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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Uherský Brod 

a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, jako příslušný orgán 
obce – úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
doručuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona upravený a posouzený návrh Územního plánu 
Uherský Brod a 

oznamuje 

v souladu s ustanoveními § 22 odst. 1, § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s částí 
šestou, § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Uherský Brod a Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území spojené s odborným výkladem projektanta, které se koná 

dne 6. září 2021 (pondělí) v 16:00 hodin  

v budově Domu kultury Uherský Brod, Mariánské náměstí 2187, 688 17 Uherský Brod, ve velkém sále 
v 1. patře budovy. 

Předmětem veřejného projednání je dokumentace návrhu Územního plánu Uherský Brod. Součástí 
dokumentace je Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Vzhledem k rozsahu návrhu jej není možno zveřejnit v úplném znění. Do úplného znění návrhu Územního 
plánu Uherský Brod v listinné podobě je možné nahlížet u pořizovatele – na Městském úřadě Uherský Brod, 
Odboru stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod 
v kanceláři č. 1 v přízemí budovy radnice nebo na adrese www.ub.cz (na hlavní stránce: Územní 
plánování/Uherský Brod/Projednávané dokumenty – Uherský Brod/Návrh ÚP Uherský Brod – veřejné 
projednání). 

Námitky proti návrhu Územní plánu Uherský Brod mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti zmocněný v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 stavebního zákona (dotčené osoby). 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 13. září 2021) může podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené 
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny. 
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Úpravy dokumentace od společného jednání byly provedeny na základě vyhodnocení připomínek 
občanů, pokynů města a na základě stanovisek plynoucích z opakovaného projednání s dotčenými 
orgány.  

Předložený a upravený návrh Územního plánu Uherský Brod včetně jeho Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území obsahuje od společného jednání řadu změn, včetně doplnění nových 
ploch. Současně však došlo i k vyřazení některých ploch dle požadavků dotčených orgánů.  

Jedná se zejména o následující provedené úpravy dokumentace: 
Návrh územního plánu Uherský Brod např. již nezahrnuje plochy VP 155, VP 156 a VD 148, tyto plochy byly 
vyloučeny. Nově byla vymezena např. plocha pro drobnou výrobu a služby VD 609, plochy bydlení 
individuálního BI 635 – 637, plocha občanské vybavenosti specifických forem OX 583. U některých ploch 
došlo ke změně ve funkčním využití a podmínkách prostorového uspořádání. 

 
Dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
hodnocení ekologických rizik byla redukována plocha výroby a skladování VP 151 ve vztahu k EVL a PP 
Mokřad u Slováckých strojíren a to ponecháním západní plochy v ZPF po plochu již zastavěnou VP a tím byl 
vyloučen negativní vliv na VKP niva. Plocha je dle stanoviska redukována o západní část a na ploše je nově 
vymezena plocha návrhové krajinné zeleně s indexem K. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
hodnocení ekologických rizik bylo 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. Lokalita byla 
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 bude naplněn požadavek orgánu SEA i orgánu ochrany ZPF, který taktéž požadoval redukci plochy. 

Dle stanoviska Ministerstva dopravy byla navržená plocha pro přeložku silnice I/50 v šířce 100 m vymezena 
v podobě koridoru územní rezervy. 
 
Asanace  

 z asanace byly vypuštěny garáže u Horního dvora (p. č. 5135/1 a ostatní)  

 do asanace byly zařazeny garáže pod stadionem Lapač (p. č. 2024 a ostatní)  

 z asanace byl vypuštěn rodinný dům v Havřicích u školy, na pozemku p. č. 532 a místo něj byl do 
asanace zařazen dům ve vlastnictví města na pozemku p. č. 3 

 z asanace byl vypuštěn objekt výroby p. č. st. 4833 (KOVODĚL Janča, s. r. o.) 

 objekt na pozemku p. č. 88/2 v Těšově byl zařazen k asanaci  

Zahrádkářské osady  

 u všech funkčních ploch pro zahrádkářské osady byly umožněny stavby do 16 m2 (bez ohledu na velikost 
parcely) 

 u funkční plochy RZ byl zvýšen koeficient zastavěnosti ze 4 % na 6 %  

V regulativech byla vypuštěna u stávajících ploch BI povinnost garážového stání, v návrhových plochách 
byla ponechána podmínka 2 odstavných stání bez povinnosti garážového. U ploch SO, SO.1 a SO.2 
se podmínky pro parkování v klidu neřeší.  

Plocha SO.2 78 u starého hřbitova byla zvětšena dle vymezení v platném Územním plánu města. (V platném 
Územním plánu města Uherský Brod je plocha vymezena jako plocha občanské vybavenosti s indexem 
OV 5 a nachází se v zastavěném území). 

Plocha sídelní zeleně Z* na pozemku p. č. 6824/1 byla změněna na plochu SO.2. (Plocha je ve stávajícím 
Územním plánu města Uherský Brod vymezena jako návrhová plocha pro bydlení a nachází 
se v zastavěném území). 

Do přípustného využití funkčních ploch VP a S bylo doplněno odborné školství.  

Plocha VD na pozemku p. č. st. 1630/1 byla změněna na funkční plochu S (Plocha VD je urbanisticky 
nevhodně situována v plochách BI). 

Plocha VP areálu bývalé „Maršnerky“ (p. č. 7587 atd.) byla změněna na plochu S.  

Další provedené úpravy jsou uvedené a odůvodněné v textové části odůvodnění návrhu územního 
plánu zpracovaného projektantem. 



Č. j. MUUB/33651/2021/OSU Strana 3 (celkem 4) 

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona 
uplatněny písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Adresa pro doručování námitek stanovisek a připomínek: Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního 
úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod; datová schránka: 
e3kbzf6. 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, při vydání 
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

Pořizovatel žádá dotčené orgány o uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny, i v tom případě, že nemají žádné připomínky. 

Veřejná vyhláška je doručena 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod.  

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod minimálně 
po dobu do ukončení lhůty pro podávání stanovisek, připomínek a námitek (7 dnů ode dne veřejného 
projednání, tj. do 13. září 2021) a zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na adrese http://edeska.ub.cz/uherskybrod. 

Oznámení se doručuje dotčeným orgánům, oprávněným investorům, sousedním obcím a obci, pro kterou 
je územní plán pořizován, jednotlivě. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Alena Šebestová, DiS. 
referentka Odboru stavebního úřadu 
Oddělení územního plánování 
 
(podepsáno elektronicky) 
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne 02.08.2021. 
 
 
Sejmuto dne:   

 
 

Vyvěšení a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:  
(Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky) 
 
Rozdělovník 
žadatel (obec, pro kterou je územní plán pořizován) 
město Uherský Brod, Masarykovo náměstí č. p. 100, 688 17 Uherský Brod 
 
sousední obce 
obec Bánov, IDDS: v6fbfkw 
obec Biskupice, IDDS: x6daq7g 
obec Drslavice, IDDS: vueau9v 
obec Dobrkovice, IDDS: 83xamm3 
město Luhačovice, IDDS: m35bcw4 
obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq 
obec Pašovice, IDDS: phdammb 
obec Prakšice, IDDS: k3mb3u2 
obec Rudice, IDDS: er9byz2 
obec Šumice, IDDS: j98br7q 
obec Vlčnov, IDDS: nx3bqjq  
 
dotčené orgány 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IDDS: z49per3 
Obvodní báňský úřad, IDDS: 95zadtp 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

http://edeska.ub.cz/uherskybrod
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Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Krajský úřad Zlínského kraje, žádost o koordinované stanovisko, IDDS: scsbwku 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor, IDDS: z3paa5u 
Městský úřad Uherský Brod, koordinované stanovisko, Masarykovo náměstí č. p. 100, 688 17 Uherský Brod 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, IDDS: hq2aev4 
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Zlínský kraj, IDDS: wjh8cgi 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení hodnocení ekologických 
rizik, IDDS: scsbwku 

 
nadřízený orgán 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: scsbwku 
 
oprávnění investoři 
EG.D, a. s., IDDS: nf5dxbu 
T-Mobile Czech Republic, a. s., IDDS: ygwch5i 
GasNet, s. r. o., IDDS: rdxzhzt 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e 
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz 
 
projektant 
ATELIER URBI, s. r. o., IDDS: 6ymnyey 
 
ostatní 
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 100, 688 17 Uherský Brod 
Městský úřad Uherský Brod, úřední deska, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 17 Uherský Brod 1 (k vyvěšení) 
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