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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ 

ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ 
Viz samostatná příloha. 

 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 

LOKALTITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY 

VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL 
Příloha nebyla požadována, orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na lokality 
NATURA. 

 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZENNĚ 

ANALYTICKÝCH PODKLADECH 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad: 

C.1 Rozbor udržitelného rozvoje území 

Pro Obec s rozšířenou působností (ORP) Uherský Brod byla v r. 2016 provedena aktualizace Územně 
analytických podkladů vč. rozboru udržitelného rozvoje území. 

 

0. Základní informace 

Název obce Uherský Brod 

Typ (ČSÚ)  město 

Počet částí obce (ČSÚ)  5 

Počet katastrálních území (ČSÚ) 5 

Celková výměra obce (ČSÚ)  5206 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP A/001)  694,19 ha 

Počet obyvatel (ČSÚ 01.01.2016)  16591 

Obec s rozšířenou působností 

 

1. Horninové prostředí a geologie 

Nerostné suroviny 

Uherský Brod 

Ložiska nerostů (ÚAP A/060) ANO 

Chráněná ložisková území (ÚAP A/058) 

 

ANO 
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Geologická a technická rizika 

Sesuvná území (ÚAP A/062) 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Zastavitelná plocha zasahuje do ložiska nerostů 

Zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území 

 

2. Vodní režim 

ANO 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP A/050) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 24 % 

Aktivní zóny záplavového území (ÚAP A/051) ANO 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území (vypočteno  0,2 % 

Území zvláštní povodně pod vodním dílem (ÚAP A/053) ANO 

Podíl zastavěného území v území zvláštní povodně pod vodním dílem 
(vypočteno) 

33 % 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP A/052) ANO 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP A/054) ANO 

Příležitost: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní 
nádrže (hospodářský rozvoj) 

Příležitost: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě 
protipovodňových hrází (hospodářský rozvoj) 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Zastavitelná plocha zasahuje do aktivní zóny záplavového území 

Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 

Zastavitelná plocha zasahuje do území zvláštní povodně pod vodním dílem 

Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 

Silnice I. třídy prochází územím zvláštní povodně pod vodním dílem 

Zastavěné území zasahuje do aktivní zóny záplavového území 

Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 

Zastavěné území zasahuje do území zvláštní povodně pod vodním dílem 

 

3. Hygiena životního prostředí 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (ÚAP A/065) 
 ANO 

Slabá stránka: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví (příznivé životní prostředí) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší ANO 

Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů 
znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) 

Staré ekologické zátěže (ÚAP A/064) ANO  
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Hrozba: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k možným negativním projevům starých 
ekologických zátěží (příznivé životní prostředí) 

Liniové zdroje znečištění 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP A/090) ANO  

Slabá stránka: Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy (příznivé 
životní prostředí) 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP A/094,095) ANO  

Slabá stránka: Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici (příznivé životní 
prostředí) 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Silnice I. třídy zatěžuje zastavěné území 

Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 

Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území 

Stacionární zdroj znečištění ovzduší zatěžuje zastavěné území 

Železniční trať zatěžuje zastavěné území 

 

4. Ochrana přírody, krajiny a památek 

Ochrana přírody 

Evropsky významné lokality NATURA 2000 (ÚAP A/034) ANO 

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné 
lokality NATURA 2000 (hospodářský rozvoj) 

Přírodní památky (ÚAP A/031)  ANO 

Památné stromy (ÚAP A/032)  ANO 

Územní systém ekologické stability  

Nadregionální biocentra (ÚAP A/021)  ANO 

Nadregionální biokoridory (ÚAP A/021)  ANO 

Lokální biocentra (ÚAP A/021)  ANO 

Lokální biokoridory (ÚAP A/021)  

Ochrana krajiny 

ANO 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP A/022)  

Ochrana památek 

ANO 

Památková rezervace nebo zóna v obci (ÚAP A/005,006)  ANO 

Nemovité kulturní památky (ÚAP A/008)  ANO 

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný existencí městské památkové zóny (hospodářský 
rozvoj) 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru 
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, 2015)  5206 ha  

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, 2015)  3497 ha tj. 67,2 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, 2015) 3025 ha tj. 86,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, 2015)   0 ha tj. 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, 2015) 0,4 ha tj. 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, 2015)  227 ha tj. 6,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, 2015) 17 ha tj. 0,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, 2015)  228 ha tj. 6,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní půda (ČSÚ, 2015)  873 ha tj. 16,8 % z celkové výměry obce 

Vodní plochy (ČSÚ, 2015) 79 ha tj. 1,5 % z celkové výměry obce 

Zastavěné plochy a nádvoří (ČSÚ, 2015)  173 ha tj. 3,3 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, 2015)  584 ha tj. 11,2 % z celkové výměry obce 

Bilance podle ochrany půdního fondu  

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP A/041)  15,7 % 

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP 
A/041)  

Ekologická stabilita 

45,9 % 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ 2015)  

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 

Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 

 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silniční doprava  

 0,38 

Silnice I. třídy (ÚAP A/090)  ANO 

Silná stránka: Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy (hospodářský 
rozvoj) 

Silnice II. třídy (ÚAP A/091) ANO 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy ( ÚAP A/091, 117) ANO 

Příležitost: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice 
II. třídy (příznivé životní prostředí) 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP A/094, 095) ANO 

Příležitost: Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (hospodářský 
rozvoj) 
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Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP A/094, 095) 

Silná stránka: Existence železniční stanice nebo zastávky (soudržnost obyvatel území) 

Technická infrastruktura 

ANO 

Veřejný vodovod (ÚAP A/068)  ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP A/070)  ANO 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP A/069)  

Silná stránka: Zastavěné území napojené na kanalizaci a ČOV (hospodářský rozvoj) 

ANO 

Plynofikace (ÚAP A/075)  

Silná stránka: Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 

ANO 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Koridor silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor 

Koridor silnice II. třídy je v souběhu s lokálním biokoridorem 

Koridor silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem 

Koridor silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 

Koridor silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

Koridor silnice II. třídy je v konfliktu se zastavitelnou plochou 

Silnice I. třídy nebezpečně křižuje silnici II. třídy 

Silnice II. třídy úrovňově křižuje železniční trať 

 

7. Sociodemografické podmínky 

Bilance obyvatel  

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ)  17836 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ)  17566 

Počet obyvatel 2002 (ČSÚ)  17455 

Počet obyvatel 2003 (ČSÚ)  17508 

Počet obyvatel 2004 (ČSÚ)  17424 

Počet obyvatel 2005 (ČSÚ)  17399 

Počet obyvatel 2006 (ČSÚ)  17306 

Počet obyvatel 2007 (ČSÚ)  17308 

Počet obyvatel 2008 (ČSÚ)  17161 

Počet obyvatel 2009 (ČSÚ)  17117 

Počet obyvatel 2010 (ČSÚ)  17042 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ)  16835 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ) 16777 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ)  16720 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, k 31.12.2014)  16631 

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, k 31.12.2015)  16591 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2011-2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  -1,45 % 
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Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2001-2011 (ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011)  -4,16 % 

Předpokládaný počet obyvatel 2030 (prognóza)  16350 

Silná stránka: Komplexní vybavenost obce vzhledem k její velikosti (soudržnost obyvatel 
území) 

Věková struktura  

Podíl dětí ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel (ČSÚ, k 31.12.2014)  13,4 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (ČSÚ, k 31.12.2014)  18,9 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí)  

Slabá stránka: Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (soudržnost obyvatel 
území) 

 

8. Bydlení 

Bilance bydleni  

140,6 % 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 1991)  5996  

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2001)  6259  

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011)  6603  

Počet obyvatel v obydlených bytech (ČSÚ, SLDB 2011) 16560  

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno)  2,53 
obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ)  2292 

Počet bytů v panelových domech (ČSÚ, SLDB 2001)  2382 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno)  34,7 % 

Podíl bytů v panelových domech (vypočteno) 32,1 % 

Podíl neobydlených bytů (vypočteno)  

Slabá stránka: Vysoký podíl neobydlených bytů (soudržnost obyvatel území) 

10,9 % 

Nové byty dokončené v letech 2001-2011 (ČSÚ, stavebnictví)  426 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně za období 2001-2011 (vypočteno)  2,2 

Nové byty dokončené v letech 2011-2015 (ČSÚ)  119 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně za období 2011-2015 (vypočteno) 

 Hodnotové vztahy 

1,4 

Místně obvyklé nájemné (IRI, KISEB, 2011) od 75 do 89,9 Kč/m2/měsíc 

Tržní ceny starších bytů (IRI, KISEB, 2011) od 900 do 1299 tis. Kč 

Prognóza bydlení do roku 2030 

Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů (prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,24 % 

Předpokládaný odpad bytů do cílového roku (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 225 bytů  

Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů (prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,55 
% 

Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 80 % 

Podíl nových bytů v rodinných domech (předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 95 % 
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Průměrná velikost pozemku RD (předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)  1100 m2 

Podíl navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch 

(předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 10% 

Podíl velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku  

pro rodinný dům (předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)  20 % 

Rezerva - nedostupnost pozemků (předpoklad, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)  20 % 

Celková potřeba nových bytů (vypočteno, kalkulačka URBANKA)  589 bytů  

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA)  

Občanská vybavenost  

65,68 ha  

Mateřská škola ANO 

Základní škola 

Silná stránka: Existence základní školy (soudržnost obyvatel území) 

ANO 

Střední, vyšší nebo vysoká škola  

Silná stránka: Existence střední, vyšší nebo vysoké školy (soudržnost obyvatel 
území)  

ANO 

Zdravotnické zařízení  

Silná stránka: Existence zdravotnického zařízení (soudržnost obyvatel území) 

ANO 

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory  

Silná stránka: Existence domu s pečovatelskou službou (soudržnost obyvatel 
území) 

 

Územní plán - plochy pro bydlení  

ANO 

Zastavitelné plochy pro bydlení 89,47 ha 

Využité plochy pro bydlení 36,08 ha 

Nevyužité z návrhových ploch 

Územní plán - plochy občanského vybavení 

53,39 ha 

Zastavitelné plochy občanského vybavení, bez ploch sportu a rekreace  27,85 ha 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro občanské vybavení  37 % 

Příležitost: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 

(soudržnost obyvatel území) 

 

9. Rekreace a cestovní ruch 

Ubytovací kapacity  

Počet jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci (ČSÚ, SLDB 2011)  41 

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních (ČSÚ, vlastní průzkum)  515 

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyv. (vypočteno)  

Rekreační a turistický potenciál 

31 

Architektonické cenné stavby nebo soubory (ÚAP A/014)  ANO 

Významné stavební dominanty (ÚAP A/015)  ANO 
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Urbanistické hodnoty (ÚAP A/011)  ANO 

Významné vyhlídkové body (ÚAP A/020)  ANO 

Místa významných událostí (ÚAP A/019)  ANO 

Index rekreačního a turistického potenciálu (předchozích šest jevů - celkem v obci)   

Územní plán - plochy pro sport a rekreaci  

5 

Zastavitelné plochy sportu a rekreace  86,6 ha 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci  1 % 

Příležitost: Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 

(soudržnost obyvatel území) 

Infrastrukturní podmínky rekreace 

Cyklotrasy (ÚAP A/106)  ANO 

Koupaliště nebo aquacentra (vlastní průzkum, obec)  ANO 

Silná stránka: Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště a aquacentra 

(soudržnost obyvatel území)  

 

10. Hospodářské podmínky Zaměstnanost a vzdělání  

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, ÚAP B/007)  50,6 % 

Podíl nezaměstnaných osob ( ČSÚ, období 31.12.2014, ÚAP B/008)  7,1 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, ÚAP B/005)  9,7 % 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, ÚAP B/004)  

Územní podmínky 

22,6 % 

Brownfield (ÚAP A/004)  ANO  

Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic (ÚAP)  ANO  

Územní plán – plochy výroby a podnikání 

Zastavitelné plochy výroby, skladování a podnikání  78,23 ha 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu  28 % 

Příležitost: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických 
aktivit (hospodářský rozvoj)  
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Silné stránky 

Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy (hospodářský rozvoj) 

Existence železniční stanice nebo zastávky (soudržnost obyvatel území) 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj) 

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 

Komplexní vybavenost obce vzhledem k její velikosti (soudržnost obyvatel území) 

Existence základní školy (soudržnost obyvatel území) 

Existence střední, vyšší a vysoké školy (soudržnost obyvatel území) 

Existence zdravotnického zařízení (soudržnost obyvatel území) 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory (soudržnost obyvatel území) 

Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště a aquacentra (soudržnost obyvatel území) 

Návrh územního plánu Uherský Brod je řešen tak, aby silné stránky v území byly dále posíleny 
návrhem základní koncepce řešení. Je navržena územní rezerva pro přeložku silnice I/50, přinese 
zkvalitnění dopravy i životního prostředí. Železniční stanice je respektována a zapojena do organizmu 
města, návrhem přemostění a podchodů je snížen její bariérový efekt. Je navrženo prodloužení 
inženýrských sítí do všech zastavitelných ploch. S ohledem na předpokládaný rozvoj bydlení je 
navrženo doplnění ploch občanské vybavenosti při respektování vybavení stávajícího. Je navrženo 
doplnění ploch pro tělovýchovu a sport a posílení zelené osy podél Olšavy. 

Slabé stránky 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (příznivé životní 
prostředí) 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní 
prostředí) 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy (příznivé životní prostředí) 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici (příznivé životní prostředí) 

Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (soudržnost obyvatel území) 

Vysoký podíl neobydlených bytů (soudržnost obyvatel území) 

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). Stacionární zdroje znečištění 
ovzduší budou omezeny v souvislosti s návrhem nových ploch pro výrobu, kde se předpokládá 
modernizace výrobních procesů a snížení energetických nároků na výrobu. Návrh ÚP vytváří 
předpoklady pro zkvalitnění železniční dopravy obnovou vleček. Návrhem ploch pro novou obytnou 
výstavbu vytváří předpoklady pro nárůst počtu obyvatel města a nepřímo tak zlepšení nepříznivé 
věkové struktury obyvatel. Vymezením ploch přestavby bude snížen podíl neobydlených bytů. 

Příležitosti 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní nádrže (hospodářský 
rozvoj) 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází 
(hospodářský rozvoj) 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí městské památkové zóny (hospodářský rozvoj) 
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Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změnám trasování silnice II. třídy (příznivé ŽP) 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (hospodářský rozvoj) 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (soudržnost obyvatel 
území) 

Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel (soudržnost obyvatel 
území) 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (hospodářský 
rozvoj) 

Návrh územního plánu Uherský Brod reaguje na vytipované příležitosti: jsou navržena protipovodňová 
opatření formou protipovodňových hrází i suchých poldrů nad městem. Jsou vytvořeny předpoklady 
pro rozvoj cestovního ruchu doplněním ploch pro rekreaci specifických forem, ploch pro tělovýchovu 
a sport i doplněním ploch pro občanské vybavení v zástavbě města. Jsou navrženy koridory pro 
přeložky silnic II. třídy, které přinesou zlepšení kvality ovzduší v zástavbě jižní a východní části města 
a celkové zkvalitnění životního prostředí (omezení hluku). V souvislosti s návrhem nových ploch pro 
výrobu a obnovou železničních vleček jsou vytvořeny předpoklady pro hospodářský rozvoj. Návrhem 
ploch pro novou obytnou výstavbu, ploch pro rozvoj občanského vybavení včetně ploch pro 
tělovýchovu a sport vytváří předpoklady pro kvalitní život ve městě a rozvoj společenství obyvatel. 

Hrozby 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických 
zátěží (příznivé životní prostředí)  

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality NATURA 
2000 (hospodářský rozvoj) 

Návrh územního plánu Uherský Brod nemůže ovlivnit možnost negativních projevů starých 
ekologických zátěží (příznivé životní prostředí). Existence evropsky významné lokality NATURA 2000 
nemá vliv na omezení hospodářského rozvoje území. 
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C.2 Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

253_1 Rozsáhlá sesuvná území zasahující do zastavěného území i zastavitelných ploch. 

V návrhu ÚP zohledněno v podmínkách pro výstavbu na těchto plochách. 

253_2 V extravilánu obce jsou rozsáhlé nepřerušované zemědělsky obhospodařované plochy. 

Do návrhu ÚP bylo na těchto plochách zapracováno řešení dle komplexních pozemkových 
úprav. 

253_3 Silnice I. tř. zatěžuje zastavěné území města (obchvat silnice I. třídy je řešený jen z části -
jižní část města je silnicí I/50 oddělena). 

V návrhu ÚP je řešena územní rezerva pro přeložení silnice tak, aby jižní část města nebyla 
silnicí od zástavby města oddělena. 

253_4 Silnice II/490 zatěžuje zastavěné území v jižní části města – chybějící obchvat (PK 22). 
Vybudováním obchvatu (napojením II/490 na I/50 mimo město) by došlo k odlehčení 
dopravy přes město, a současně napojení průmyslového areálu na silnici I/50. 

V návrhu ÚP jsou řešeny přeložky silnic II. třídy v souladu s nadřazenou dokumentací.  

253_5 Silnice II/490 zatěžuje zastavěné území města v městské části Těšov a Újezdec (hlavní 
tah na Luhačovice) - chybějící obchvat (PK 23). Obchvat řeší napojení ze silnice II/495, 
který by odvedl dopravu směřující na Luhačovice mimo zastavěné území této městské 
části. 

V návrhu ÚP jsou řešeny přeložky silnic II. třídy v souladu s nadřazenou dokumentací. 

253_6 Napojení silnice II/495 na plánovaný obchvat II/490 – chybějící napojení (PK 26). 

V návrhu ÚP jsou řešeny přeložky silnic II. třídy v souladu s nadřazenou dokumentací. 

253_7 Narovnání silnice II/490 (mezi k. ú. Nivnice a Uherský Brod) – chybějící narovnání (PK 21). 
V současnosti je dvojitě (esovitě) zatočena a je místem častých dopravních nehod. 

V návrhu ÚP jsou řešeny přeložky silnic II. třídy v souladu s nadřazenou dokumentací. 

253_8 Aktivní záplavová zóna zasahuje do zastavěného území i zastavitelných ploch. 

V návrhu ÚP jsou všechny zastavitelné plochy vymezeny mimo aktivní záplavovou zónu.
Zastavěné území je ochráněno návrhem protipovodňových opatření. 

253_9 Zastavěné území i zastavitelné plochy se nachází v záplavovém území, v ÚP jsou navržena 
protipovodňová opatření. 

Návrh nového ÚP protipovodňová opatření zpřesňuje dle zpracované podrobnější 
dokumentace. 

253_10 Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení současného stavu návrhem přeložek silnic II. 
třídy vč. územní rezervy pro přeložku silnice I. třídy a situováním ploch pro průmyslovou 
výrobu v dostatečné vzdálenosti od chráněných ploch. 

253_11 Nízký stupeň koeficientu ekologické stability KES 0,37 - území ekologicky nestabilní. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení současného stavu řešením krajiny a ÚSES. 

253_12 Staré ekologické zátěže (skládky) - ekologické riziko, nestálé podloží. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro eliminaci problému návrhem ploch bez zástavby. 

253_13 Úrovňové křížení silnice I. a II. tř. Problém částečně řešen vybudovanou světelnou 
křižovatkou. Realizací obchvatu (PK22) by došlo k odlehčení provozu na této křižovatce. Řešit 
úplný obchvat obce. 

Jsou řešeny přeložky a územní rezervy pro přeložení silnic I. a II. třídy mimo toto území. 
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253_14 Úrovňové křížení silnice II. tř. a železnice. Častá dopravní zácpa, zejména z vedlejších silnic. 

V návrhu ÚP jsou řešeny přeložky a územní rezervy pro přeložení silnic I. a II. třídy 
s mimoúrovňovým křížením železnice. 

253_15 Železniční trať zatěžuje zastavěné území zejména hlukem. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro eliminaci problému návrhem vhodného využití ploch 
v blízkosti železnice. Plochy, vyžadující ochranu před hlukem situuje mimo oblast zasaženou 
hlukem. 

253_16 Dlouhodobý úbytek počtu obyvatel - ovlivněný částečně nedostatkem vhodných disponibilních 
ploch pro bydlení. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení situace návrhem těchto ploch. 

253_17  Vyšší podíl starších obyvatel - vyvolává potřebu zajistit dostatek ploch pro občanskou 
vybavenost zajišťující služby pro seniory. 

Návrh ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení situace pomocí podmínek pro využití ploch, kde lze 
tato zařízení doplnit. 

253_18  Chybějící propoj pro pěší - silnice I/50 společně se železnicí oddělují sídliště Olšava od centra 
města. 

Návrh ÚP zakresluje nový propoj dle realizace v území. 

253_19  Zastavitelné plochy vymezeny na ZPF ve vyšších třídách ochrany. 

Návrh ÚP se tomuto problému vzhledem k základní koncepci dopravního řešení nemůže 
vyhnout. Urbanistická koncepce řešení pak pro rozvoj města využívá pokud možno ucelené 
plochy, které budou od krajiny dopravními trasami odděleny. 
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C.3 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

Kartogram vyhodnocení vyváženosti pilířů obcí ORP Uherský Brod, postavení obce 
Uherský Brod v rámci ORP 

Obec  Z  H  S  Max_Min Vyváženost  Z  H  S  Skupina  

Bánov 0,3  4,3  -2,3  6,6  nadprůměrná  +  +  -  2a  

Bojkovice 8,03  2,9  -3,7  11,7  průměrná  +  +  -  2a  

Březová 10,1  -0,5  -4,4  14,5  průměrná  +  -  -  3a  

Bystřice pod 
Lopeníkem 8,9  2,6  -4,6  13,5  průměrná  +  +  -  2a  

Dolní Němčí -10,4  9,5  0,1  19,9  průměrná  -  +  +  2c  

Drslavice 0,5  6,3  1,2  5,8  nadprůměrná  +  +  +  1  

Horní Němčí 8,6  2,7  -1,4  10,0  nadprůměrná  +  +  -  2a  

Hostětín 9,3  1,6  -5,6  14,8  průměrná  +  +  -  2a  

Hradčovice 1,1  4,3  0,9  3,3  nadprůměrná  +  +  +  1  

Komňa 9,9  2,3  0,8  9,1  nadprůměrná  +  +  +  1  

Korytná 11,8  1,8  -1,4  13,2  průměrná  +  +  -  2a  

Lopeník 10,3  -3,9  -15,3  25,6  podprůměrná  +  -  -  3a  

Nezdenice 2,5  2,0  -2,2  4,7  nadprůměrná  +  +  -  2a  

Nivnice -5,9  7,2  0,6  13,1  průměrná  -  +  +  2c  

Pašovice 2,9  1,7  -3,1  6,0  nadprůměrná  +  +  -  2a  

Pitín 12,3  -0,1  -0,2  12,5  průměrná  +  -  -  3a  

Prakšice 1,7  8,6  2,5  6,9  nadprůměrná  +  +  +  1  

Rudice 7,4  3,1  -9,0  16,3  podprůměrná  +  +  -  2a  

Slavkov 7,1  1,9  -1,2  8,4  nadprůměrná  +  +  -  2a  

St.Hrozenkov 10,4  3,5  -3,6  14  průměrná  +  +  -  2a  

Strání 12,0  2,1  -1,0  13,0  průměrná  +  +  -  2a  

Suchá Loz 4,3  3,2  0,3  4,1  nadprůměrná  +  +  +  1  

Šumice  -5,6  4,8  -3,3  10,4  průměrná  -  +  -  3b  

Uherský 
Brod  -5,6  9,9  1,2  15,6  podpr ůměrná -  +  +  2c 
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Vápenice 11,1  0,7  -13,8  24,9  podprůměrná  +  +  -  2a  

Veletiny   -1,3  5,4  -0,9  6,65  nadprůměrná  -  +  -  3b  

Vlčnov   -7,8  6,6  -0,9  14,4  průměrná  -  +  -  3b  

Vyškovec   11,3  -1,3  -7,4  18,7  podprůměrná  +  -  -  3a  

Záhorovice  9,0  2,0  -1,4  10,4  průměrná  +  +  -  2a  

Žítková  10,8  -2,1  -10,7  21,5  podprůměrná  +  -  -  3a  

 

Vyhodnocení vyváženosti Uherský Brod - 2c, t.j. podprůměrná 

Podmínky pro  Body  Hodnocení podle metodického sdělení 
OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ  

příznivé životní prostředí  -5,6  -  

hospodářský vývoj  9,9  +  

soudržnost společenství obyvatel území  1,2  +  

vyváženost    Kategorie 2c  

 

Vyhodnocení jednotlivých pilířů: 

Pilíř životního prostředí je hodnocený záporně. Území se nenachází uvnitř ani v okolí CHKO či 
přírodního parku. Plochy lesa zabírají asi 17% z celkové výměry území. Obec je plynofikována 
s výjimkou Maršova, kanalizace je napojena na ČOV (kromě příměstské části Maršov a některých 
okrajových městských částí). Na základě výsledků měření ČHMÚ se jedná o oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. Území je v dosahu stacionárních 
zdrojů emisí a v dosahu liniových zdrojů emisí. Koeficient ekologické stability je nízký (KES = 0,38). 

Pilíř hospodářského rozvoje je kladný. Kladně je hodnoceno napojení zastavěného území na plyn a na 
kanalizaci a ČOV. Územím prochází silnice I/50. Kladně je také hodnocena existence městské 
památkové zóny – přínos z hlediska cestovního ruchu. 

Pilíř soudržnosti společenství obyvatel území je kladný. Město má dobrou občanskou vybavenost: 
školy, školky, zdravotní střediska, penziony pro seniory, aquapark i koupaliště. Město má v dosahu 
silnici I/50 i železnici. Negativně se projevuje klesající dlouhodobá i krátkodobá změna počtu obyvatel 
včetně nižšího podílu obyvatel ve věku 0–14 na celkovém počtu obyvatel. 
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C.4 Zhodnocení vlivů koncepce řešení ÚP na udržitelný rozvoj území 

Podle aktuální právní úpravy spočívá »udržitelný rozvoj území« ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Účelem VURÚ je pak vlivy konkrétního dokumentu (koncepce) na udržitelný rozvoj území posoudit. 
Vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území je přitom stěžejním cílem územního 
plánování, jehož by mělo být dosaženo soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území za účelem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Udržitelný rozvoj území tedy stojí na třech pilířích – environmentálním, hospodářském (ekonomickém) 
a sociálním, jejichž vztah by měl být vyvážený. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proto 
musí obsahovat rovněž vyhodnocení vlivů na hospodářské a sociální podmínky v území. Podrobně je 
dokumentaci Vyhodnocení vlivu řešení ÚP na životní prostředí (SEA) řešen pilíř environmentální, 
ostatní pilíře jsou posouzeny ve VURÚ. 

Město Uherský Brod je z hlediska vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
zařazeno do skupiny 2c, z tohoto hlediska je tedy hodnoceno negativně. Nejhůře z pilířů udržitelného 
rozvoje území jsou hodnoceny územní podmínky pro příznivé životní prostředí, nejlépe jsou hodnoceny 
územní podmínky pro hospodářský rozvoj. Soudržnost společenství obyvatel je průměrná. 

Životní prostředí je zde v záporných hodnotách - 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. 
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Počet obyvatel Uherský Brod v současné době mírně klesá, je spojen s dřívějším útlumem některých 
výrobních kapacit (nárůst nezaměstnanosti, omezení nové výstavby). Rychlý úbytek dětí může mít 
negativní vliv na věkovou strukturu města a stárnutí populace. Hospodářskému rozvoji města 
může napomoci existence územního plánu s dostatkem nabídky zastavitelných ploch (jak 
pro bydlení, tak pro rozvoj průmyslové výroby), s předpokladem vyřešení dopravy 
(realizace přeložek silnic II. třídy v jižní a východní části města) a s pozitivní reakcí na 
možnost zvýšení turistického a rekreačního potenciálu území. 

Ohrožením je i tlak na výstavbu objektů individuální rekreace v okolí města. Tato zástavba snižuje 
přírodní hodnoty území, zejména jeho průchodnost a turistickou atraktivitu, z hospodářského hlediska 
je pro město minimálním přínosem. Je ale potřebná z hlediska pilíře soudržnosti obyvatel (zájem 
o tuto výstavbu stále roste) a proto byly do návrhu ÚP po společném jednání dle požadavků obce 
navráceny ty plochy, které jsou pro individuální rekreaci navrženy v dosud platném ÚP, přitom byly 
návrhem ÚP pro společné jednání omezeny. 

Ve městě chybí investice, které by podpořily turistický ruch a zaměstnanost v terciéru 
(výstavba objektů hromadné rekreace s vazbou na nové aktivity, např. říční lázně apod.). 
Cílem města by mělo být vyšší zapojení řeky Oslavy do městského organismu při 
minimalizaci negativních dopadů, plynoucích z potřeby realizovat protipovodňová opatření – vytvoření 
nábřežní stezky s provázaností na cyklistickou dopravu, dále také doplnění cyklotras a cyklostezek. 
Tato problematika byla řešena a zpřesněna „Územní studií veřejného prostranství Uherský Brod - 
rekreační osa řeky Olšavy“ v roce 2018, řešení bylo do návrhu ÚP nově převzato (zejména řešení 
cyklistické dopravy jižně Olšavy v lokalitě pod Bajovcem). 

Návrh ÚP města Uherský Brod byl rozpracován ve variantách. 

Varianty řešení se týkaly zejména řešení dopravy. Výsledná varianta návrhu pro společné jednání byla 
výsledkem závěrů pracovních schůzek a výrobních výborů. Po společném jednání byl návrh ÚP 
upraven dle požadavků dotčených orgánů. 

Dopravní řešení 

� řešení 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 (navržena územní rezerva), řešení bude prověřeno územní studií. 

� návrh ÚP Uherský Brod odvádí část dopravy z ulice Vlčnovské a z jižní části zástavby také 
návrhem místní komunikace v průmyslové zóně Vazová, s mimoúrovňovým křížením železnice 
(propojení ulic Pod 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 – navazuje na plochy průmyslové zóny, kterou nově zpřístupňuje také 
ve směru od ulice Pod Valy, 

� 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. 

Rozvojové plochy 

� řešení ÚP Uherský Brod navrhuje dostatečné zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení pokud možno 
mimo záplavami ohrožená území (při stagnaci počtu obyvatel města plochy umožňují zlepšení 
kvality bydlení navýšením standardu obytných ploch na jednoho obyvatele, 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 zastavovány postupně, směrem od kompaktní 
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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 vyhlášené aktivní záplavové území řeky Olšavy. Problematika 
ochrany nivy řeky souvisí zejména s potřebou vyřešit nadmístní dopravu a zajistit dostatečné 
rozvojové plochy pro výrobu. Upravený návrh ÚP vypouští část rozvojových ploch pro výrobu 
na kvalitním ZPF, což jsou částečně i plochy v záplavovém území, 

� řešení ÚP Uherský Brod zajišťuje 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, 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 (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 nedostatečně využívaných 
ploch v jižní části města (plochy smíšené) 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. 

 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 

NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH 

PRŮZKUMECH A ROZBORECH. 
Nebyly specifikovány. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE. 

E.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 Aktualizací č. 1-
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. 

Podrobně popsáno v kapitole II.2.1 Odůvodnění ÚP. 

E.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 byla vydána zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 12. září 2012 usnesením č. 0749/Z21/12 a nabyla účinnosti dne 5. října 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 požadavky na respektování podmínek pro rozhodování o změnách 
v území, vyplývající ze stanovených priorit územního plánování. 

Podrobně popsáno v kapitole II.2.2 Odůvodnění ÚP. 

E.3 Soulad s cíli územního plánování 

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 vč. jeho využití pro 
rekreaci a cestovní ruch. 

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. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA URÚ 

F.1 Závěry VURÚ 

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je dle § 19 stavebního zákona č. 183/2006 
posouzení vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem 
takovýto vliv nevyloučil. Posouzení bylo orgány ochrany přírody požadováno a bylo zpracováno jako 
samostatná příloha ÚP. Dále, v rámci úprav návrhu ÚP po společném jednání, byla dokumentace SEA 
doplněna. 

Požadavky SEA a upravené SEA (k textu z data 27.4.2020): 

SEA 

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 po společném jednání): 

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, 
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-  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 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). 

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). 

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. 
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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, 

-  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. 

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 koridorů 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. 
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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 plochy T* 304 vyloučit možný negativní vliv na VKP niva a skladebné části ÚSES, v upraveném 
návrhu ÚP respektováno v podmínkách pro výstavbu na dané ploše. 

-  u ploch (284, 285, 296-299, 304), 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. 

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. 

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 v souladu s vydanou 
změnou ÚP č. 10B. 

-  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. 

Doporučená opatření – vodní plochy a toky 

- plochu WT 354, retenční plocha poldru, řešit jako přírodě blízkou s funkcí ÚSES (biocentrum 
vyšších hydrických řad), v návrhu ÚP bylo řešení upraveno tak, aby plocha WT 354 na plochy 
ÚSES navazovala. 
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Doporučená Návrh 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. 

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, 

- 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 upravené SEA lze konstatovat, že řešení Územního plánu Uherský 
Brod bude po doplnění podmínek pro výstavbu akceptovatelné bez dalších kompenzačních 
opatření. 
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POSOUZENÍ VLIVU NA PLOCHY NATURA 2000 

Hodnocená koncepce Územní plán Uherský Brod – návrh nemá významný negativní vliv na 
předměty ochrany a celistvost území NATURA 2000: 

EVL CZ0723412 Mokřad u Slováckých strojíren (8,6 ha), 

EVL CZ0724087 Újezdský les (celkem 932,3 ha), 

EVL CZ0720016 Kovářův žleb – Obora (celkem 214,2 ha), 

EVL CZ0723430 Údolí Bánovského potoka (celkem 21,6 ha), 

EVL CZ0723415 Polichno (celkem 67,1 ha), 

viz následující obrázek. 

 


