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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HULÍN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

     Posouzení Změny č. 1 Územního plánu Hulín z hlediska vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvise-
jících zákonů bylo zpracováno jako samostatná zakázka – Změna č. 1 Územního plánu Hulín – 
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o.,                          
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., srpen 2022) s následujícími závěry: 

     Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Hulín je 11 lokalit dílčích změn (označených loka-
lit změn L01 až L11), které souvisí s úpravou vymezení stabilizovaných nebo zastavitelných 
ploch, s aktualizací vymezení zastavěného území, případně s vymezením koridorů dopravní 
a technické infrastruktury. 

     Konkrétně jsou ve Změně č. 1 nově vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

a) zastavitelné plochy a plochy přestavby 

Označení      
plochy 

Funkční využití plochy  Popis 

BI 145 BI – bydlení individuální Rozšíření původní zastavitelné plochy 
BI 7, včetně změn ve využití území. 

BI 147 BI – bydlení individuální Plocha vzniklá v části původní                                  
zastavitelné plochy BI 6. Jde o redukci 
původní plochy stejného funkčního určení 
– nepředpokládá se vliv na prvky                      
životního prostředí a veřejného zdraví. 

OK 148 OK – občanské vybavení komerční Plocha vzniklá v části původní                              
zastavitelné plochy BI 6, včetně změny 
ve využití území. 

PZ 146 PZ – vybraná veřejná prostranství 
s převahou zeleně 

Plocha vzniklá změnou využití části                
původní plochy PZ 30. Jde o redukci          
původní plochy stejného funkčního                 
určení – nepředpokládá se vliv na prvky 
životního prostředí a veřejného zdraví. 

SX 169 
SX – smíšené obytné jiné Změna využití území z původní plochy 

OK 

SV 168 SV – smíšené obytné venkovské Změna využití území z původní plochy VT 

b) koridory technické infrastruktury 

Označení 
plochy 

Funkční využití Popis 

Lokalita 
L09 

koridor technické infrastruktury  Koridor vedení ZVN 400 kV Němčice – 
Otrokovice ze ZÚR ZK. 

Lokalita 
L10 

koridor technické infrastruktury  Koridor vedení ZVN 400 kV Otrokovice – 
Střílky ze ZÚR ZK. 
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Z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro jednotlivé plochy vyplývá: 

Lokalita dílčích změn L04 

OK 148 (OK) – plocha občanského vybavení komerčního 

Plocha je navržena do části původní plochy BI 6, která je součástí platného územního plánu. 
Vymezením plochy dochází k změně ve využití části území z plochy bydlení individuálního (BI) 
na plochu občanského vybavení komerčního (OK). Zbytek plochy BI 6 je zachován, s novým 
označením BI 147. 

Plocha občanského vybavení komerčního je navržena za účelem realizace záměrů prodejny 
smíšeného zboží a prodejny potravinářského a nepotravinářského zboží. Plocha je vymezena 
do prostoru polních kultur biotopu X2.  

Plocha si vyžádá zábor ZPF v rozsahu 0,04 ha na půdách v I. třídě kvality ZPF a 1,84 ha na pů-
dách ve II. třídě kvality půd. Nejde však o nově vzniklý nárok na zábor ZPF, plocha je vymeze-
na v rámci stávající rozvojové plochy BI 6; jde o část již schváleného záboru ZPF. Z tohoto 
důvodu je významně negativní vliv plochy na ZPF akceptovatelný. 

V prostoru plochy byl recentně proveden biologický průzkum za účelem zjištění výskytu bio-
logicky a ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů. Dle provedeného biologického 
průzkumu v lokalitě bylo z botanického hlediska zjištěno, že většina dotčených biotopů je 
ryze antropogenního charakteru a není na ně vázána ochranářsky či biologicky kvalitní vege-
tace. Vegetaci zcela dominují biotopy antropogenně silně ovlivněné nebo přímo vytvořené 
člověkem. Průzkumem fauny v území zamýšleného záměru a v jeho okolí byl aktuálně nebo 
v předchozích letech zaznamenán či je udáván v literatuře výskyt řady obratlovců a bezobrat-
lých druhů. Některé z těchto druhů mohou projevovat vazbu na zájmové území, či se 
v zájmovém území nebo v jeho širším okolí vyskytují. Dle provedeného průzkumu a jeho zá-
věrů byly shledány akceptovatelné vlivy záměru v rámci řešené plochy OK 148 a pro jejich 
zmírnění byla navržena konkrétní zmírňující opatření. Vliv plochy na přírodu a krajinu je nu-
lový až mírně negativní. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Lokalita dílčích změn L05 

BI 145 (BI) – plocha bydlení individuálního 

Plocha BI 145 je vymezena k rozšíření stávající plochy BI 7 jižním směrem do prostoru rozvo-
jových ploch PZ 30 a DS 31. Změnou č. 1 tak dochází ke změně funkčního využití území 
na plochu bydlení individuálního.  

Prostor změny využití území v rámci plochy BI 145 zahrnuje stávající zahrady, drobné stavby 
a porosty náletových dřevin (biotopy X1, X3, X5, X7, X12 a X13), které se nacházejí mezi stá-
vající obytnou zástavbou místní části Sadová a železničními vlečkami v jižní části města Hulí-
na. 

Plocha si vyžádá zábor ZPF v rozsahu 2,20 ha na půdách ve II. třídě kvality půd a 0,28 ha 
na půdách ve IV. kvalitě půd. Nejde však o nově vzniklý nárok na zábor ZPF, plocha je vyme-
zena v rámci stávajících rozvojových ploch PZ 30 a DS 31; jde o část již schváleného záboru 
ZPF. Z tohoto důvodu je významně negativní vliv plochy na ZPF akceptovatelný. 
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Plocha je vymezena v těsné blízkosti železniční trati č. 330 v úseku mezi Přerovem a Otroko-
vicemi. Realizace obytných staveb v blízkosti železniční trati může generovat negativní ovliv-
nění veřejného zdraví obyvatelů těchto staveb, a to v důsledku hlukového zatížení území 
a negativního vlivu vibrací; tento vliv však nebude významný. I přesto je žádoucí, aby kon-
krétní budoucí záměry v rámci plochy byly posouzeny v rámci následného řízení za účelem 
prokázání splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Lokality dílčích změn L06 a L07 

SV 168 (SV) – plocha smíšená obytná venkovská 
SX 169 (SX) – plochy smíšené obytné jiné 

Jde o plochy přestavby v zastavěném území, u kterých Změnou č. 1 dojde ke změně funkční-
ho využití území. Plocha SX 169 je vymezena v rámci stávající plochy občanského vybavení 
komerčního (OK). Tato změna je navržena pro nové využití stávající stavby ubytovacího zaří-
zení (motel Jerry), které bude zahrnovat vestavbu bytových jednotek do půdního prostoru, 
využití stávajících prostor pro restauraci, kanceláře, maloobchod, apod. V případě plochy SV 
168 dojde ke změně využití území v části plochy výroby těžké a energetiky, jež zahrnuje část 
bývalého výrobního areálu. V rámci ploch se nacházejí stávající stavby a další zpevněné plo-
chy společně se sporadickou či ruderální vegetací (biotop X1). 

Obě plochy jsou již zastavěny a nebudou generovat zábory ZPF. 

Plochy se nacházejí v jižní části města Hulína ve vazbě na průmyslové zóny – plochy výroby 
těžké a energetiky. Změnou č. 1 dochází u obou ploch k možnosti realizace obytných staveb 
či přestaveb, tj. záměrů trvalého bydlení. V souvislosti s trvalým pobytem osob v rámci ploch 
nelze vyloučit negativní vliv na veřejné zdraví obyvatelů těchto staveb, a to v důsledku hlu-
kového zatížení území a negativního vlivu vibrací způsobené provozem výroby v navazujících 
plochách. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby konkrétní budoucí záměry v rámci plochy byly 
posouzeny v rámci následného řízení za účelem prokázání splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Realizace obou ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Lokalita dílčích změn L09 – koridor vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice 

TE 152-164 (TE) – plochy energetiky 
TX 165 (TX) – plocha technické infrastruktury jiné 

Změna č. 1 vymezuje pomocí ploch energetiky (TE) 152-164 a plochy technické infrastruktury 
jiné (TX) 165 koridor pro zdvojení stávajícího vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice, jenž 
je přebírán ze ZÚR Zlínského kraje v platném znění. Koridor je veden podél stávajícího vedení 
ZVN ve východní části zájmového území severojižním směrem, paralelně s dálnicí D55, pře-
vážně přes polní kultury biotopu X2. 

Při realizaci záměru zdvojení stávajícího vedení lze předpokládat, že v místě ukotvení patek 
dojde k záborům ZPF. Přesný zábor v rámci územního plánu v současné době nelze vyhodno-
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tit, protože k uvedeným záměrům dosud není zpracována projektová dokumentace; bude 
věcí řízení o umístění stavby. Lze však očekávat minimální zábory ZPF. 

Z pohledu přírody a krajiny nelze vyloučit potenciál vlivu koridoru a souvisejících záměrů 
na zvláště chráněné či jinak biologicky významné druhy živočichů. Záměr zdvojení stávajícího 
vedení ZVN může dále posílit negativní vliv na migrační prostupnost vzdušného prostoru pro 
avifaunu, zvyšuje se riziko střetu ptáků s vodiči vysokého napětí. Z tohoto důvodu nelze vy-
loučit i možný významný vliv záměru na zvláště chráněné druhy v území.  

Koridor křižuje několik prvků ÚSES. Konkrétně dochází ke křižování lokálního biokoridoru 
LBK17, který je vymezen podél řeky Mojeny. Koridor překračuje LBK17 v místě mezi železnič-
ní tratí a dálnicí D55. Dále dochází k částečné prostorové kolizi koridoru s lokálním biokorido-
rem LBK5_s a lokálním biocentrem LBC6_s v lokalitě Nivky. Oba tyto prvky jsou vázány 
na řeku Rusavu a navazující porosty. V severní části území koridor překračuje lokální biokori-
dor původně označený LBK7_n. Při realizaci záměru zdvojení stávajícího vzdušného vedení 
ZVN nelze vyloučit vliv na migrační funkčnost těchto prvků ÚSES (umisťování patek sloupů do 
niv vodních toků, nové průseky břehových porostů aj.). S tím souvisí i možné ovlivnění VKP ze 
zákona – vodní toky a jejich nivy (jejich břehové porosty). Vzhledem k očekávanému prosto-
rově omezenému zásahu do výše uvedených prvků obecné ochrany přírody, se předpokládají 
únosné vlivy. 

Z pohledu krajinného rázu se neočekává významný negativní vliv. Trasa zdvojeného vedení 
nahradí stávající vedení ZVN, negativní vliv na vizuální charakteristiku krajiny u tohoto antro-
pogenního prvku zůstane stejný. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nelze vyloučit významný negativní vliv koridoru, resp. 
budoucích záměrů v rámci koridoru na přírodu a krajinu. Při dodržení ochranných pásem 
daných platnou legislativou nebude mít záměr negativní vliv na veřejné zdraví. Vliv elektro-
magnetického záření nebude mít oproti současnému stavu přesah mimo ochranné pásmo 
vedení ZVN. 

Realizace koridoru, resp. vymezených ploch TE a TX je z pohledu ostatních složek životního 
prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 

 

Lokalita dílčích změn L10 – koridor vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Střílky 

TE 166 a 167 (TE) – plochy energetiky 

Změnou č. 1 je v jižní části území města vymezen okraj koridoru pro realizaci záměru zdvoje-
ní ZVN 400 kV Otrokovice – Střílky. Koridor je přebírán z platných ZÚR Zlínského kraje. Změna 
č. 1 koridor vymezuje pomocí ploch TE 166 a 167. Koridor je veden přes vodní nádrž Štěrko-
viště Kvasice, kde zasahuje do jejích břehových porostů, okraje samotné vodní plochy a na-
vazujících polních kultur. Stávající vedení ZVN 400 kV, pro jehož zkapacitnění je koridor navr-
žen, se nachází mimo území města Hulína, na území obcí Kvasice a Tlumačov. Míra případ-
ného vlivu koridoru, resp. konkrétního záměru na prvky životního prostředí a veřejné zdraví 
v řešeném území bude proto záviset na konkrétním umístění budoucího zamýšleného zámě-
ru. 

Při realizaci záměru zdvojení stávajícího vedení lze předpokládat, že v místě ukotvení patek 
dojde k záborům ZPF. Přesný zábor v rámci územního plánu v současné době nelze vyhodno-
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tit, protože k uvedeným záměrům dosud není zpracována projektová dokumentace; bude 
věcí řízení o umístění stavby. Lze však očekávat minimální zábory ZPF. 

Z pohledu přírody a krajiny nelze vyloučit potenciál vlivu ploch, resp. koridoru a souvisejících 
záměrů na zvláště chráněné či jinak biologicky významné druhy živočichů. Dle nálezové data-
báze (NDOP AOPK ČR 2022b) byly recentně v trase koridoru a zejména ve vazbě na přítom-
nou vodní plochu a její břehové porosty detekovány stovky nálezů zvláště chráněných či bio-
logicky významných druhů živočichů, zejména ptáků. Při realizaci záměru nelze vyloučit ne-
gativní vliv na tyto druhy, například při kácení dřevin, zásahu do břehových či litorálních po-
rostů vodní plochy, aj. Záměr zdvojení stávajícího vedené ZVN potenciálně může dále posílit 
negativní vliv na migrační prostupnost vzdušného prostoru pro avifaunu, zvyšuje se riziko 
střetu ptáků s vodiči vysokého napětí. Z tohoto důvodu nelze vyloučit i možný významný vliv 
záměru na zvláště chráněné druhy v území.  

Obě plochy tvořící koridor jsou vymezeny do plochy regionálního biocentra RBC1_s, které 
zahrnuje přírodě blízké partie jihozápadní části správního území – lužní lesní porosty, neza-
stavěnou část nivy řeky Moravy, jezera vzniklá těžbou štěrkopísku, aluviální louky aj. 
Při realizaci záměru zdvojení stávajícího vzdušného vedení ZVN nelze vyloučit vliv 
na migrační funkčnost tohoto prvku ÚSES (tvorba nových průseků porostů dřevin, zásahy 
do vodních nádrží a jejích břehů, zastavění části říční nivy, aj.). Nicméně s ohledem na roz-
lehlost dotčeného biocentra a rozsah a charakter záměru (vzdušné vedení ZVN nahrazující 
stávající vedení ZVN) pravděpodobně nebudou tyto vlivy významné. Se zásahy v rámci bio-
centra souvisí i možné ovlivnění VKP ze zákona – vodní toky a jejich nivy (jejich břehové po-
rosty), jezera a lesy. 

Z pohledu krajinného rázu se neočekává významný negativní vliv. Trasa zdvojeného vedení 
nahradí stávající vedení ZVN, negativní vliv na vizuální charakteristiku krajiny u tohoto antro-
pogenního prvku zůstane stejný. 

Celkově nelze v případě realizace koridoru, resp. záměru v rámci vymezeného koridoru, vy-
loučit možné významně negativní vlivy na přírodu a krajinu. Realizace koridoru, resp. vyme-
zených ploch TE 166 a TE 167 je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
    Posuzování vlivu jednotlivých ploch a koridorů a územně plánovací dokumentace jako cel-
ku bylo prováděno na základě v textu průběžně citovaných odborných podkladů a výsledků 
recentních biologických průzkumů zpracovatele vyhodnocení v rámci zájmového území. Pre-
dikce vlivu koncepce na okolní prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy před-
pokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a expertního od-
hadu zpracovatelů.  
 
Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 1 

Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 1 se projeví zejména u záboru zemědělské půdy 
jako snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod a snížení vlhkosti 
v ovzduší. Tento vliv je však minimální, rozsah nových záborů ZPF je nízký a nově vzniklé zá-
bory jsou kompenzovány rušením některých dříve schválených rozvojových ploch.  

Sekundárním vlivem realizace staveb pro bydlení je mírné zvýšení intenzity cílové osobní 
dopravy s doprovodnými negativními vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci. 
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Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale 
v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 
narůstat.  

Ani při realizaci všech navržených ploch se nepředpokládá natolik výrazné zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být realizována. 
 
Synergické vlivy realizace návrhu Změny č. 1  

Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce ne-
odpovídající prostému součtu daných vlivů.  

U předloženého návrhu Změny č. 1 může dojít k takovému synergickému působení zejména 
u postupného mírného zhoršení kvality ovzduší a hladiny hluku, k němuž bude postupně do-
cházet vlivem zvýšení počtu staveb a tedy i vozidel návštěvníků či trvale bydlících obyvatel 
v řešeném území. 

Výsledkem tohoto synergického působení může následně být vyšší narušení pobytové poho-
dy obyvatel, než přísluší prostému působení jednotlivých vlivů, které samy o sobě budou 
s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, jsou zpracovatelé SEA názoru, že u předlo-
ženého návrhu Změny č. 1 se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít 
významný negativní vliv na veřejné zdraví. 
 
Kumulativní vlivy realizace návrhu Změny č. 1 u dalších složek životního prostředí 

Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu Změny č. 1 projeví i u dalších hodnocených slo-
žek životního prostředí, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní 
vlivy. 

Jedná se zejména o kumulativní vliv postupné zástavby území na krajinný ráz, na úbytek ze-
mědělské půdy, fragmentaci území a na postupné zvýšení intenzity dopravy v území 
s doprovodným zvýšením hlukové a imisní zátěže. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se nepředpokládá, že by 
i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace návrhu Změny č. 1 nastaly okolnosti, 
které by bránily realizaci předložené koncepce jako celku. 
 
Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace Změny č. 1  

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci návrhu Změny č. 1 za vlivy 
trvalé. Za přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých objektů, tj. 
konkrétních staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 
 
V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 
návrhu Změny č. 1 jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých 
navrhovaných ploch a koridorů jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem je 
minimalizovat či zcela eliminovat negativní vlivy jejich realizace. Vliv návrhu Změny č. 1 
jako celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území 
akceptovatelný, je však žádoucí respektovat následující konkrétní doporučení: 
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Ochrana půdy: 

 Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kom-
paktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi 
nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku negativních dopadů bořivých větrů 
na okrajové části lesních porostů. 

 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstav-
by, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo v daném 
území nebo jeho blízkém okolí. 

 
Ochrana povrchových a podzemních vod: 

 U ploch a koridorů vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo o šířce 
6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. 

 
Stabilizace odtokových poměrů: 

 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných 
a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo retence. 

 
Ochrana krajinného rázu a životního prostředí obecně: 

 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu. 

 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant po-
drobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. podrobit hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (projektová EIA). Respektovat závěry již zpraco-
vaných hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., resp. dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. 

 
Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 

 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy a vyvaro-
vat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

 Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, případně zajistit 
zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest kolem nově vy-
mezených ploch výstavby. 

 
Ochrana kulturních památek 

 Při realizaci navržené zástavby v blízkosti kulturních památek respektovat jejich výskyt, 
a pokud to bude možně, zapracovat jejich umístění do architektonického řešení zástavby. 

 

     U navržených rozvojových ploch a koridorů se zjištěnými závažnými reálnými či potenciál-
ními zápornými vlivy na životní prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírněj-
ších záporných vlivů) jsou nad rámec podmínek využití uvedených ve výrokové části Změny 
č. 1 a nad rámec obecných podmínek uvedených v předchozím textu, navržena následující 
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů: 
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Číslo                    
plochy 

Typ plochy s rozdílným                    
způsobem využití 

Podmínka realizace plochy 

BI 145 (BI) – plocha bydlení                      
individuálního 

Pro snížení vlivu ploch na veřejné zdraví jejich                       
obyvatel v důsledku možného negativního vlivu hluku 
a vibrací způsobených dopravou či průmyslem je                 
žádoucí, aby konkrétní budoucí záměry v rámci ploch 
byly posouzeny v rámci následného řízení za účelem 
prokázání splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

SV 168 (SV) – plocha smíšená 
obytná venkovská 

SX 169 (SX) – plocha smíšená 
obytná jiná 

RE 152-164, 
TE 166,                       
TE 167 

(TE) – plochy energetiky Konkrétní budoucí záměry v rámci vymezených                      
koridorů projednat s orgánem ochrany přírody                        
a s orgánem posuzování vlivů na životní prostředí.                        
Na základě jejich doporučení bude potřeba provést 
případná vyhodnocení budoucích záměrů v rámci            
navržených koridorů dle zákona 114/1992 Sb.                                   
a zákona 100/2001 Sb., v jejich platném znění.                       
Důraz těchto hodnocení by měl být kladen zejména                                
na možnost negativního ovlivnění zvláště chráněných 
druhů živočichů a jejich biotopů, migrační                              
prostupnosti území pro avifaunu, prvků místního                          
i nadmístního ÚSES a VKP ze zákona. 

TX 165 (TX) – plocha technické 
infrastruktury jiné 

 
 

 

 
 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HULÍN NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 

 

    Změna č. 1 Územního plánu Hulín nebyla vyhodnocena z hlediska vlivu na evropsky vý-
znamné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů, protože Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavební-
ho řádu a životního prostředí, ve svých stanoviscích k jednotlivým požadavkům na Změnu č. 
1 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
uvedl, že jednotlivé změny nemohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti.  
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C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

 

     V Územně analytických podkladech pro správní obvod ORP Kroměříž (Městský úřad Kro-
měříž, prosinec 2020) jsou pro Město Hulín vyhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby, definovány problémy v území a je vyhodnocena vyváženost pilířů udržitelného roz-
voje území. 

Analýza SWAT – Vyhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

Silné stránky (S) 

• kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku (ŽP) 
• existence železniční stanice nebo zastávky (S)  
• výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice (H)  
• dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy (H) 
• pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce (H)  
• zastavěné území napojené na kanalizaci a ČOV (H)  
• zastavěné území napojené na plyn (H)  
• existence základní školy (S) 
• existence zdravotnického zařízení (S)  
• existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory (S) 
• vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště (S) 

Změna č. 1 nemá dopad na žádný z jevů, definovaných jako silné stránky území.  
 

Slabé stránky (W) 

• zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů (ŽP) 
• zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (ŽP)  
• zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (ŽP)  
• zhoršení kvality obytného prostředí dopravou po dálnici nebo rychlostní silnici (ŽP)  
• zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy – průjezd obcí (ŽP)  
• zhoršení kvality obytného prostředí dopravou po železnici (ŽP) 
• nepříznivá věková struktura obyvatelstva (S) 

Většinu těchto jevů nelze územním plánem ovlivnit, zejména zhoršenou kvalitu obytného 
prostředí a kvalitu ovzduší vlivem těžby nerostů, vlivem existence stacionárních zdrojů zne-
čištění a vlivem dopravy. Těžba nerostů je v území stabilizovaná a bude probíhat i nadále, 
dopravní trasy procházející zastavěným územím, jsou rovněž stabilizované a jejich přeložky 
se nenavrhují. Dopad na obytné území je nutno řešit technickými opatřeními, nad rámec 
možností územního plánu. 

Pro zlepšení nepříznivé věkové struktury obyvatel jsou vytvořeny podmínky již v platném 
územním plánu, kde je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch, určených pro obyt-
nou výstavbu, což je jedním z předpokladů pro přistěhování mladých rodin. 

Změnou č. 1 se tyto podmínky nijak významně nemění, i přes změnu funkčního využití části 
zastavitelné plochy bydlení individuálního na plochu občanského vybavení komerčního je 
rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu dostatečný.  
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Příležitosti (O) 

• zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází 
(H)  

• zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na dálnici 
nebo rychlostní silnici (H)  

• rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (H)  
• zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k napojení na železniční trať (H)  
• rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití nákladního přístavu s překladištěm (H) 
• využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (S)  
• využití ploch brownfield pro rozvoj ekonomických aktivit (H)  
• využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel (S)  
• využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit                     

(hospodářský rozvoj) 

Všechny uvedené příležitosti rozvoje území jsou řešeny již v platném územním plánu – 
pro zajištění ochrany před povodněmi jsou na jihozápadním okraji zástavby Hulína a Záhlinic 
navrženy ochranné hráze, pro rozvoj výroby a skladování je vymezen dostatečný rozsah za-
stavitelných ploch včetně využití ploch brownfield. Zařízení občanského vybavení jsou pře-
vážně stabilizovaná, Změnou č. 1 se vymezuje zastavitelná plocha občanského vybavení ko-
merčního v lokalitě Višňovce, určená pro výstavbu maloobchodních zařízení. S výstavbou 
nákladního přístavu a překladiště se na území města Hulín neuvažuje.       

 

Hrozby (T) 

• omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality 
NATURA 2000 (H)  

• omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku (H)  
• omezení územního rozvoje území vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 

ochrany (H)  
• zhoršení kvality obytného prostředí dopravou po dálnici nebo rychlostní silnici (ŽP)  
• zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield (ŽP)  
• narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování (H) 

Existence evropsky významných lokalit Mokřad Pumpák a Skalky a přírodního parku Záhlinic-
ké rybníky ve skutečnosti rozvoj města nijak významně neomezuje – obě evropsky významné 
lokality mají velmi malou rozlohu a neleží v prostoru potenciálního rozvoje města, přírodní 
park je vymezen v okrajové zamokřené části území, rovněž mimo rozvojové záměry města. 
Opatření proti zhoršení kvality obytného prostředí vlivem negativních jevů dopravy musí být 
řešeny technickými opatřeními nad rámec řešení územního plánu, trasy dálnic a silnic I. a II. 
třídy jsou na území města stabilizované a s jejich přeložkami se neuvažuje. Plocha brownfiel-
du na ulici Záhlinické (areál bývalého cukrovaru) má již nové využití, které nemá negativní 
vliv na obytné prostředí.      
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Problémy v území 

Na území města Hulína jsou v územně analytických podkladech 2020 definovány problémy 
v území, vyplývající z analýzy SWOT, z hodnocení vyváženosti území, z jiných koncepcí 
a ze střetů záměrů na provedení změn v území s limity využití území, a dále problémy identi-
fikované samosprávou a zjištěné v rámci vlastního průzkumu zpracovatelů ÚAP. Jse o násle-
dující problémy: 

• dálnice a rychlostní silnice zhoršuje kvalitu obytného prostředí  
• silnice I. třídy úrovňově křižuje železniční trať 
• dálnice nebo rychlostní silnice křižuje lokální biokoridor  
• silnice I. a II. třídy zatěžují zastavěné území  
• dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území  
• stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území  
• stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území  
• železniční trať zatěžuje zastavěné území 
• brownfield zatěžuje zastavěné území 
• zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100  
• koridor územní rezervy pro vodní cestu je v souběhu s nadregionálním biokoridorem. 

Tyto problémy jsou zčásti územním plánem neřešitelné, protože vyplývají s přírodních pod-
mínek a současného stavu území (dálnice nebo rychlostní silnice křižuje lokální biokoridor, 
zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100), případně je nutno je řešit technic-
kými opatřeními, které jdou nad rámec územního plánu (dálnice a rychlostní silnice zhoršuje 
kvalitu obytného prostředí, silnice I. a II. třídy zatěžují zastavěné území, dálnice nebo rych-
lostní silnice zatěžuje zastavěné území, stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území  
železniční trať zatěžuje zastavěné území). S mimoúrovňovým křížením silnic I/47 a I/55 s že-
lezniční tratí č. 303 se neuvažuje. Staré ekologické zátěže – bývalé skládky odpadů Hulín – 
Padělky a Chrášťany – jsou rekultivované a nejsou zdrojem negativních vlivů na okolní zá-
stavbu, plocha brownfieldu (areálu bývalého cukrovaru) již má jiné využití. Souběh územní 
rezervy pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe a nadregionálního biokoridoru vyplývá 
ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění, které územní plán musí respek-
tovat. 
 
Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci  

• dálnice a rychlostní silnice je v blízkosti města – řešit vhodné oddělení od urbanizovaných 
ploch vhodným ozeleněním 

Trasa dálnice D55 je v nejbližším bodě vzdálena od obytné zástavby 250 m, což je dostatečná 
vzdálenost pro eliminaci negativních vlivů dopravy; ozelenění podél trasy dálnice je možné. 
Rychlostní silnice územím města Hulína neprocházejí. 

 
Vyhodnocení podmínek pro udržitelný rozvoj území  

     Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek – jednotlivých pilířů – je význam-
ným podkladem pro objektivizaci koncepce rozvoje obce. Například špatný stav životního 
prostředí by měl být omezením pro rozvoj aktivit dále poškozujících životní prostředí, špatný 
stav hospodářských podmínek území by měl vést k hledání možností zlepšení těchto podmí-
nek (posílení nabídky ploch pro podnikání, zlepšení infrastrukturní vybavenosti). Zároveň je 
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nutno vnímat specifika jednotlivých pilířů a jejich složek a možnost jejich ovlivnění navrže-
ným řešením územního plánu.       

     Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje města Hulína je podle Územně analy-
tických podkladů pro správní obvod ORP Kroměříž 2020 následující:  

Podmínky pro Hodnocení 

Příznivé životní prostředí - 

Hospodářský rozvoj + 

Soudržnost společenství obyvatel + 

 Kategorie 2c 

 
Pilíř životního prostředí je záporný. V obci je podíl pozemků k plnění funkci lesa 9,5% a nízký 
koeficient ekologické stability 0,34. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané kra-
jině.  
Posílení pilíře:  
• možnost návrhu krajinné zeleně mezi velkými bloky orné půdy 
• zvýšit množství ekologicky stabilních segmentů v krajině, řešit chybějící provázanost – 

propojení ploch zeleně s volnou krajinou  
• možnost návrhu ozelenění podél zemědělských a výrobních areálů  
• dbát na nerozvolňování zástavby do volné krajiny. 

Všechna tato opatření jsou řešena již v platném územním plánu – doplnění ekologicky stabil-
ních segmentů zeleně v krajině je řešeno vymezením chybějících částí ÚSES, vymezené za-
stavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a nezakládají podmínky pro rozvolňování zá-
stavby do volné krajiny; ozelenění výrobních areálů je obecně přípustné. 
 
Pilíř hospodářského rozvoje je kladný. Město se nachází v blízkosti sjezdu z dálnice, v blízkos-
ti pracovištních center – Kroměříž, Přerov, Zlín. V samotném městě je několik výrobních 
podniků. 
Pro další posílení hospodářského pilíře jsou v platném územním plánu vymezeny rozsáhlé 
plochy pro rozvoj výrobních zařízení.  
 
Pilíř soudržnosti obyvatel je kladný. Vybavenost obce je dobrá – mateřská škola, základní 
škola, zdravotnické zařízení, dům s pečovatelskou službou.  
Změnou č. 1 se vymezuje zastavitelná plocha pro výstavbu maloobchodních zařízení, tedy 
pro posílení občanského vybavení města. 

 

 

 
 

D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM 
ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH PODKLADECH, 
NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

 

     Žádné takové skutečnosti nebyly při zpracování Změny č. 1 zjištěny. 
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E.   VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HULÍN K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH 
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

      Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  

2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v platném Územním plánu Hulín a ve Změně č. 1 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné 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 po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty. 

Platný Územní plán Hulín důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území. 
Přírodní hodnoty území města Hulín, které představují především přírodní památky 
Pumpák a Skalky u Hulína, registrované významné krajinné prvky Záhlinické louky 1, 2 
a 3 a Kavkova tůň, evropsky významné lokality Mokřad Pumpák a Skalky a přírodní 
park Záhlinické rybníky, dále pak památné stromy, lesní porosty a vzrostlá zeleň 
v krajině, zejména břehové porosty vodních toků a liniová zeleň podél komunikací, jsou 
chráněny přísným omezením možnosti realizace staveb mimo zastavěné území 
a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní hodnoty včetně urbanistického, architekto-
nického a archeologického dědictví, představované nemovitými kulturními památkami, 
památkami místního významu, archeologickými lokalitami a zachovanou strukturou 
středověkého města – historického jádra Hulína a původní venkovské zástavby 
v Chrášťanech a Záhlinicích, jsou chráněny stanovením prostorových podmínek zástav-
by a vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území. Realizací 
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záměrů, navržených ve Změně č. 1, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani 
kulturních hodnot území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní 
krajiny. 

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Podmínky pro rozvoj primárního sektoru, stanovené v platném územním plánu (vyme-
zení zastavitelné plochy pro rozšíření zemědělského areálu v Záhlinicích), se Změnou 
č. 1 nemění. Změnou č. 1 se nevymezují žádné zastavitelné plochy, které by měly dopad 
na ekologické funkce krajiny, k záboru lesních ani vodních pozemků Změnou č. 1 nedo-
jde, zábor zemědělské půdy bude minimální – pouze pro patky stožárů navrženého 
zdvojení vedení ZVN – viz kap. H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované-
ho řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou vytvořeny podmínky pro vznik pro-
storově sociálně segregovaných území. 

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje 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.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné 
výstavby včetně návrhu související dopravní a technické infrastruktury a na rozvoj eko-
nomického pilíře, a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot 
území, urbanistických hodnot a krajinného rázu. Změna č. 1 řeší převážně pouze dílčí 
úpravy platného územního plánu v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje města, vět-
ší změnou je pouze vymezení koridorů pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Něm-
čice – Otrokovice a Otrokovice – Střílky – jde o záměry převzaté ze Zásad územního roz-
voje Zlínského kraje, po vydání Aktualizace č. 4. Změnou č. 1 se tedy nenavrhují žádná 
jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hodnoty.  

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

Platný územní plán řeší koncepci rozvoje území na principu integrovaného rozvoje úze-
mí a navrhuje vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území na základě komplexního 
a objektivního posouzení všech zájmů v území. Změnou č. 1 se koncepce rozvoje města, 
stanovená územním plánem, nemění, s výjimkou koncepce rozvoje technické infrastruk-
tury, kdy se vymezují koridory pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Němčice – Ot-
rokovice a Otrokovice – Střílky – jde o záměry převzaté ze Zásad územního rozvoje Zlín-
ského kraje, po vydání Aktualizace č. 4. 
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(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Zastavitelné plochy pro vytvoření nových pracovních příležitostí jsou v dostatečném 
rozsahu vymezeny v platném územním plánu, především jako plochy výroby těžké 
a energetiky VT, dále jako jedna zastavitelná plocha výroby zemědělské a lesnické VZ 
v Záhlinicích a také jako zastavitelné plochy těžby nerostů – dobývání GD. Změnou č. 1 
se upravuje vymezení zastavitelné plochy s původním označením VT 59 – část plochy, 
která zasahuje do koridoru pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice, se 
Změnou č. 1 ruší. Nové zastavitelné plochy pro rozvoj ekonomických aktivit se Změnou 
č. 1 nevymezují. 

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Město Hulín je spádovým centrem pro bezprostřední okolí, s širokou nabídkou zařízení 
občanského vybavení a pracovních příležitostí. Platný územní plán tuto funkci dále roz-
víjí vymezením dostatečně kapacitních zastavitelných ploch pro posílení obytné, obsluž-
né i výrobní funkce města, Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 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 ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

V platném územním plánu je navrženo polyfunkční využití částečně nevyužitých výrob-
ních areálů v Hulíně na ulici Eduarda Světlíka a v Záhlinicích (areál sladovny a bývalého 
pivovaru). Areál bývalého cukrovaru v Hulíně je v územním plánu vymezen jako stávající 
plocha pro průmyslovou výrobu a sklady VP s předpokladem, že areál bude i nadále vy-
užíván pro průmyslovou výrobu. Jiné opuštěné areály ani významnější nevyužité plochy 
se v řešeném území nenacházejí. Změnou č. 1 se navrhuje nové využití části nevyužitého 
výrobního areálu na ulici Záhlinické – vymezuje se zde plocha pro stavbu rodinného 
domu. 

Zastavěné území nabízí vzhledem k charakteru stávající zástavby jen velmi málo mož-
ností dostaveb nebo přestaveb. Stávající plochy veřejné zeleně jsou zachovány a dopl-
něny navrženými plochami zeleně v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy obytné 
výstavby. Systém sídelní zeleně je doplněn plochami krajinné zeleně. Podmínky přípust-
ného a nepřípustného využití nezastavěného území jsou stanoveny tak, aby nemohlo 
dojít k narušení krajinného rázu. Lesní pozemky nebudou realizací záměrů, obsažených 
ve Změně č. 1 zabírány, stávající plochy veřejné zeleně jsou ve Změně č. 1 zachovány. 
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(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-
ření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných 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, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

V platném územním plánu nejsou obsaženy žádné návrhy, které by mohly ovlivnit cha-
rakter krajiny. Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou maximálně respektovány, malo-
plošná zvláště chráněná území – přírodní památky Mokřad Pumpák a Skalky u Hulína, 
registrované významné krajinné prvky Záhlinické louky 1, 2 a 3 a Kavkova tůň a stávají-
cí krajinná zeleň jsou začleněny do územního systému ekologické stability; zábor země-
dělské půdy pro nové záměry v platném územním plánu byl omezen na nezbytný rozsah 
potřebný k zajištění udržitelného rozvoje města. Pro vymezené plochy územního systé-
mu ekologické stability jsou stanoveny takové podmínky, které neumožní oslabení jeho 
ekostabilizační funkce. Podmínky přípustného a nepřípustného využití nezastavěného 
území jsou stanoveny tak, aby nemohlo dojít k narušení krajinného rázu ani k omezení 
rozmanitosti venkovské krajiny. Pro využití přírodních zdrojů – ložisek štěrkopísku – jsou 
v územním plánu vytvořeny podmínky vymezením stabilizovaných ploch těžby nerostů 
a ploch pro rozšíření těžby. Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou navrženy žádné trasy dopravní ne-
bo technické infrastruktury, které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny ani 
žádné zastavitelné plochy, které by směřovaly ke srůstání sídel. Koridory pro zdvojení 
vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice a Otrokovice – Střílky, které jsou vymezeny 
Změnou č. 1, migrační prostupnost území neomezí, jde o stavby nadzemních vedení. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 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 ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  
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Město Hulín neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, vymezené 
PÚR ČR, na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností. 
V platném územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány 
a doplněny nově navrženými plochami, do lesních porostů se zasahuje jen minimálně – 
zábor v rozsahu 0,36 ha je navržen pro splavnění řeky Moravy – jde o záměr vyplývající 
ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění. Změnou č. 1 se do stávají-
cích ploch veřejně přístupné zeleně ani do lesních porostů nezasahuje – vymezení kori-
dorů pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Němčice – Opatovice a Opatovice – 
Střílky sice generuje zábor lesních pozemků o rozloze 1,10 ha, ve skutečnosti však k zá-
sahu do lesních pozemků nedojde, protože stávající vedení je od nejbližšího okraje les-
ních pozemků vzdáleno více než 30 m. Prostupnost krajiny není platným územním plá-
nem ani Změnou č. 1 omezena. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Území města Hulína nepatří mezi území s větším významem pro rekreaci, v současné 
době jsou na území města vyznačeny pouze dvě cyklotrasy. Územní plán návrh cyklot-
ras vedených po stávajících komunikacích ani návrh pěších turistických tras neřeší.  

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Řešeným územím procházejí dopravní trasy nadmístního významu (regionálního až ce-
lostátního významu) – dálnice D1 a D55, železniční trati č. 303 a 330, problémy 
s dopravní dostupností zde tedy nejsou. Zároveň jsou trasy obou dálnic vedeny 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, takže není nutno navrhovat opatření 
na ochranu obytné zástavby před nepříznivými účinky dopravy; pro ochranu před hlu-
kem z mimoúrovňové křižovatky dálnice D1, D55 a plánované D49 byl v lokalitě Nivky 
vysazen lesopark. Pro zkvalitnění technické infrastruktury je v platném územním plánu 
navržena výstavba vodovodního řadu Hulín – Pravčice, výstavba STL plynovodu pro ply-
nofikaci Chrášťan a výstavba kanalizačního řadu pro odkanalizování Záhlinic. Změnou 
č. 1 se vymezují koridory pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Němčice – Opato-
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vice a Opatovice – Střílky; jde o záměry převzaté ze Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje po vydání Aktualizace č. 4. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Vzhledem k poloze města na významných silničních a železničních tazích (územím měs-
ta procházejí dálnice D1 a D55, silnice I. třídy I/47 a I/55, silnice II. třídy II/432 a želez-
niční tratě č. 303 a 330) nemá město Hulín problémy s dostupností. Zastavitelné plochy, 
vymezené v platném územním plánu, jsou v převážné většině situovány u stávajících 
komunikací, případně je pro ně současně navržena i příslušná dopravní infrastruktura. 
Změnou č. 1 se nové komunikace nenavrhují, nově vymezené zastavitelné plochy a plo-
chy přestavby jsou situovány u stávajících komunikací. Environmentálně šetrná forma 
dopravy – místní cyklistická doprava, železniční doprava – je v Hulíně provozována, 
Změnou č. 1 do ploch železniční (drážní) dopravy nezasahuje, cyklistickou doprav, pro-
vozovanou po stávajících komunikacích, územní plán neřeší.  

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Území města Hulín patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, zdroje znečištění 
ovzduší však převážně nejsou umístěny na území města, ale jsou jimi zejména velké 
zdroje v Přerově, Chropyni, Kroměříži, Otrokovicích, apod. – snížení negativních vlivů 
z těchto zdrojů tedy nelze řešit územním plánem Hulína. Zastavitelné plochy pro novou 
obytnou výstavbu, vymezené v platném územním plánu, jsou situovány v dostatečné 
vzdálenosti od výrobních areálů, aby byly minimalizovány negativní vlivy výrobních čin-
ností na bydlení. Změnou č. 1 se plochy pro nové zdroje znečištění ovzduší nevymezují. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
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vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Pro ochranu zástavby před záplavami je v platném územním plánu navrženo vybudovat 
protipovodňové hráze na západním a jihozápadním okraji zástavby Hulína a na sever-
ním, západním a jižním okraji Záhlinic; tento návrh se Změnou č. 1 nemění. Řešené 
území není ohroženo sesuvy, sesuvná území se zde nevyskytují. Podmínky pro nakládání 
se srážkovými vodami se Změnou č. 1 upravují v souladu v souladu s novelou vodního 
zákona (zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy). 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu 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.  

Změnou č. 1 se zastavitelné plochy v záplavovém území nevymezují, s výjimkou ploch 
pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Opatovice – Střílky; stavba vedení ZVN není záplavami 
ohrožena. 

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění 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 speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 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 před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Plochy pro novou výstavbu jsou v platném územním plánu navrženy účelně s cílem co 
nejefektivnějšího využití stávající i navržené veřejné infrastruktury – vymezené zastavi-
telné plochy navazují na zastavěné území, nenavrhují se žádné odtržené lokality. Do-
pravní dostupnost řešeného území je velmi dobrá (viz článek 23). Změnou č. 1 se kon-
cepce dopravní infrastruktury nemění, v návaznosti na Zásady územního rozvoje Zlín-
ského kraje po vydání Aktualizace č. 4 jsou vymezeny koridory pro zdvojení stávajících 
vedení ZVN 400 kV Němčice – Opatovice a Opatovice – Střílky. 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Rozvoj území města v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území včetně nároků 
na veřejnou infrastrukturu je stanoven již v platném územním plánu. Změnou č. 1 se 
koncepce rozvoje veřejné infrastruktury mění pouze v oblasti technické infrastruktury – 
viz předchozí bod. 
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(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

V řešeném území je provozována veřejná doprava autobusová a železniční; řešení jejich 
návaznosti je otázkou organizační, kterou nelze řešit územním plánem. Řešeným úze-
mím procházejí stávající cyklotrasy a jedna naučná stezka, nové samostatné cyklostez-
ky, pro které by bylo nutno vymezit zastavitelné plochy, územní plán nenavrhuje, ná-
vrhem cyklotras, vedených po stávajících komunikacích, ani návrhem pěších tras, se 
územní plán nezabývá. 

(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 v budoucnosti. 

Tato problematika je v řešeném území z převážné části již vyřešena, pitná voda vyhovu-
jící kvality je dodávána ze skupinového vodovodu Kroměříž, jedním ze zdrojů pitné vody 
je i jímací území Hulín. Odpadní vody z Hulína jsou likvidovány v městské ČOV. Pro li-
kvidaci odpadních vod ze Záhlinic se navrhuje napojení na ČOV Hulín, v Chrášťanech je 
navržena výstavba vlastní ČOV. Pro vymezené zastavitelné plochy je v platném územ-
ním plánu současně navrhováno i rozšíření vodovodní a kanalizační sítě. Změnou č. 1 
jsou provedeny pouze drobné dílčí úpravy navržených vodovodních a kanalizačních řa-
dů, v návaznosti na úpravy vymezení zastavitelných ploch, vymezených v platném 
územním plánu pro novou obytnou výstavbu. 

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

V platném územním plánu se umístění zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdro-
jů se připouští ve vymezených plochách výroby těžké a energetiky VT a plochách výroby 
jiné VX. Tyto podmínky se Změnou č. 1 nemění. 

 

      Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 
10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 s nabytím účinnosti dne 23. 10. 2008, ve znění Aktua-
lizace č. 1, vydané dne 12. 9. 2012 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0749/Z21/12 
s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2012, ve znění Aktualizace č. 2, vydané dne 5. 11. 2018 usne-
sením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0454/Z15/18 s nabytím účinnosti dne 27. 11. 2018 
a ve znění Aktualizace č. 4, vydané dne 28. 2. 2022 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje 
č. 0277/Z09/22 s nabytím účinnosti dne 22. 3. 2022, stanovují priority územního plánování 
pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, sta-
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bilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje, zpřesňují vyme-
zení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí republikového významu, vy-
mezených v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, vymezují roz-
vojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, stanovují pro rozvo-
jové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti úkoly pro územní plánování, vymezují plochy 
a koridory dopravní a technické infrastruktury, ÚSES a speciálních zájmů nadmístního vý-
znamu, stanovují podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území, stanovují cílové kvality krajin včetně zásad pro jejich využívání, vymezují veřejně pro-
spěšné stavby a opatření, stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 
a na koordinaci ostatních ploch a koridorů nadmístního významu a vymezují plochy a korido-
ry, pro které je nutno zpracovat územní studii nebo regulační plán. 
 
1. Priority územního plánování 

     Priority územního plánování, stanovené v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, 
ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4, jsou ve Změně č. 1 Územního plánu Hulín splněny takto:  

(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 roz-
voje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování 
o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. 

V platném Územním plánu Hulín jsou podmínky pro posílení všech pilířů udržitelného 
rozvoje území vytvořeny – pro zajištění a zlepšení příznivého životního prostředí zejména 
návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace a stanovením podmínek pro ochranu 
přírodních hodnot – zejména ÚSES, lesních komplexů a krajinné zeleně; pro zlepšení 
soudržnosti společenství obyvatel území města vymezením zastavitelných ploch, 
umožňujících novou obytnou výstavbu, ploch pro rozšíření nabídky sportovních areálů 
a nových ploch veřejně přístupné zeleně; pro posílení ekonomického pilíře zejména 
vymezením ploch pro nové výrobní areály. Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 

(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a ko-
ridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro reali-
zaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice 
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále PÚR ČR) 
a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpi-
sů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 
(dále SRZK). 

V platném územním plánu jsou plochy a koridory, vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Zlínského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2, a 4, respektovány, s výjimkou koridorů, vyme-
zených pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice a Otrokovice – Střílky a s vý-
jimkou nadregionálního biokoridoru ÚSES 142 Chropyňský luh – Soutok, vedeného po to-
ku Moravy. Tyto koridory v platném územním plánu vymezeny nejsou, Změnou č. 1 se do-
plňují – viz další text.  

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje no-
vých hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní 
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obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, 
Otrokovice, Uherský Brod, Vsetín. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských akti-
vit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou 
dopravní a technickou infrastrukturou. 

Plochy pro umístění nových hospodářských aktivit jsou v platném územním plánu vyme-
zeny v dostatečném rozsahu, vymezení dalších ploch nebylo v obsahu Změny č. 1 požado-
váno. 

(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. Posi-
lovat 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 suburba-
nizace pro udržitelný rozvoj území. 

Platný územní plán posiluje význam města Hulín, i když není obcí s rozšířenou působností, 
a to zejména nabídkou rozvojových ploch pro posílení ekonomického pilíře – tzn. budoucí 
nabídkou pracovních příležitostí i pro širší region a také nabídkou rozvojových ploch 
pro obytnou výstavbu. Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění.  

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

 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační vy-
užití 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 – v platném územním 
plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2 a 4, vymezena plocha pro dílčí přeložku železniční trati č. 303, Změnou č. 1 se 
tato plocha nemění; 

 rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrova-
ných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její 
převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komu-
nikací s omezeným podílem motorové dopravy – vyznačení nových cyklotras, vede-
ných po stávajících komunikacích, platný územní plán neřeší, obecně je vedení cyklot-
ras po stávajících komunikacích možné, s výjimkou dálnic a silnic I. třídy; samostatné 
cyklostezky nejsou v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 navrženy; 

 eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, 
a to především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s do-
statečným odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury – trasy dálnic 
D1 a D55, procházející územím města Hulín, jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti 
od obytné zástavby, takže není nutno navrhovat opatření na ochranu obytné zástavby 
před nepříznivými účinky dopravy; pro ochranu před hlukem z mimoúrovňové křižo-
vatky dálnice D1, D55 a plánované D49 byl v lokalitě Nivky vysazen lesopark; koridory 
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pro nové stavby dopravní infrastruktury nejsou v platném územním plánu ani ve Změ-
ně č. 1 vymezeny. 

(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: 

 zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální roz-
manitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do kra-
jinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, kte-
ré povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území; 

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

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

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

Platný územní plán důsledně respektuje ochranu kulturní krajiny a minimalizuje zásahy 
do krajinného rázu. V krajině s vysokým podílem povrchových vod, kde jsou velmi vysoké 
požadavky na ochranu krajinného rázu, nejsou navrženy téměř žádné rozvojové záměry, 
s výjimkou ploch bezprostředně navazujících na zástavbu Záhlinic, určených zejména 
pro novou obytnou výstavbu. Změnou č. 1 je vymezení těchto ploch částečně redukováno. 
Dále je v této krajině Změnou č. 1 vymezen koridor pro výstavbu vedení ZVN 400 kV Opa-
tovice – Střílky; jde o záměr, přebíraný ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vy-
dání Aktualizace č. 4, který nepředstavuje zásah do charakteru krajiny – jde o zdvojení 
stávajícího vedení. Pro zachování vnějšího obrazu sídel jsou v platném územním plánu 
stanoveny podmínky regulující výšku nové výstavby, pro zachování vnitřního obrazu sídel 
jsou stanoveny podmínky, regulující strukturu nové výstavby. Zastavitelné plochy, vyme-
zené v platném územním plánu, navazují na stávající zástavbu a neumožňují nekoncepční 
a živelné rozšiřování zástavby. Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění.   

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

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

 významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obyt-
ného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybave-
ností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit do-
statečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

 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; 
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 hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území za-
stavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

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

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

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

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

 rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav záso-
bování 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 zajiš-
tění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích; 

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

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

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

 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; 

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

Platný územní plán řeší rozvoj území města Hulín komplexně, s cílem zajistit ochranu 
všech hodnot území a vytvořit podmínky pro budoucí růst a rozvoj města, a to přede-
vším vymezením zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu, pro nová zařízení občan-
ského vybavení, pro rozvoj výrobních areálů a pro nová veřejná prostranství. Stávající 
plochy veřejné zeleně jsou zachovány, prvky krajinné zeleně jsou doplněny formou na-
vrženého systému ÚSES. Podmínky pro významnější rozvoj cestovního ruchu, rekreace, 
turistiky ani lázeňství řešené území nemá. Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
je v platném územním plánu navržen v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlín-
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ského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4 a s krajskými koncepcemi, s výjimkou kori-
dorů pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Němčice – Opatovice a Opatovice – 
Střílky, které se do územního plánu doplňují Změnou č. 1. Pro ochranu 
před povodněmi je v platném územním plánu na západním a jihozápadním okraji Hu-
lína a kolem zástavby Záhlinic navrženo vybudování protipovodňových hrází. Plochy 
vymezené pro novou obytnou výstavbu jsou od stávajících i navržených výrobních 
areálů dostatečně vzdáleny, tak aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění obytné zá-
stavby projevy výrobní činnosti. Změnou č. 1 dochází pouze k drobným úpravám vy-
mezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, bez vlivu na celkovou koncepci rozvoje 
města, stanovenou platným územním plánem. Významnější změnou je pouze vyme-
zení koridorů pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Němčice – Otrokovice a Otrokovice – 
Střílky, v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Aktualizace 
č. 4 a doplnění chybějícího nadregionálního biokoridoru ÚSES 142, vedeného po toku 
Moravy. 

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

 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybave-
nosti v hlavních centrech oblastí; 

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

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

Území města Hulín není součástí žádné specifické oblasti, vymezené v Zásadách územ-
ního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4. 

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

V platném územním plánu jsou vymezeny plochy stávající těžby nerostných surovin 
(štěrkopísků) a plochy pro rozšíření těžby v dostatečném rozsahu pro zajištění možnosti 
vytěžení ložisek na území města. Stávající obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické 
elektrárny) zůstávají beze změny, výstavba nových zařízení je možná v některých vybra-
ných funkčních plochách. Změnou č. 1 se plochy těžby nerostných surovin (stávající i na-
vržené) ani plochy obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaických elektráren) nemění. 

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

Změnou č. 1 dochází k novému záboru zemědělské půdy jen ve velmi malém rozsahu. 
Vymezení koridorů pro zdvojení stávajících vedení ZVN 400 kV Němčice – Opatovice 
a Opatovice – Střílky formou vymezení zastavitelných ploch je sice vyhodnoceno jako 
zábor zemědělské půdy v rozsahu 101,36 ha, skutečný zábor však bude minimální, pou-
ze pro patky nových stožárů – jde o zdvojení stávajících vedení výměnou stožárů. Ostat-
ní změny vymezení zastavitelných ploch a vymezení nových ploch přestavby nové zábo-
ry zemědělské půdy nevyvolávají, v případě vymezení zastavitelných ploch jde o změny 
funkčního využití zastavitelných ploch, vymezených a vyhodnocených z hlediska záboru 
půdy již v platném územním plánu, plochy přestavby jsou vymezeny na nezemědělských 
pozemcích.   

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

Zájmy obrany státu ani civilní ochrany obyvatelstva a majetku nejsou Změnou č. 1 ohro-
ženy.  

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

Platný územní plán i Změna č. 1 respektují rozvojové koncepce a strategické rozvojové 
dokumenty Zlínského kraje. 

(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. 

Řešené území nesousedí s jinými kraji České republiky ani s jinými státy, požadavek se 
tedy území města Hulín netýká. 

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

Netýká se zpracování Změny č. 1. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 
   

     Podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost spole-
čenství obyvatel jsou vytvořeny již v platném územním plánu.  

    Změnou č. 1 jsou vytvořeny dílčí předpoklady pro zlepšení soudržnosti společenství obyva-
tel vymezením zastavitelné plochy pro výstavbu maloobchodních zařízení, na hospodářský 
rozvoj ani na příznivé životní prostředí nemá Změna č. 1 dopad. 

     Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 Územního plánu Hulín nedojde ke střetům se 
zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity obytného území, a to ani pro současné ge-
nerace ani pro generace budoucí. 

 


