokalitou Slováckých strojíren a silnicí II. třídy do Nivnice. Plocha je 
navržena v souladu s veřejným zájmem na rozvoj průmyslové výroby ve městě. Ploch pro průmyslovou 
výrobu je ve městě nedostatek, v návrhu ÚP pro společné jednání byly situovány na plochách 
v sousedství silnic I. a II. třídy, kde ale zasahovaly do souvislých honů orné půdy I. a II. třídy ochrany 
a toto řešení bylo na základě nesouhlasného stanoviska DO vypuštěno. 

II. třída ochrany: 

Lokalita VD 144 – u silnice I/50 v ulici U Korečnice, naproti ČSPH, navazuje na stávající plochy 
průmyslové výroby. Vymezeno v souladu s dosud platným ÚP, ale využito je i ochranné pásmo silnice 
I. třídy, neboť se uvažuje s její přeložkou. Ploch pro drobnou výrobu je ve městě nedostatek, plocha je 
navržena v souladu s veřejným zájmem na rozvoj podnikání ve městě. 
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Lokalita VD 628 – viz výše. 

Lokalita VP 154 - plochy pro průmyslovou výrobu a sklady u ČSPH, navrženy v souladu s dosud platným 
ÚP. Plocha je od souvislých honů oddělena silnicemi I. a II. třídy. Plocha je navržena v souladu 
s veřejným zájmem na rozvoj průmyslové výroby ve městě, ploch pro průmyslovou výrobu je ve městě 
nedostatek. 

Lokalita VP 566 – převzato z vydané změny ÚP 11B. Plocha je konkrétně navržena pro přeložení výroby 
ze zástavby v Újezdci. 

Další plochy: 

Lokalita VD 609 v Karlově je situována na plochách III. třídy ochrany ZPF s tím, že je zohledněna 
vydaná změna ÚP č. 10B. V odůvodnění této změny č. 10B je uvedeno: „Změna řeší zejména 
požadavek na rozvoj pracovních příležitostí ve městě a jeho nejbližším okolí při současné ochraně 
hodnot území a zejména ochraně obytné zástavby města před negativními vlivy výrobních 
a podnikatelských aktivit a související dopravy“. Dle stanoviska DO má lokalita nevhodný tvar a velikost 
– konkrétně dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
oddělení hodnocení ekologických rizik je nutné redukovat plochu výroby a výrobní služby VD 609 (7,54 
ha) o min. 50% s ohledem na významný negativní vliv na krajinný ráz i značný zábor zemědělské půdy. 

Následně byla lokalita dle stanoviska orgánu SEA redukována. Hranice redukce plochy VD 609 byla 
vymezena dle platného územního plánu města Uherský Brod, kde je plocha vymezena pro podnikání, 
výrobní služby, řemesla s indexem P 14 a s ponecháním vymezené plochy pro krajinnou zeleň 
s indexem K v jihovýchodní části území a to pro snížení negativního vlivu na krajinný ráz. Současně je 
stanoven koeficient zeleně minimálně 0,3. Tím byl naplněn požadavek orgánu SEA i orgánu ochrany 
ZPF, který taktéž požadoval redukci plochy. Dle požadavku orgánu ochrany ZPF byly po 
společném jednání vyloučeny plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VP 148, 156 a plocha pro 
drobnou výrobu a výrobní služby VD 148. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí i pro hospodářský rozvoj. Aby byl zachován i hospodářský rozvoj ve městě Uherský Brod, 
územní plán vymezuje plochu VD 609, která byla převzata z platného územního plánu. Plocha vhodně 
urbanisticky vyplňuje prostor mezi dvěma stávajícími výrobními areály. Rozšířením plochy nedojde 
k narušení organizace ZPF a k omezení obhospodařování okolních pozemků. Rozšířením výrobních ploch 
nedojde ani ke vzniku zbytkových parcel, které nejde obhospodařovat. Obhospodařování okolních 
zemědělských pozemků bude zajištěno po stávajících zemědělských účelových cestách. V řešeném 
území se nenachází žádné investice do půdy (meliorace ani závlahy). Pozemky se nachází v nižší třídě 
ochrany ZPF (III. třída). Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností. Krajina v okolí je tvořena intenzivním 
obhospodařováním a to velkými bloky orné půdy. Navrženou plochou krajinné zeleně dojde k posílení 
biologické biodiverzity a k pohledové izolaci plánovaných výrobních areálů. Rozšíření stávajících 
výrobních areálů je z hlediska urbanistického a ekonomického nejvýhodnější. Nově vzniklé výrobní 
plochy jsou snadno napojitelné na již vybudované sítě technické a dopravní infrastruktury. Rozšířením 
výrobních ploch dojde nejen k podpoře zaměstnanosti, ale zároveň i k hospodárnému využití území 
s dostupnou infrastrukturou. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že navrženým řešením byl 
prokázán veřejný zájem pro daný účel nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Lokalita VP 151 - plochy pro průmyslovou výrobu a sklady jižně Slováckých strojíren. Je navržena 
intenzifikace využití území kolem již realizovaného objektu výroby, dle požadavků investora, 
s omezením rozvoje do záplavového území Nivničky. Plocha je navržena v souladu s veřejným zájmem 
na rozvoj průmyslové výroby ve městě. Ploch pro průmyslovou výrobu je ve městě nedostatek, 
v návrhu ÚP pro společné jednání byla plocha omezena i s ohledem na krajinnou zeleň, její hranice 
upraveny dle požadavků objednatele. Požadavek DO na omezení plochy je v kolizi s požadavkem 
investora (výrobní areál je rozestavěn). 

Na základě pokynů objednatele ze dne 17.9.2020 byla plocha VP 151 redukována dle stanoviska KÚ 
o západní část, kde byla nově vymezena plocha návrhové krajinné zeleně s indexem K. Jižní část a část 
východní (po hranici záplavového území) byla ponechána nadále jako návrhová plocha výroby VP 151. 
Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního areálu. Plocha je z velké části převzata z původního územního 
plánu města Uherský Brod a jsou zde již vybudovány sítě technické a dopravní infrastruktury dle 
platného stavebního rozhodnutí (č.j.: OSU/1805/18/So). Rozšířením plochy nedojde k narušení 
organizace ZPF a k omezení obhospodařování okolních pozemků. Rozšířením výrobních ploch nedojde 
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ani ke vzniku zbytkových parcel, které nejde obhospodařovat. Obhospodařování okolních zemědělských 
pozemků bude zajištěno po stávající zemědělské účelové cestě, která se nachází v jižní části řešeného 
území. Ve východní části lokality se částečně nachází meliorační zařízení, jejich funkčnost musí být 
v rámci vlastní realizace zástavby v nedotčených plochách zajištěna. Rozšíření stávajícího výrobního 
areálu je z hlediska urbanistického a ekonomického nejvýhodnější. Nově vzniklé výrobní plochy jsou 
snadno napojitelné na již vybudované sítě technické a dopravní infrastruktury. Rozšířením výrobních 
ploch dojde nejen k podpoře zaměstnanosti, ale zároveň i k hospodárnému využití území s dostupnou 
infrastrukturou. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že navrženým řešením byl prokázán veřejný 
zájem pro daný účel nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Zdůvodnění záboru ZPF pro plochy vodní a vodohospodářské WT 

Ve veřejném zájmu jsou řešena následující protipovodňová opatření a retence vody v krajině: 

Číslo 
plochy 

Kód 
plochy Způsob využití Výměra plochy 

v ha/zábor ZPF 

353 WT Retence v Havřicích, převzato z KPÚ a upraveno 0,70/0,37 
587 WT Odvodňovací příkop Havřice 0,26 
588 WT Odvodňovací příkop Havřice 0,31 
624 WT Odvodňovací příkop navazující na Havřice 0,78/0,07 

Lokalita WT 624 – plocha pro realizaci odvodňovacího příkopu v Havřicích, toto řešení je nutné 
s ohledem na aktivní zónu záplavového území kolem Olšavy. Již vymezeno v KN. 

II.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na PUPFL 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů: 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

• Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000. 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity pozemky 
méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo 
hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska 
jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. 

Územní plán zasahuje lesní pozemky pouze okrajově a to v případě ploch pro koridory přeložky silnice 
II/490 – obchvatu Újezdce, kde navržená plocha pro silniční dopravu DS 207 zasahuje 0,32 ha 
lesa. Plocha koridoru je ovšem vymezena s rezervou, ve větším rozsahu než bude reálný zábor. 
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II.15 SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU CIVILIZAČNÍCH A PŘÍRODNÍCH 

HODNOT ÚZEMÍ 

II.15.1 Ochrana civilizačních hodnot území 
Historické jádro města Uherský Brod (okolí obou náměstí a zámku) je městskou památkovou zónou ve 
smyslu zákona 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

MPZ Uherský Brod byla vyhlášena 20.11.1990 Vyhláškou JM KNV v Brně o prohlášení území historických 
jader měst za památkové zóny a OP MPZ Uherský Brod byla vyhlášena dne 01.07.1996 rozhodnutím 
OkÚ Uherské Hradiště, referátem RR, č.j. kult/96/889. 

Celé řešené území je územím archeologického zájmu. 

Ve správním území města Uherský Brod jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky 
(chráněné ve smyslu zákona 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), t.j. 
památka zanesená v ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek). Do koordinačního výkresu návrhu ÚP 
Uherský Brod byly převzaty z grafické části ÚAP, jev A008. 

II.15.1.1 Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nachází tato zvláště chráněná území: přírodní památka Újezdecký les, přírodní 
památka Mokřad u Slovackých strojíren a přírodní památka Údolí Bánovského potoka. Tato území 
nejsou řešením ÚP narušena, včetně jejich ochranných pásem. 

II.15.1.2 Natura 2000 

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů celistvá 
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany 
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992 
Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

V řešeném území se nachází celkem 5 evropsky významných lokalit: Kurovický lom, Kovářův žleb – 
obora, Polichno, Údolí Bánovského potoka, Újezdecký les. Tato území jsou respektována a nejsou 
řešením ÚP narušena. 

II.15.1.3 Památné stromy 

V k.ú. Uherský Brod jsou vyhlášeny 2 památné stromy: Hruška v brodských vinohradech a Pilecká lípa. 
Oba památné stromy nejsou řešením ÚP ohroženy. 

II.15.1.4 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 
významem 

Nejsou evidovány. 

II.15.1.5 Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky dané zákonem (č. 114/1992 Sb.) jsou v ÚP respektovány a stabilizovány 
v rámci plochy s rozdílným způsobem využití (WT, K, L, S* atd.). 
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V řešeném území se vyskytují registrované VKP, ty jsou územním stabilizovány, především jako plochy 
krajinné zeleně, smíšené nezastavěného území anebo plochy přírodní. Zároveň byly tyto VKP zařazeny 
do ÚSES (biocentra, interakční prvky, případně části biokoridorů), jedná se o tyto VKP: 

Název Katastrální území 

VKP Havřická cihelna k.ú. Havřice 

VKP Vlčnovské cesty k.ú. Uherský Brod a k.ú. Havřice 

VKP Vlčnovské cesty k.ú. Uherský Brod a k.ú. Havřice 

VKP Záhumenice k.ú. Maršov u Uherského Brodu 

VKP Mokřad u Slováckých strojíren k.ú. Uherský Brod 

VKP Škrlovecký rybník k.ú. Uherský Brod 

VKP Údolí Bánovského potoka k.ú. Těšov 

II.15.1.6 Ochrana krajinného rázu 

V území není zastoupený žádný přírodní park. ani CHKO. 

Ochrana krajinného rázu je deklarována dle §12 zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 
Původní krajinný ráz méně intenzivní zemědělsko-lesní krajiny je dochovaný jen částečně (severní 
polovina řešeného území) nebo málo (prakticky celá jižní část, ve které téměř absentuje drobnozrnná 
a liniová krajinná struktura). V této části jsou velmi omezeny ekologicky stabilní (přírodně hodnotné) 
plochy, významné krajinné prvky, narušeno je i harmonické měřítko a vztahy v krajině, včetně její 
prostupnosti. 

Územní plán se tento problém snaží řešit založením trvalých vegetačním prvků v krajině, které by měly 
reprezentovat vymizelá původní společenstva (ÚSES), dělením krajiny na menší části v souladu se 
systémem interakčních prvků, protierozních opatření a doplnění cestní sítě na základě plánů společných 
zařízení. 
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II.16 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 
dle požadavků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního pracoviště Uherské Hradiště. 

II.16.1 Požadavky § 29, odst.1 písm.k) zákona č.133/1985 Sb., 
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - zdroje vody pro 
hašení požárů 

Informace o přehledu zdrojů vody pro hašení požárů na území obce je k dispozici na Městském úřadě. 

Zdroje vody mohou být: 

1. Normované – tj. „zdroje požární vody“, které jsou v souladu s určenými normami a splňují jejich 
kritéria (ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody). 

2. Nenormované – tj. „další zdroje vody“, které nesplňují parametry dané normou. Jsou to např. ty 
které nejsou přístupné celoročně, nemají zpevněné komunikace pro požární techniku či nesplňují dané 
tlakové parametry hydrantové sítě. 

Všechny nově navržené lokality pro zástavbu splňují podmínky pro normované zásobování 
požární vodou. 

II.16.2 Opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v § 20 vyhl. MV ČR 
č.380/2002 Sb. 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování 
návrhů ploch pro potřeby: 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b) zón havarijního plánování, 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce, 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Návrh: 

ad a) návrh ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem průlomové 
vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zájmové území není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní, způsobenou poruchou či 
havárií (protržením hráze) vodního díla. 

Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, jsou vyhlášena záplavová území. Město je chráněno 
stávajícím (stále nedostatečným) systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany před 
vybřežením vod, procházejících zájmovým územím. Územní plán vytváří územní předpoklady pro řešení 
protipovodňové ochrany. 

ad b) zóny havarijního plánování 

Řešením ÚP Uherský Brod nebudou měněny stávající zásady civilní ochrany. 

Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 
chemická látka nebo chemický přípravek, a které jsou zařazeny do skupiny B, podle odst. 1 § 20 zákona 
č. 59/2006, o prevenci závažných havárií Sb., krajský úřad, odbor životního prostředí, s cílem snížit 
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pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 
hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Hasičský 
záchranný sbor (dále jen „HZS ZK“) zpracovává pro stanovené ZHP vnější havarijní plány a zabezpečuje 
realizaci plánovaných opatření v jeho působnosti. 

HZS ZK vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území ZK, které manipulují s nebezpečnými 
látkami, a pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány podle uvedených právních předpisů, ale 
které představují zdroj možného ohrožení obyvatelstva, a pro vybrané z nich zpracovává „Plány 
opatření“. 

ad c) návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Ukrytí obyvatelstva je nutno řešit s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. 

Na území města Uherský Brod jsou v současné době 3 stálé tlakově odolné úkryty s celkovou kapacitou 
necelých 800 osob. Jsou umístěny v uzavřených areálech soukromých subjektů, které jsou také jejich 
majiteli (Česká Zbrojovka, Slovácké strojírny). 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných 
úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, 
pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 
ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde 
nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem ukrytí 
v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) 
individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve 
vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před 
účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými 
a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za 
třech krizových stavů: 

1. nouzového stavu 
2. stavu ohrožení státu 
3. válečného stavu 

Samosprávou obce nejsou na Městském úřadě evidovány stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby nově 
budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, 
kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu. 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 
Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce. 

Ukrytí žáků mateřských, základních a středních, případně odborných škol se předpokládá ve vlastním 
objektu. Také léčebná zařízení je třeba vybavit vlastními úkryty (nemocnice úkryt má?). 

ad d) návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu ZK a způsob provádění 
evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro nouzové, případně i náhradní 
ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

• prostory ZŠ včetně tělocvičen, MŠ, kulturně-společenská zařízení, penziony, sportovní haly, domovy 
důchodců, plochy stadionů, atd. 

• vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších objektech nezasažených 
mimořádnou událostí 
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Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci a v HP ZK. 

ad e) návrh ploch pro požadované potřeby skladování materiálu humanitární pomoci, 

Obec a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany 
pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

ad f) návrh ploch pro požadované potřeby vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 
mimo zastavěná území a zastavitelná území obce 

Mimo zastavěné území nejsou plochy pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek k dispozici. 
K tomuto účelu jsou vhodné některé zpevněné plochy na okraji města: plochy odpadového 
hospodářství, plocha střelnice v Uherském Brodě, případně prostory v průmyslových zónách. 

ad g) - návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 
pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné 
události nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce 
zásadní: 

• výrobní zóny jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných, 

• není přípustná výstavba uzavřených bloků, 

• doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. 
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek 
(včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací 
v obci (městě), místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po jiných 
komunikacích, 

• při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška 
budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice. 
  

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

ad h) – návrh ploch pro požadované potřeby ochrany před vlivy nebezpečných látek 
skladovaných  v území 

Viz bod b). 

i) - návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou 
a elektrickou energií 

Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Pro případ úplné odstávky vodovodu jsou v obci evidovány a udržovány samostatné jímací objekty 
(studny) dle přehledu na Městském úřadě. 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního 
plánu. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje 
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve 
Věstníku vlády částka 10/2001. 
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II.17 PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 

Příloha č.2 

Tabulka zastavitelných ploch a ploch změn v krajině, které zasahují do 
záplavových území a do území s povodňovým ohrožením včetně vyčíslení 
míry zasažení ploch 
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

2 SO 2,03 2,03 2,03 0,87 1,16 částečně ano

4 BH 1,86 1,86 ano ano

5 BH 0,30 0,30 ne ano

6 BI 3,16 3,16 2,55 0,42 0,18 0,16 3,00 ano ano

7 BI 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 ano ano

9 BI 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 ano ano

10 BI 0,46 0,46 0,18 0,28 0,46 ano ano

11 BI 0,48 0,41 0,41 0,41 ano ano

13 BI 0,37 0,37 0,37 0,37 ano ano

14 BI 2,88 2,88 0,99 1,88 2,53 0,35 ano ano

15 BI 1,81 1,81 0,70 1,11 1,81 ano ano

17 BI 0,70 0,01 0,69 0,31 0,38 0,69 ano ano

18 BI 2,93 2,93 2,92 2,87 0,06 částečně ano

19 BI 0,12 0,12 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

20 BI 0,12 0,12 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

22 BI 0,57 0,57 0,55 0,33 0,21 0,55 0,55 ano ano

23 BI 0,10 0,10 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

24 BI 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

25 BI 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

26 BH 0,57 0,57 0,47 0,47 0,47 0,47 ano ano

27 BI 0,25 0,25 0,25 0,23 0,02 0,25 částečně ano

28 BI 0,41 0,41 0,25 0,07 0,09 0,41 ano ano

29 BI 1,27 1,27 0,13 1,14 1,27 ano ano

30 BI 0,36 0,36 0,20 0,07 0,10 0,36 ano ano

31 BI 1,08 1,08 0,83 0,07 0,18 0,09 0,99 ano ano

32 BI 2,52 2,52 2,22 0,15 0,15 2,52 ano ano

33 BI 0,80 0,80 0,80 0,03 0,77 0,80 částečně ano

34 BI 0,53 0,53 0,53 0,02 0,51 0,53 ano ano

35 BI 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 ne ano

36 BI 0,83 0,83 0,83 0,83 ano ano

37 BI 1,84 1,84 1,84 1,84 ano ano

39 BI 0,69 0,69 0,69 0,69 ano ano

41 BI 3,78 3,68 1,17 2,52 3,68 ne ano

45 BI 4,52 4,41 4,35 0,06 4,41 ano ano

49 BI 0,38 0,38 0,20 0,17 0,38 ano ano

50 BI 0,48 0,48 0,48 0,27 0,20 0,48 ano ano

53 BI 0,18 0,18 0,10 0,08 0,18 ano ano

54 BI 1,14 1,14 1,14 1,14 ano ano

56 BI 0,30 0,30 0,30 0,15 0,16 ano ano

57 BI 0,27 0,15 0,15 0,15 ano ano

58 BI 0,18 0,18 0,18 0,18 ano ano

60 OV 0,14 0,14 0,14 0,14 ano ano

61 OV 0,12 0,12 0,12 0,12 ano ano

62 OV 0,37 0,37 ne ano

63 S 0,97 0,97 ne ano
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

64 OK 0,23 0,12 0,09 0,03 0,12 ano ano

65 OV 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 ne ano

69 OK 0,25 0,14 0,14 0,14 ano ano

71 OS 2,37 2,37 2,37 2,37 ano ano

72 OS 0,85 0,85 0,81 0,38 0,43 0,27 0,27 0,53 ne ano

73 OS 0,51 0,51 0,51 0,51 ano ano

74 OS 0,24 0,24 0,24 0,24 0,14 0,14 0,10 0,10 ano ano

75 OS 0,59 0,59 0,59 0,59 ano ano

78 SO.2 0,72 0,72 0,39 0,13 0,02 0,24 0,11 0,11 0,28 0,28 ano ano

79 OH 2,41 2,41 2,41 0,08 2,33 ano ano

80 P* 0,14 0,14 0,14 0,05 0,09 0,14 částečně plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

81 P* 0,43 0,39 0,39 0,39 částečně ano

82 P* 0,04 0,04 ne

plocha asanace,

plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

86 DS 0,10 0,10 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

87 P* 0,81 0,16 0,50 0,50 0,50 0,01 částečně ano

88 P* 0,05 0,05 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

90 P* 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 částečně plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

91 P* 0,04 0,04 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

92 P* 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

93 P* 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 částečně plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

94 P* 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 ne ano

95 P* 0,48 0,16 0,32 0,32 0,32 0,02 částečně ano

100 P* 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

102 P* 0,14 0,13 0,13 0,13 ne ano

103 P* 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 ne ano

104 SO 0,42 0,42 0,18 0,16 0,08 0,42 ano ano

105 SO 0,68 0,68 0,68 0,68 částečně ano

106 SO 0,84 0,84 0,84 0,69 0,14 částečně ano

108 BH 0,23 0,23 0,09 0,09 0,09 0,09 ano ano

109 SO.2 0,41 0,41 0,41 0,41 ano ano

110 SO.2 0,90 0,90 0,90 0,08 0,82 ano ano

111 S 0,58 0,53 0,06 0,47 0,53 ano ano

112 S 0,74 0,71 0,41 0,31 0,71 ano ano

113 SO 6,04 6,04 6,04 6,04 ano ano

114 SO 0,58 0,31 0,31 0,31 ano ano

115 SO 0,18 0,18 0,18 0,18 ano ano

116 SO 0,25 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07 ne ano

117 SO 0,19 0,19 částečně plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

118 SO 0,06 0,06 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

119 SO 0,63 0,63 0,20 0,20 0,20 0,20 ne ano

120 SO 0,43 0,43 0,29 0,29 0,29 0,29 ne ano

121 SO 0,32 0,32 0,18 0,18 0,02 0,02 0,16 ne ano

122 SO 0,17 0,17 0,02 0,02 0,01 0,01 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

123 SO 0,08 0,08 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

Stránka 2 10/2020



ÚZEMNÍ PLÁN UHERSKÝ BROD ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č. 1, Vyhodnocení předpokládaných  záborů PF
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ční 
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kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)
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orná 

půda (ha)

z toho v 
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e (ha)

z toho v 

kultuře 
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z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)
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ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

124 SO 0,16 0,16 částečně plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

125 SO 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

126 SO.2 0,14 0,14 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

127 SO.2 0,16 0,16 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

128 SO 0,52 0,52 0,52 0,52 částečně ano

129 S 0,57 0,57 0,57 0,57 částečně ano

130 S 0,26 0,26 0,26 0,26 ano ano

131 S 0,22 0,21 0,21 0,13 0,09 částečně ano

132 S 0,94 0,85 0,85 0,68 0,17 částečně ano

134 S 0,96 0,75 0,56 0,07 0,12 0,24 0,51 ano ano

135 S 0,26 0,22 0,22 0,22 ano ano

136 S 1,40 1,40 0,07 0,07 0,07 0,07 ne ano

137 S 1,18 1,18 1,18 1,13 0,05 ano ano

138 VD 3,16 3,16 ne ano

139 VD 1,56 1,56 ne ano

141 S 0,12 0,10 0,10 0,10 ano ano

142 S 1,31 1,31 1,31 1,31 ano ano

143 OK 0,63 0,48 0,48 0,48 ano ano

144 VD 1,76 1,76 1,76 1,76 částečně ano

146 VZ 2,04 ano ano

147 VD 1,62 1,62 1,62 1,62 ano ano

150 VP 1,50 0,41 0,41 0,41 ano ano

151 VP 5,99 5,54 5,54 5,54 částečně ano

152 VD 1,91 1,91 1,58 0,87 0,71 1,58 1,58 ano ano

153 VP 1,25 1,11 0,24 0,88 0,81 0,30 ano ano

154 VP 2,98 2,97 2,97 2,97 ano ano

158 DS 0,22 0,07 0,10 0,07 0,03 0,10 ne ano

159 DS 2,62 0,66 1,76 1,67 0,08 0,92 0,11 0,73 částečně ano

160 DS 0,55 0,18 0,37 0,37 0,37 částečně ano

161 DS 0,60 0,17 0,24 0,17 0,07 0,24 částečně ano

162 DS 0,39 0,19 0,10 0,10 0,03 0,01 0,07 ne ano

163 DS 0,21 0,21 ne ano

166 DS 0,28 0,13 0,17 0,12 0,01 0,04 0,17 ne ano

167 DS 0,01 ano ano

168 DS 0,10 0,02 0,02 0,02 ne ano

169 DS 0,60 0,60 0,28 0,32 0,52 0,08 ne ano

170 DS 0,17 0,07 0,17 0,17 0,17 0,07 ne ano

174 DS 0,60 0,10 0,12 0,12 0,12 ne ano

176 DS 0,58 0,58 ne ano

179 S 1,11 1,11 0,02 0,02 0,02 0,02 ano ano

181 DS 0,61 0,54 0,54 0,11 0,43 ano ano

182 DS 0,20 0,16 0,08 0,08 0,04 0,11 ne ano

184 DS 0,60 0,35 0,35 0,35 částečně ano

185 DS 1,10 0,23 0,09 0,06 0,03 0,09 ne ano

186 DS 0,64 0,26 0,63 0,23 0,37 0,02 0,63 částečně ano
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plochy 
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v ZÚ 
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Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

187 DS 0,12 0,02 0,10 0,05 0,03 0,03 0,10 částečně ano

188 DS 0,29 0,28 0,28 0,28 ne cesta dle poz. úprav ano

190 DS 0,19 0,03 0,07 0,07 0,07 ne ano

194 DS 0,05 0,05 0,03 0,02 0,05 částečně ano

195 DS 0,03 0,03 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

197 DS 0,06 0,06 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

198 DS 0,07 0,07 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

202 DS 0,24 0,16 0,16 0,16 ano ano

204 DS 15,55 0,43 13,69 12,99 0,70 8,68 5,01 částečně

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 1,56 ha ano

205 DS 0,67 částečně

nenachází se na pozemcích 

ZPF ano

206 DS 2,19 2,19 2,19 2,19 částečně

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 0,32 ha ano

207 DS 9,94 0,06 8,20 8,05 0,15 1,89 4,69 1,11 0,50 částečně

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 2,32 ha ano

208 DS 1,63 1,33 0,80 0,53 0,60 0,73 ano

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 0,31 ha ano

213 DS 6,37 6,07 6,07 6,07 ne

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 0,96 ha ano

214 DS 0,15 0,15 0,15 0,15 ne ano

217 DS 0,16 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 ne ano

218 DS 0,16 0,04 0,04 0,04 ne ano

220 DS 0,73 ne cesta dle poz. úprav ano

223 DS 0,34 ne cesta dle poz. úprav ano

225 DS 0,35 ne cesta dle poz. úprav ano

226 DS 0,35 ne cesta dle poz. úprav ano

228 DS 0,19 ne cesta dle poz. úprav ano

229 DS 0,02 ne cesta dle poz. úprav ano

230 DS 0,30 ne cesta dle poz. úprav ano

231 DS 0,39 částečně cesta dle poz. úprav ano

232 DS 0,35 ne cesta dle poz. úprav ano

233 DS 0,57 ne cesta dle poz. úprav ano

234 DS 0,36 0,04 0,04 0,02 0,02 ne cesta dle poz. úprav ano

235 DS 1,50 0,07 0,07 0,03 0,04 ne cesta dle poz. úprav ano

236 DS 1,27 0,03 0,03 0,03 ne cesta dle poz. úprav ano

237 DS 0,15 ne cesta dle poz. úprav ano

238 DS 0,82 ne cesta dle poz. úprav ano

239 DS 5,11 ne cesta dle poz. úprav ano

240 DS 4,47 0,12 1,89 1,89 0,19 1,70 částečně cesta dle poz. úprav ano
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číslo 

funk

ční 
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kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 
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v ZÚ 
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v 
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(ha)
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orná 

půda (ha)
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Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

241 DS 0,70 ne cesta dle poz. úprav ano

243 DS 0,42 ne cesta dle poz. úprav ano

244 DS 1,13 0,19 0,07 0,07 0,01 0,07 ne cesta dle poz. úprav ano

245 DS 0,08 0,08 0,08 0,07 ne cesta dle poz. úprav ano

246 DS 0,32 ne cesta dle poz. úprav ano

247 DS 1,41 ne cesta dle poz. úprav ano

248 DS 1,50 ne cesta dle poz. úprav ano

249 DS 0,46 ne cesta dle poz. úprav ano

250 DS 0,26 ne cesta dle poz. úprav ano

251 DS 0,09 0,09 0,04 0,04 0,04 ne cesta dle poz. úprav ano

252 DS 0,36 0,05 0,36 0,36 0,33 0,02 ne cesta dle poz. úprav ano

253 DS 0,97 0,11 0,11 0,11 ne cesta dle poz. úprav ano

254 DS 0,78 ne cesta dle poz. úprav ano

255 DS 0,73 ne cesta dle poz. úprav ano

256 DS 0,42 ne cesta dle poz. úprav ano

257 DS 2,04 ne cesta dle poz. úprav ano

258 DS 2,37 ne cesta dle poz. úprav ano

259 DS 0,45 ne cesta dle poz. úprav ano

260 DS 0,41 ne cesta dle poz. úprav ano

261 DS 0,64 ne cesta dle poz. úprav ano

262 DS 0,13 ne cesta dle poz. úprav ano

263 DS 0,32 0,32 0,32 0,18 0,06 0,08 ne cesta dle poz. úprav ano

264 DS 1,94 1,81 1,77 0,04 0,75 0,40 0,44 0,22 ne cesta dle poz. úprav ano

265 DS 0,15 0,15 0,15 0,15 ne cesta dle poz. úprav ano

266 DS 0,31 0,25 0,25 0,06 0,19 ne cesta dle poz. úprav ano

267 DS 0,61 0,07 0,04 0,03 0,07 ne cesta dle poz. úprav ano

268 DS 0,53 ne cesta dle poz. úprav ano

270 DS 0,25 0,05 ne cesta dle poz. úprav ano

271 DL 1,15 1,15 1,15 1,15 ne heliport ano

272 T* 0,27 0,13 0,13 0,13 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

273 T* 0,13 0,12 0,12 0,12 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

275 T* 1,60 0,03 1,38 1,38 0,36 0,02 1,02 0,01 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

277 T* 0,22 0,11 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

278 T* 0,24 0,24 0,24 0,24 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

279 T* 0,02 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

282 T* 0,23 0,23 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

283 T* 0,22 0,01 0,19 0,19 0,19 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

Stránka 5 10/2020



ÚZEMNÍ PLÁN UHERSKÝ BROD ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č. 1, Vyhodnocení předpokládaných  záborů PF

číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 
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ný zábor

284 T* 0,46 0,46 0,01 0,01 0,01 0,01 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

285 T* 0,10 0,00 0,07 0,06 0,01 0,04 0,00 0,03 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

286 T* 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

287 T* 0,07 0,07 0,07 0,07 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

288 T* 0,13 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

289 T* 0,09 0,02 0,02 0,02 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

291 T* 0,06 0,06 ne

plocha v ZÚ do 2000 m2,

koridor TI - min. zábor ano

295 T* 0,98 0,98 0,01 0,01 0,01 0,01 ano protipovodňové opatření ano

296 T* 0,38 0,38 ano protipovodňové opatření ano

297 T* 0,63 0,63 ano protipovodňové opatření ano

298 T* 0,48 0,48 ano protipovodňové opatření ano

299 T* 0,42 0,42 0,01 0,01 0,01 0,01 ano protipovodňové opatření ano

300 T* 0,29 0,29 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 ano protipovodňové opatření ano

301 T* 0,74 0,08 0,27 0,27 0,27 ne protipovodňové opatření ano

302 T* 0,09 ne protipovodňové opatření ano

303 T* 0,04 ne protipovodňové opatření ano

306 TO.1 3,76 0,61 0,61 0,61 ne ano

307 RI 0,03 0,03 0,03 0,03 ne ano

308 RI 0,03 0,03 0,03 0,03 ne ano

309 RI 0,08 0,07 0,03 0,04 0,07 ne ano

311 RZ 0,94 0,94 0,13 0,15 0,48 0,18 0,94 ne

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

314 RZ 0,55 0,55 0,55 0,55 0,01 0,01 0,01 0,54 ne

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

316 RZ 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

317 RZ 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

321 RZ 3,96 3,96 3,96 3,96 částečně

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

323 RZ 1,90 1,90 1,90 1,90 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

324 RZ 0,50 0,50 0,50 0,50 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

331 RZ 0,60 0,60 0,08 0,52 0,60 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

332 RZ 1,30 1,30 1,30 1,30 ne

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

335 RZ 0,46 0,20 0,06 0,14 0,02 0,18 ne

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

340 RZ 1,63 0,01 1,60 0,12 0,88 0,59 1,60 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

342 RX 1,44 0,01 1,43 0,98 0,44 1,43 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

343 RX 5,61 0,03 5,58 0,23 4,97 0,38 5,58 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

344 RX 5,45 0,02 5,42 0,30 0,05 4,71 0,31 0,05 5,42 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

345 RX 5,31 0,01 5,28 0,31 1,41 3,56 5,28 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

346 RX 4,20 0,03 4,12 0,12 3,47 0,53 4,12 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

347 RX 0,94 0,01 0,90 0,08 0,40 0,41 0,90 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

348 RX 10,73 0,11 10,60 0,58 0,20 7,24 2,58 10,60 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

349 RX 2,57 0,01 2,53 0,86 1,13 0,54 2,53 ne

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

350 RX 9,26 0,03 9,06 7,84 1,23 0,73 8,34 ano

stávající zahrádkářské plochy - 

nejsou záborem ne

351 OX 14,15 14,00 13,96 0,04 14,00 ano ano

352 OX 38,97 38,57 38,57 5,12 3,24 30,21 ano ano

353 WT 0,70 0,37 0,37 0,16 0,21 ne protipovodňové opatření ano

359 ZP 0,54 0,54 0,54 0,54 ano ano

360 ZP 0,14 0,12 0,12 0,12 ano ano

361 Z* 0,17 0,13 0,13 0,13 ne ano

362 RI 0,38 0,38 0,38 0,38 ano ano

363 Z* 0,25 0,25 0,22 0,22 0,13 0,13 0,09 ne ano

364 Z* 0,25 0,25 ne ano

365 Z* 0,42 0,38 0,16 0,22 0,38 ano ano

366 Z* 0,03 0,01 0,01 částečně ano

367 Z* 0,08 0,06 0,06 0,04 0,03 částečně ano

368 SO 0,19 0,19 0,19 0,19 ano ano

369 Z* 0,09 0,08 0,08 0,08 částečně ano

371 Z* 0,73 0,73 0,59 0,14 0,54 0,19 ano ano

372 Z* 2,03 2,03 1,07 0,59 0,37 2,03 ne ano

373 Z* 2,45 2,45 2,21 0,24 2,45 ne ano

375 K 0,55 0,55 0,26 0,29 0,31 0,23 ne ano

376 K 0,25 0,25 0,25 0,25 ne ano

377 K 0,08 0,08 0,08 0,08 ne ano

378 K 0,27 0,02 0,02 0,02 ne ano

379 K 0,68 0,64 0,64 0,51 0,13 ne ano

380 K 1,07 1,07 1,07 0,11 0,77 0,18 ne ano
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

381 K 0,40 0,40 0,40 0,40 částečně ano

383 K 0,43 0,27 0,17 0,09 0,27 ne ano

385 K 0,63 0,63 0,63 0,63 ne ano

386 K 0,53 0,53 0,53 0,01 0,52 ano ano

387 K 0,55 0,55 0,55 0,55 částečně ano

389 K 0,10 0,10 0,10 0,10 ano ÚSES ne

392 K 0,56 0,36 0,36 0,36 částečně ano

394 K 0,67 0,63 0,63 0,08 0,55 částečně ano

396 K 3,53 3,53 3,53 1,58 1,95 ano ÚSES ne

397 K 0,95 0,91 0,53 0,38 0,91 ne ano

398 K 1,65 ne protierozní opatření ano

399 K 0,24 ne protierozní opatření ano

400 K 0,86 0,86 0,86 0,86 ne protierozní opatření ano

401 K 0,53 ne protierozní opatření ano

402 K 0,26 ne protierozní opatření ano

403 K 0,19 ne protierozní opatření ano

404 K 0,30 ne protierozní opatření ano

405 K 0,89 ne protierozní opatření ano

406 K 0,58 ano protierozní opatření ano

407 K 0,26 ne protierozní opatření ano

408 K 0,33 0,33 0,33 0,33 ne protierozní opatření ano

409 K 0,12 ne protierozní opatření ano

410 K 0,28 ne protierozní opatření ano

411 K 1,49 ne protierozní opatření ano

412 K 0,75 ne protierozní opatření ano

413 K 0,69 ne protierozní opatření ano

414 K 0,78 ne protierozní opatření ano

415 K 0,62 ne protierozní opatření ano

416 K 0,76 ne protierozní opatření ano

417 K 0,18 ne protierozní opatření ano

418 K 0,24 0,24 0,24 0,24 ne protierozní opatření ano

419 K 2,41 ne protierozní opatření ano

420 K 1,53 1,53 1,53 1,39 0,13 ne protierozní opatření ano

421 K 0,40 ne protierozní opatření ano

422 K 1,33 1,33 1,33 0,39 0,94 ne ÚSES ne

423 K 1,45 1,45 1,45 0,38 0,28 0,74 0,04 ne ÚSES ne

424 K 0,48 0,48 0,48 0,35 0,13 ne ÚSES ne

425 K 1,19 1,19 1,19 1,19 ne ÚSES ne

426 K 0,47 ne ÚSES ne

427 K 0,12 ano ÚSES ne

428 K 0,42 ano ÚSES ne

429 K 0,65 0,25 0,25 0,25 ne ÚSES ne

430 K 0,27 0,27 0,27 0,27 ano ÚSES ne

431 K 0,45 0,45 0,45 0,03 0,42 ano ÚSES ne

432 K 0,15 0,15 0,15 0,09 0,06 ano ÚSES ne
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

433 K 0,34 ne ÚSES ne

434 K 0,01 0,01 0,01 0,01 ne ÚSES ne

435 K 0,18 0,18 0,18 0,18 ne ÚSES ne

436 K 0,24 ano ÚSES ne

437 K 0,13 0,13 0,13 0,13 ano ÚSES ne

438 K 0,13 0,13 0,13 0,13 ne ÚSES ne

439 K 0,05 0,05 0,05 0,05 ne ÚSES ne

440 K 0,13 0,09 0,09 0,09 ne ÚSES ne

441 K 0,08 ne ÚSES ne

442 K 0,61 0,58 0,58 0,58 ne ÚSES ne

443 K 0,21 0,04 0,04 0,04 ano ÚSES ne

444 K 0,81 0,75 0,75 0,01 0,59 0,14 ano ÚSES ne

445 K 0,20 0,20 0,20 0,20 ano ÚSES ne

446 K 2,01 1,52 1,52 0,01 0,19 1,32 ne ÚSES ne

447 K 0,14 0,14 0,14 0,14 ne ÚSES ne

448 K 0,09 0,09 0,09 0,09 ne ÚSES ne

449 K 0,35 0,35 0,35 0,35 ne ÚSES ne

450 K 0,83 0,83 0,83 0,83 ne ÚSES ne

451 K 0,22 0,22 0,22 0,22 ne ÚSES ne

452 K 0,31 0,31 0,31 0,31 ne ÚSES ne

453 K 0,01 0,01 0,01 0,01 ne ÚSES ne

454 K 0,74 0,74 0,74 0,74 ano ÚSES ne

455 K 0,10 ano ÚSES ne

456 K 0,01 ano ÚSES ne

457 K 0,30 ano ÚSES ne

458 K 0,83 0,07 0,07 0,06 0,01 ne ÚSES ne

459 K 0,66 0,66 0,66 0,64 0,03 ne ÚSES ne

460 K 0,17 0,17 0,17 0,17 ne ÚSES ne

461 K 0,50 0,49 0,49 0,49 ne ÚSES ne

462 K 1,30 1,30 0,47 0,83 1,30 ne ÚSES ne

463 K 0,57 0,31 0,25 0,06 0,11 0,20 ne ano

464 K 0,61 0,61 0,61 0,61 ne ano

465 K 0,97 ne ÚSES ne

466 K 2,61 1,99 1,99 0,11 1,88 ano ÚSES ne

467 K 0,29 0,01 0,01 0,01 ne ÚSES ne

468 K 0,79 ne ÚSES ne

469 K 9,57 9,51 9,51 4,63 4,87 ne ÚSES ne

470 K 2,12 2,12 2,12 2,12 ne ÚSES ne

471 K 0,15 0,15 0,15 0,11 0,04 ne ÚSES ne

472 K 0,27 0,27 0,27 0,15 0,11 ne ÚSES ne

473 K 0,29 0,29 0,29 0,09 0,20 ne ÚSES ne

474 K 0,23 0,23 0,23 0,23 ne ÚSES ne

475 K 0,30 0,30 0,30 0,30 ne ÚSES ne

476 K 0,22 0,22 0,22 0,22 ne ÚSES ne

477 K 0,28 0,28 0,28 0,28 ne ÚSES ne
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

478 K 0,21 0,21 0,21 0,21 ne ÚSES ne

479 K 0,20 0,20 0,20 0,20 ne ÚSES ne

480 K 0,14 0,14 0,14 0,14 ne ÚSES ne

481 K 0,39 0,39 0,39 0,02 0,29 0,08 ne ÚSES ne

482 K 0,01 0,01 0,01 0,01 ne ÚSES ne

483 K 0,41 0,41 0,41 0,17 0,24 ne ÚSES ne

484 K 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04 ne ÚSES ne

485 K 0,28 0,28 0,28 0,02 0,11 0,07 0,09 ne ÚSES ne

486 K 0,01 0,01 0,01 0,01 ne ÚSES ne

487 K 0,32 0,32 0,32 0,01 0,00 0,31 ne ÚSES ne

488 K 0,98 ne ÚSES ne

489 K 0,40 ne ÚSES ne

490 K 0,14 ne ÚSES ne

491 K 0,19 ne ÚSES ne

492 K 0,64 ne ÚSES ne

493 K 0,40 ne ÚSES ne

494 K 0,16 ne ÚSES ne

495 K 0,15 ne ÚSES ne

496 K 0,16 ne ÚSES ne

497 K 0,08 ne ÚSES ne

498 K 0,34 ne ÚSES ne

499 K 0,04 ne ÚSES ne

500 K 0,18 ne ÚSES ne

501 K 0,14 ne ÚSES ne

502 K 0,90 ne ÚSES ne

503 K 0,22 ne ÚSES ne

505 K 0,33 ne ÚSES ne

506 K 0,27 ne ÚSES ne

507 K 0,29 ne ÚSES ne

508 K 0,04 ne ÚSES ne

509 K 0,62 0,13 0,13 0,01 0,12 ne ÚSES ne

510 K 0,10 ne ÚSES ne

511 K 0,20 ne ÚSES ne

512 K 0,09 ne ÚSES ne

513 K 0,21 ne ÚSES ne

514 K 0,55 ne ÚSES ne

515 K 0,18 ne ÚSES ne

516 K 0,50 ne ÚSES ne

517 K 0,24 ne ÚSES ne

518 K 0,07 ne ÚSES ne

519 K 0,08 ne ÚSES ne

520 K 0,04 ne ÚSES ne

521 K 0,10 0,10 0,10 0,10 ne ÚSES ne

522 K 0,12 ne ÚSES ne

523 K 0,23 0,23 0,23 0,23 ne ÚSES ne
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

524 K 0,12 0,12 0,12 0,12 ne ÚSES ne

527 P 4,55 4,55 4,55 3,08 1,47 ano ÚSES ne

528 P 3,23 3,23 3,23 3,23 ano ÚSES ne

529 P 0,75 0,75 0,75 0,75 ano ÚSES ne

530 P 1,18 1,18 1,01 0,17 1,18 ne ÚSES ne

532 P 3,69 3,69 3,69 3,69 částečně ÚSES ne

533 K 2,76 2,76 2,76 2,76 ano ÚSES ne

534 P 0,21 0,19 0,19 0,19 ano ÚSES ne

535 P 0,51 0,51 0,51 0,31 0,20 ne ÚSES ne

536 P 0,32 0,32 0,32 0,32 ne ÚSES ne

537 P 0,89 0,89 0,89 0,89 ne ÚSES ne

538 P 2,54 2,41 2,41 1,58 0,37 0,46 ne ÚSES ne

539 P 0,26 0,26 0,26 0,26 ano ÚSES ne

540 P 6,00 5,92 5,92 5,82 0,10 ano ÚSES ne

541 P 3,36 3,36 3,36 3,36 ne ÚSES ne

542 P 0,56 ano ÚSES ne

543 S* 2,60 2,57 2,57 2,57 ne

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

544 S* 28,88 28,83 28,83 28,83 ano

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

545 S* 0,71 0,71 0,71 0,71 ne

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

546 S* 1,78 1,78 1,78 1,78 ne

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

547 S* 3,80 3,80 3,80 0,16 3,64 ne

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

548 BH 0,34 0,34 ne ano

549 OK 1,57 1,55 1,55 1,55 částečně ano

550 SO.2 0,73 0,73 ne ano

551 SO.2 0,12 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 ne plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

552 S 0,44 0,44 ne ano

553 S 0,63 0,63 ne ano

554 DS 5,72 2,41 2,41 0,82 0,92 0,67 částečně

koridor dopravní stavby - 

skutečný zábor bude menší - 

cca 0,19 ha ano

555 DS 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 ne ano

556 Z* 0,07 0,07 ne ano

557 Z* 0,04 0,04 ne

plocha asanace,

plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

561 K 0,26 ne ÚSES ne

562 K 0,15 ne ÚSES ne

563 K 0,15 ne protierozní opatření ano

564 DS 0,82 ne cesta dle poz. úprav ano

565 S 0,98 0,98 ne ano

566 VP 3,56 3,56 3,56 0,96 2,60 ano ano
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

567 DS 0,60 0,32 0,14 0,14 0,14 ne ano

568 BI 0,20 0,20 0,20 0,20 ano ano

569 BI 0,14 0,14 0,14 0,14 ano ano

570 K 0,75 0,59 0,59 0,27 0,32 ne ÚSES ne

571 DS 0,23 0,05 0,05 0,01 0,04 ano ano

572 K 0,09 0,09 0,09 0,09 ne ÚSES ne

573 K 0,17 ne protierozní opatření ano

574 K 0,14 ne protierozní opatření ano

575 P 3,19 3,19 3,19 3,19 ne ÚSES ne

576 RI 1,60 1,60 1,59 1,59 1,59 1,59 ano ano

577 P* 0,31 0,29 0,29 0,29 ne ano

578 BI 0,45 0,45 0,45 0,11 0,34 ano ano

579 RI 0,22 0,01 0,21 0,15 0,06 0,03 0,18 částečně ano

580 VD 4,63 4,44 4,44 4,44 ano ano

581 K 0,67 0,67 0,67 0,17 0,50 ne ano

582 P 2,00 2,00 2,00 2,00 ne ano

583 OX 0,92 0,92 0,92 0,91 částečně ano

584 BI 0,05 ne ano

585 DS 0,02 ne ano

586 T* 0,01 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

587 WT 0,26 ne protipovodňové opatření ano

588 WT 1,31 ne protipovodňové opatření ano

589 BI 0,04 0,04 0,04 0,04 ne ano

590 DS 0,18 0,18 ne ano

591 S* 12,49 12,23 12,23 3,99 8,24 ano

změna kultury v rámci ZPF - 

není záborem ne

592 K 0,32 ne ano

593 DS 1,53 1,53 0,08 0,05 0,03 0,08 0,08 ne ano

594 VP 0,31 0,31 ne ano

595 VP 0,17 0,17 ne ano

596 T* 0,07 0,07 0,07 0,07 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

597 T* 0,08 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

598 BH 2,83 2,77 2,77 0,01 2,75 ano ano

599 K 0,24 0,23 0,23 0,10 0,12 ne ÚSES ne

600 S 0,15 0,12 0,09 0,03 0,12 ne ano

601 T* 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 ne

plocha v ZÚ do 2000 m2,

koridor TI - min. zábor ano

602 T* 0,04 0,04 ne

plocha v ZÚ do 2000 m2,

koridor TI - min. zábor ano

603 OK 0,09 0,05 0,05 0,05 částečně ano
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

604 T* 0,25 0,24 0,14 0,10 0,24 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

605 RZ 5,03 0,00 5,03 2,87 1,02 0,11 1,03 0,88 1,20 2,96 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

606 RZ 0,65 0,60 0,46 0,14 0,60 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

607 P 2,71 2,68 2,68 0,05 2,63 částečně ÚSES ne

608 K 4,16 4,16 4,14 0,02 4,16 ano ano

609 VD 6,14 6,14 6,14 6,14 ano ano

610 T* 0,21 0,20 0,20 0,08 0,12 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

611 T* 0,02 ne

koridor TI  - s minimálním 

záborem ZPF ne

612 RH 1,21 0,49 0,06 0,05 0,01 0,06 ne ano

613 RZ 0,82 0,82 0,82 0,82 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

614 SO.2 0,66 0,66 0,31 0,31 0,31 0,31 ne ano

615 BI 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 ano ano

616 P* 0,14 0,14 0,14 0,14 ano ano

617 DS 0,05 0,05 0,05 0,05 ne ano

618 RZ 1,08 1,08 1,08 1,08 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

619 RZ 0,54 0,54 0,54 0,54 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

620 RZ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

621 BI 0,26 0,01 0,25 0,25 0,10 0,16 ne ano

622 OS 0,77 0,63 0,63 0,15 0,48 ne ano

623 OS 1,18 0,93 0,93 0,20 0,73 ne ano

624 WT 0,78 0,14 0,07 0,07 0,07 ne protipovodňové opatření ano

625 P* 0,03 0,03 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

626 DS 0,12 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 ne ano

627 K 0,41 0,41 0,41 0,41 ne ÚSES ne

628 VD 1,06 1,06 0,42 0,42 0,10 0,10 0,33 0,33 ano ano

629 RZ 2,02 2,02 2,02 0,81 1,22 ano

doplněné zahrádkářské 

plochy - min. zábor ano

630 BI 0,48 0,41 0,33 0,08 0,41 ano ano

631 P* 0,54 0,16 0,54 0,41 0,02 0,05 0,06 0,45 0,08 0,09 ne ano

633 K 2,18 2,18 2,18 2,18 ne ÚSES ne

634 DS 0,23 ne cesta dle poz. úprav ano

635 BI 0,73 0,49 0,14 0,09 0,27 0,05 0,44 ano ano

636 BI 1,51 1,33 1,28 0,05 0,33 1,00 ano ano

637 BI 2,84 2,82 2,27 0,55 2,82 ano ano

638 K 1,33 1,31 1,31 1,31 ne ÚSES ne

639 K 0,36 0,29 0,05 0,04 0,20 0,29 ne ÚSES ne
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číslo 

funk

ční 

plochy

kód 

funkce

výměra 

plochy 

celkem 

(ha)

v ZÚ 

(ha)

v 

PUPFL 

(ha)

v ZPF 

(ha)

z toho v 

kultuře 

orná 

půda (ha)

z toho v 

kultuře 

chmelnic

e (ha)

z toho v 

kultuře 

vinice 

(ha)

z toho v 

kultuře 

zahrada 

(ha)

z toho v 

kultuře 

ovocný 

sad (ha)

z toho v 

kultuře 

trvalý travní 

porost (ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF I (ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) I

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF II 

(ha)

z toho 

v ZÚ 

(ha) II

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF III 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF IV 

(ha)

z toho v 

třídě 

ochrany 

ZPF V 

(ha)

Převzato 

z platné 

ÚPD

Popis
Bilancova

ný zábor

640 VZ 0,15 ne ano

641 K 0,08 0,07 0,07 0,07 ne ÚSES ne

642 S 0,64 0,64 0,40 0,04 0,37 0,40 ne ano

643 P* 0,07 0,07 ne ano

644 SO.2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 ano plocha v ZÚ do 2000 m2 ano

645 P* 0,01 0,01

plocha asanace,

plocha v ZÚ do 2000 m2

646 K 3,05 3,05 3,05 3,05 ano ano

647 K 0,13 0,13 0,13 0,13 ano ÚSES ne

1311 S 0,15 0,15 0,15 0,15 částečně ano

1671 DS 0,01 0,01 0,01 0,01 ano ano
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Vyhodnocení zastavitelných, p řestavbových a ploch zm ěn v krajin ě vzhledem k situaci v aktivní zón ě záplavového území, záplavovém území Q100, Q20, Q5
 a v oblastech rizika povod ňového ohrožení

FUNKCE 

KOD ČÍSLO VYUŽITÍ PLOCHY

CELKOVÁ 

VÝMĚRA (ha)

VÝMĚRA V 

AZZU (ha)

VÝMĚRA V 

Q100 (ha)

VÝMĚRA 

V Q20 

(ha)

VÝMĚRA 

V Q5 (ha)

VÝMĚRA VE 

VYSOKÉM RIZIKU 

POVODŇOVÉHO 

OHROŽENÍ (ha)

VÝMĚRA VE 

STŘEDNÍM RIZIKU 

POVODŇOVÉHO 

OHROŽENÍ (ha)

VÝMĚRA V 

NÍZKÉM RIZIKU 

POVODŇOVÉHO 

OHROŽENÍ (ha)

BI 29 Plochy bydlení individuálního 1,27 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

BI 31 Plochy bydlení individuálního 1,08 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,10 0,26

BI 33 Plochy bydlení individuálního 0,80 0,00 0,57 0,00 0,00 0,04 0,38 0,16

BI 35 Plochy bydlení individuálního 0,32 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

DS 174 Plochy pro silniční dopravu 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,36 0,25 0,00

DS 176 Plochy pro silniční dopravu 0,58 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00

DS 186 Plochy pro silniční dopravu 0,64 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

DS 195 Plochy pro silniční dopravu 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

DS 202 Plochy pro silniční dopravu 0,24 0,14 0,24 0,21 0,00 0,13 0,11 0,00

DS 204 Plochy pro silniční dopravu 15,55 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DS 205 Plochy pro silniční dopravu 0,67 0,61 0,67 0,00 0,00 0,04 0,09 0,01

DS 206 Plochy pro silniční dopravu 2,19 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 1,44 0,51

DS 207 Plochy pro silniční dopravu 9,94 0,47 2,16 0,47 0,12 0,00 0,00 0,00

DS 214 Plochy pro silniční dopravu 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05

DS 220 Plochy pro silniční dopravu 0,73 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

DS 223 Plochy pro silniční dopravu 0,34 0,01 0,29 0,01 0,00 0,00 0,07 0,21

DS 225 Plochy pro silniční dopravu 0,35 0,34 0,35 0,35 0,00 0,21 0,14 0,00

DS 226 Plochy pro silniční dopravu 0,35 0,14 0,35 0,34 0,02 0,05 0,30 0,00

DS 241 Plochy pro silniční dopravu 0,70 0,40 0,40 0,40 0,01 0,19 0,21 0,00

DS 243 Plochy pro silniční dopravu 0,42 0,20 0,27 0,25 0,00 0,12 0,14 0,01

DS 253 Plochy pro silniční dopravu 0,97 0,29 0,95 0,41 0,00 0,04 0,42 0,49

DS 254 Plochy pro silniční dopravu 0,78 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13

DS 255 Plochy pro silniční dopravu 0,73 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

DS 256 Plochy pro silniční dopravu 0,42 0,27 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DS 257 Plochy pro silniční dopravu 2,04 1,23 1,74 1,23 0,96 0,00 0,00 0,00

DS 554 Plochy pro silniční dopravu 5,72 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,17 0,66

DS 593 Plochy pro silniční dopravu 1,53 0,00 0,74 0,00 0,00 0,05 0,66 0,16

K 389 Plochy krajinné zeleně 0,10 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00

K 441 Plochy krajinné zeleně 0,08 0,03 0,04 0,03 0,00 0,02 0,02 0,00

K 442 Plochy krajinné zeleně 0,61 0,43 0,61 0,57 0,00 0,15 0,43 0,03

K 443 Plochy krajinné zeleně 0,21 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 452 Plochy krajinné zeleně 0,31 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

K 453 Plochy krajinné zeleně 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

K 461 Plochy krajinné zeleně 0,50 0,48 0,48 0,48 0,00 0,02 0,46 0,01

K 462 Plochy krajinné zeleně 1,30 1,04 1,30 0,65 0,00 0,18 1,12 0,00

K 463 Plochy krajinné zeleně 0,57 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 464 Plochy krajinné zeleně 0,61 0,05 0,61 0,00 0,00 0,00 0,18 0,31
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K 477 Plochy krajinné zeleně 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,20 0,08 0,00

K 533 Plochy krajinné zeleně 2,76 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,23 0,52

K 573 Plochy krajinné zeleně 0,17 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 592 Plochy krajinné zeleně 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00

K 638 Plochy krajinné zeleně 1,33 0,99 1,32 0,99 0,00 0,02 1,23 0,08

K 639 Plochy krajinné zeleně 0,36 0,22 0,35 0,22 0,00 0,00 0,29 0,05

K 641 Plochy krajinné zeleně 0,08 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

K 647 Plochy krajinné zeleně 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,00 0,00 0,00

OK 69 Plochy komerčních zařízení 0,25 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OK 549 Plochy komerčních zařízení 1,57 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,24 1,28

OS 75 Plochy pro tělovýchovu a sport 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,44 0,15 0,00

OS 622 Plochy pro tělovýchovu a sport 0,77 0,00 0,70 0,00 0,00 0,05 0,71 0,02

OS 623 Plochy pro tělovýchovu a sport 1,18 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,27 0,17

OX 583 Plochy občanské vybavenosti specifických forem 0,92 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

P 532 Plochy přírodní 3,69 3,28 3,45 3,42 0,00 1,20 2,22 0,04

P 534 Plochy přírodní 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01 0,01 0,20 0,00

P 535 Plochy přírodní 0,51 0,03 0,42 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

P 536 Plochy přírodní 0,32 0,05 0,32 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00

P 537 Plochy přírodní 0,89 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 538 Plochy přírodní 2,54 0,19 2,10 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

P 539 Plochy přírodní 0,26 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 541 Plochy přírodní 3,36 3,34 3,36 3,34 3,02 0,00 0,00 0,00

P 575 Plochy přírodní 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00 0,02 1,66 1,51

P 607 Plochy přírodní 2,71 2,17 2,32 2,17 0,00 0,35 1,85 0,12

P* 82 Plochy veřejných prostranství 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

P* 95 Plochy veřejných prostranství 0,48 0,00 0,29 0,00 0,00 0,11 0,16 0,01

RH 612 Plochy hromadné rekreace 1,21 0,01 0,21 0,04 0,00 0,00 0,04 0,03

S 63 Plochy smíšeného využití 0,97 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,85 0,11

S 136 Plochy smíšeného využití 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00

S 137 Plochy smíšeného využití 1,18 0,01 0,54 0,32 0,00 0,07 0,40 0,08

S 141 Plochy smíšeného využití 0,12 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,04 0,02

S 179 Plochy smíšeného využití 1,11 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

S 565 Plochy smíšeného využití 0,98 0,00 0,84 0,00 0,00 0,48 0,37 0,09

S 600 Plochy smíšeného využití 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

SO 115 Plochy smíšené obytné 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00

SO 116 Plochy smíšené obytné 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,01 0,19 0,05

SO 117 Plochy smíšené obytné 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00

SO 118 Plochy smíšené obytné 0,06 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

SO 368 Plochy smíšené obytné 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,17 0,03 0,00

SO.2 551 Plochy smíšené obytné městské 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

SO.2 644 Plochy smíšené obytné městské 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,02 0,19 0,00
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T* 273 Plochy technické infrastruktury 0,13 0,00 0,11 0,05 0,00 0,00 0,09 0,03

T* 278 Plochy technické infrastruktury 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12

T* 279 Plochy technické infrastruktury 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

T* 283 Plochy technické infrastruktury 0,22 0,02 0,22 0,00 0,00 0,02 0,01 0,18

T* 284 Plochy technické infrastruktury 0,46 0,16 0,35 0,18 0,02 0,07 0,23 0,06

T* 285 Plochy technické infrastruktury 0,10 0,02 0,10 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05

T* 291 Plochy technické infrastruktury 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

T* 295 Plochy technické infrastruktury 0,98 0,76 0,98 0,81 0,62 0,42 0,55 0,01

T* 296 Plochy technické infrastruktury 0,38 0,31 0,38 0,31 0,22 0,11 0,26 0,00

T* 297 Plochy technické infrastruktury 0,63 0,44 0,63 0,44 0,34 0,35 0,20 0,08

T* 298 Plochy technické infrastruktury 0,48 0,33 0,47 0,33 0,24 0,27 0,16 0,04

T* 299 Plochy technické infrastruktury 0,42 0,32 0,41 0,32 0,23 0,23 0,13 0,06

T* 300 Plochy technické infrastruktury 0,29 0,14 0,28 0,14 0,09 0,09 0,11 0,08

T* 301 Plochy technické infrastruktury 0,74 0,03 0,59 0,43 0,00 0,14 0,43 0,03

T* 586 Plochy technické infrastruktury 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

T* 602 Plochy technické infrastruktury 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

TO.1 306 Plochy pro nakládání s odpady 3,76 0,00 3,76 0,00 0,00 3,73 0,03 0,00

VD 144 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 1,76 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,60 0,16

VD 628 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 1,06 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,39 0,60

VP 151 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 5,99 0,00 4,25 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00

VP 154 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 2,98 0,00 2,98 1,57 0,00 0,00 2,88 0,10

VP 594 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 0,31 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

VP 595 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 0,17 0,00 0,16 0,00 0,00 0,02 0,11 0,03

WT 587 Vodní plochy a toky 0,26 0,26 0,26 0,26 0,04 0,17 0,09 0,00

WT 588 Vodní plochy a toky 1,31 1,31 1,31 1,31 0,00 0,59 0,72 0,00

WT 624 Vodní plochy a toky 0,78 0,12 0,78 0,28 0,00 0,24 0,37 0,17

Z* 367 Plochy sídelní zeleně 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07

Z* 556 Plochy sídelní zeleně 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
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