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II.a     Vyhodnocení koordinace využívání území z  hlediska širších vztah ů v území, 
včetně souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem   

 

II.a1  Vyhodnocení souladu s Politikou územního roz voje  
 
Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 20.července 2009 č.929. 
Stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje 
oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho 
kraje a dále významné oblasti se specifickými hodnotami a specifickými problémy a koridory a plochy 
dopravní a technické infrastruktury.  
Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kriteria a podmínky pro rozhodování o možnostech 
změn v jejich využití.  
Řešené území územního plánu Koryčany (tj. katastrální území Koryčany, Blišice, Lískovec, Jestřabice) 
není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy či specifické oblasti. 
V souladu s PÚR ČR 2008 je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy eroze atd.). Plochám, které jsou ohroženy 
sesuvy se navržené zastavitelné plochy v územním plánu vyhýbají. Zastavitelné plochy v záplavových 
územích se mají vymezovat jen ve výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. V návrhu územního 
plánu k této situaci došlo v případě dvou zastavitelných ploch pro výrobu. Jedná se o VP 42, která leží 
v Q100 přibližně z ¼ celkové plochy a o VP 43, která leží v Q100 přibližně z 80% celkové plochy. V obou 
případech je důvodem jednoznačná dopravní, inženýrská i urbanistická návaznost na stávající výrobní 
zónu. Ponechat daná území jako nezastavitelnou plochu by bylo nelogické, naopak nalézt plochu 
obdobných parametrů pro výrobní aktivity v jiné lokalitě na řešeném území není možné. Dané plochy pro 
rozvoj výroby byly navrženy i v předchozím ÚPnSÚ a část ploch této koncepce byla již využita. Podvázat 
budoucí možný rozvoj výroby by byla nulovým řešením. Vzhledem k tomu, že Koryčany jsou poměrně 
vzdáleny od okolních center a problém zaměstnanosti řeší jako každodenní závažný problém, by nulové 
řešení nebylo správné a odporovalo by ostatně i vyváženému dlouhodobě udržitelnému rozvoji území. 
Z komplexního posouzení vychází jako lepší řešení tyto volné plochy využít pro výrobu, ale zajistit 
současně protipovodňovou ochranu území a řešení staveb a jejich osazení v terénu přizpůsobit 
nebezpečí ohrožení víceletou vodou tak, že případné zaplavení způsobí jen minimální škody. To je 
možné a nutné zajistit v projektové dokumentaci budoucích staveb. 
Územní plán je koncipován tak, aby vytvářel předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
současně pro soudržnost společenství obyvatel obce.  
V řešení jsou stanoveny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany 
nezastavěného území před neorganizovanou živelnou exploatací. 
V řešení jsou dále mj. stabilizovány plochy bydlení, plochy smíšeného využití, plochy občanského 
vybavení, plochy výroby, plochy dopravní a plochy technické infrastruktury. Doplněny jsou novými 
návrhovými plochami, tak, aby byl respektován a podporován požadavek bydlení v souladu s dlouho-
dobou udržitelností vývoje území.   
Nejsou navrhovány žádné nové aktivity, které by mohly způsobovat devastaci přírodních, civilizačních či 
kulturních hodnot území. 
 
Řešení vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a 
to i s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technická infrastruktura je pokud možno umísťována do 
společných koridorů s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
V území byla navržena opatření pro zvýšení odolnosti území proti vodní a větrné erozi pásy krajinné 
zeleně. Doplněn byl i ÚSES, především na lokální úrovni tak, aby celý systém byl plně funkční a logicky 
navazoval na regionální a nadregionální úroveň. Na územní systém ekologické stability (ÚSES) navazují 
dále interakční prvky krajinné zeleně, které mají krajinotvornou, vodohospodářskou, protierozní a 
konečně i estetickou funkci.   
Respektována jsou obecná kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezené 
rozvojové záměry: 

• ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; 

• zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území; 

• jejich ochranu provázat s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. 
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Vyhodnocení republikových priorit v území řešeném území: 
Priorita čl. (14):  
„Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a ráz krajiny …“  
Koncepce řešení územního plánu byla důsledně podřízena snaze o zachování zmíněných hodnot území 
při zohlednění širších souvislostí okolí. Celkový obraz obce se návrhem územního plánu nezmění a 
nedojde ani k narušení krajinného rázu (PR Stará Hráz, PP Kozel, PP Kazatelna).        
Priorita čl. (15):  
„Předcházet vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel…“ 
Vzhledem k velikosti sídla a také vzhledem ke značné stabilitě bydlícího obyvatelstva a tím i jeho vyšší 
přirozené zdravé soudržnosti, nedochází ke vzniku zón, kde by se soustřeďovala skupina sociálně 
slabých domácností či etnických menšin. Navrženy byly i plochy pro možný rozvoj výrobních aktivit. 
Priorita čl. (16):  
„Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území…“ 
Územní plánování skutečně zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nicméně každé území má svá vlastní různě 
silná specifika. Celková urbanistická koncepce, včetně jednotlivých urbanistických funkcí samostatně, 
však má v řešení územního plánu komplexní povahu. To může sice vyvolat malé dílčí nesoulady či výtky 
vůči řešení, ale koncepce jako celek je pak životaschopnější a představitelé města ji mohou snáze vzít za 
svou a ztotožnit se s ní. 
Priorita čl. (18):  
„Podporovat polycentrický rozvoj sociální struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost,“ 
Koncepce řešení územního plánu respektuje zásady pro rozvoj polycentrické sídelní struktury stanovené i 
V ZÚR ZK a v řešení územního plánu bylo zohledněno i zabezpečení vhodných zastavitelných ploch 
v různých urbanistických funkcích především v oblasti bydlení, výroby, rekreace a občanského vybavení.  
Priorita čl. (20):  
„Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření…“ 
Koncepce řešení územního plánu byla vytvářena s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Respektovány 
jsou přírodní památky, přírodní rezervace, všechny prvky neregionálního, regionálního i lokálního ÚSES, 
který byl doplněn do fungujícího ekologického systému. Prakticky přes celé řešené území v souladu se 
ZÚR ZK je navržen VTL plynovod nad 40 barů a v celé trase je veden v souběhu se stávajícím VTL. Jiné 
stavby, které by mohly negativně ovlivnit charakter krajiny nejsou navrhovány (např. FVE Lískovec nebyla 
do řešení zařazena). 
Priorita čl. (21):  
„Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách…“ 
Koncepce řešení územního plánu byla vytvářena s ohledem na ochranu lesních pozemků, které se 
bezprostředně dotýkají sídla i s ohledem na ochranu zámeckého parku a dalších ploch sídelní zeleně 
(Pod Floriánkem). Nově jsou navrženy jen menší plochy zeleně, spíše s funkcí dělících pásů (Z*186, 
187). K záborům lesa je řešení územního plánu mimořádně ohleduplné. Má k nim dojít jen v několika 
případech ve prospěch navrženého VTL plynovodu nad 40 barů v souladu se ZÚR ZK. Půjde o podzemní 
vedení a celý zatím vymezený koridor nebude nutno zabírat. 
Priorita čl. (22):  
„Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území…“ 
V koncepci řešení územního plánu z pohledu cestovního ruchu byla snaha o účelné propojení 
jednotlivých funkčních ploch. Cestovní ruch a rekreace nehraje v životě města zásadní roli, ale i tak 
řešení územního plánu umožňuje tyto aktivity prostřednictvím turistických cest pro různé formy letní i 
zimní rekreace. 
Priorita čl. (24):  
„Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví…“ 
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V návaznosti na celkovou koncepci byla do řešení územního plánu zařazena cyklostezka procházející od 
Jestřabic ve směru na Kyjov (D 190, 191).  
Priorita čl. (25):  
„Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod…“ 
Viz předchozí odstavce této kapitoly. 
Priorita čl. (26):  
„Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
 zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech…“ 
Viz předchozí odstavce této kapitoly. 
Priorita čl. (27):  
„Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury a území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury…“ 
Požadavek byl uplatněn v souladu s řešením problematiky na úrovni kraje (VTL plynovod nad 40 barů). 
Priorita čl. (28):  
„Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu…“ 
Priorita byla akceptována, souvisí s předchozí. 
Priorita čl. (29):  
„Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, 
ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 
kvalitní životní prostředí…“  
Osobní železniční přeprava byla zrušena. Přepravu osob zajišťují již jen autobusové spoje. Priorita byla 
omezeně akceptována při řešení územního plánu s ohledem na konfiguraci terénu a rozmístění funkčních 
zón. Vzhledem k velikosti sídla a jeho tvaru však lze návaznosti považovat za přiměřené a logické. 
Priorita čl. (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“ 
Tento požadavek je při řešení územního plánu důsledně uplatňován. Legální způsob likvidace odpadních 
vod je zcela zásadním požadavkem, který byl v rámci územního plánu řešen. 
 

Lze tedy konstatovat, že Územní plán Koryčany je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje 
ČR“.  
 

II.a2  Koordinace využívání území z hlediska širšíc h vztah ů 
Územním plánem je respektována a v řešení zohledněna: 

• vazba města Koryčany na město Kroměříž, Městský úřad města Kroměříž jako na obec 
s rozšířenou působností, centrum některé vyšší občanské vybavenosti (jako školská a zdra-
votnická zařízení, kulturní a sportovní zařízení, finanční úřad, úřad práce, obchodní síť, služby) 
a zdroj pracovních příležitostí; 

• řešení územního plánu Koryčany negativně neovlivní okolní obce; 
• územní plán Koryčany, stejně jako územní plány okolních obcí, řeší v přeshraničních 

návaznostech problematiku rekreace, cyklistických tras, problematiku ochrany přírody (např. 
návaznost ÚSES). 

 

Z hlediska dopravních vazeb a vazeb technické infrastruktury je v řešení územního plánu respektováno: 
• vazba města na silniční síť prostřednictvím silnice II/432 (Kroměříž-Kyjov); 
• vazba na síť autobusové dopravy – respektovány jsou stávající stanoviště autobusových 

zastávek a obratiště linkových autobusů - hromadná (autobusová) doprava zůstává beze změn; 
• koridor pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 Hrušky – Příbor (P01);  

 

Koordinace řešeného území ve vazbě na územní plány sousedních katastrů: 
• k.ú.Stupava – řešení koordinováno s rozpracovaným územním plánem – na katastrálním území 

Koryčany je navržena ČOV pro obec Stupavu (TV 205) a příjezdová komunikace a kmenová 
stoka přivádějící splaškové vody  do ČOV (TV 206); 

• k.ú.Střílky – platný územní plán z r. 2007, neřeší plánovaný koridor P01. Vzájemnou koordinaci je 
nutno řešit při zpracování nového územního plánu nebo v rámci Zprávy o uplatňování územního 
plánu a následné změny. 

 

Z hlediska širších vztahů dopravní a technické infrastruktury a ÚSES vyplývají z návrhu územního plánu 
na sousední katastry následující požadavky: 
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• návaznost koridoru pro cyklostezku (D 191) podél silnice II/432 na k.ú. Bohuslavice u Kyjova; 
• návaznost koridoru souběžného vedení VVTL plynovodu DN 700 Hrušky – Příbor na k.ú. Střílky a 

na k.ú. Bohuslavice u Kyjova; 
• návaznost nadregionálního biokoridoru NRBK 4137 na k.ú. Bohuslavice u Kyjova, přesah nad-

regionálního biocentra NRBC 93 Ždánický Les I a II na k.ú. Bohuslavice u Kyjova a na k.ú. 
Mouchenice; 

• přesah regionálního biocentra RBC 361 Bradlo na k.ú. Čeložnice, Moravany, Osvětimany; 
• návaznost lokálního biokoridoru z LBC Kazatelna a z LBC Lesní trať na k.ú. Stupava, z LBC Pod 

Stříleckým potokem na k.ú. Střílky, z LBC Jezírko u Blišic na k.ú. Brankovice, z LBC Koryčanská 
hráz na k.ú. Mouchenice, z LBC Pod Kamenným stolem na k.ú. Bohuslavice u Kyjova.  

 
II.a3  Vyhodnocení souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR ZK).  
Správní území města Koryčany je řešeno dokumentem Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 
vydanými v roce 2008, které byly aktualizovány v roce 2012. Tento dokument byl vydán Zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 12.09.2012, pod č.usnesení 0749/Z21/12 a nabyl účinnosti ke dni 05.10.2012. 
Území řešené v územním plánu se nenachází v žádné rozvojové ose.  
Leží však ve specifické oblasti nadmístního významu N-SOB2 Liten čicko . Úkoly pro územní plánování 
stanovené v ZÚR ZK pro tuto oblast byly v řešení územního plánu akceptovány, jako např. zpřesnění 
ploch a koridorů vymezených v ZÚR ZK, prověření rozsahu  zastavitelných ploch s důrazem na ty, které 
mohou vytvářet nové pracovní příležitosti, stanovení pravidel a přípustných činností pro jejich využití, 
dále snaha o minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území.   
 
Z jevů schvalovaných, tj. z koridorů a ploch dopravní infrastruktury, koridorů a ploch technické 
infrastruktury, ploch pro výrobu, ploch pro těžbu a ploch pro územní systém ekologické stability, jsou na 
správním území města Koryčany, které je vymezeno rozsahem katastrálních území Koryčany, Blišice, 
Lískovec a Jestřabice v ZÚR ZK vyznačeny:  
 
Koridory a plochy technické infrastruktury 

• P01 koridor dle PÚR ČR 2008 pro plynovod Hrušky – Příbor. Jde o zdvojení VVTL plynovodu DN 
700, PN 63, který bude v řešeném území veden přes katastrální území obcí Jestřabice, 
Koryčany, Blišice, Lískovec. Koridor je v řešení územního plánu respektován, zpřesněn a 
vymezen v šířce 100 m. 

 
Územní systém ekologické stability   

• PU01 Nadregionální biocentrum NRBC 93 – Ždánický les, plocha VPO je vymezena na 
katastrálním území Jestřabice a sestává ze dvou částí 93 I a 93 II. Převážná část biocentra leží 
na území Jihomoravského kraje. V řešení územního plánu je NRBC 93 plně respektováno, bylo 
zpřesněno a doplněno návrhovými plochami (P 85, 88, 89) do uzavřeného tvaru. 

• PU12  Nadregionální biokoridor NRBK 137 – Buchlovské lesy – Ždánický les, plocha koridoru 
VPO je vymezena v jižní části katastrálního území Jestřabice. Převážná část biokoridoru leží na 
území Jihomoravského kraje. V řešení územního plánu je NRBK 137 plně respektován. 

• PU99 Regionální biocentrum RBC 361 – Bradlo, plocha VPO je vymezena na katastrálním území 
Jestřabice a Koryčany. V územním plánu je RBC 361 – Bradlo respektováno. 

 
Všechny tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou vyznačeny v grafické části dokumentace 
(Hlavní výkres, Koordinační výkres). Podrobněji jsou popsány v kapitole II.C18 Územní systém 
ekologické stability.     
Na nadregionální a regionální prvky ÚSES pak navazují jednotlivé prvky lokálního ÚSES, které byly 
v rámci řešení územního plánu doplněny a zpřesněny do účinného a fungujícího systému. Navrhované 
části ÚSES (biocenter a biokoridorů), jsou v územním plánu vymezeny jako veřejně prospěšná 
opatření.  
 
Stanovené koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území nebudou 
řešením územního plánu narušeny.  
Řešené území je součástí krajinného celku Chřiby a krajinného prostoru 10.1 Koryčansko. Z hlediska 
základních typů krajin se jedná o krajinu lesní harmonickou. Zásady pro využívání tohoto typu krajiny 
byly při řešení územního plánu rovněž respektovány a zohledněny. 
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Vyhodnocení priorit ze ZÚR ZK: 
Priorita (1) 

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

Řešení územního plánu bylo koncipováno s ohledem na šetření se zemědělskou a lesní půdou, 
s ohledem na ochranu přírodních, kulturních, archeologických a architektonických hodnot, při přiměřeném 
rozvoji ploch pro bydlení výrobu, rekreaci a občanské vybavení, aby byl zajištěn proporcionální trvale 
udržitelný rozvoj území. Oborové koncepce kraje jsou v řešení respektovány (viz II.A3). 
 
Priorita (2)  

Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR ZK, které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů 
stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 
2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů 
jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 
(PRÚOZK). 

Do řešení územního plánu byl zařazen souběh resp. zdvojení stávajícího VTL plynovodu Hrušky – Příbor. 
Nové souběžné vedení VTL plynovodu nad 40 barů DN 700 PN63 je v ZÚR ZK vyznačeno jako veřejně 
prospěšná stavba P01. Koridor byl v územním plánu zúžen a vymezen v šířce  2 x 50 m. Respektovány 
jsou i VPO pro nadregionální i regionální ÚSES: PU01, PU12, PU99. 
 
Priorita (3)  

Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního 
rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností 
(ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových 
hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění 
potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

V tomto smyslu jsou navrženy nové výrobní plochy logicky navazující na stávající výrobní zóny (VP 42, 
43) a to i v souvislosti s potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.  
 
Priorita (4)  

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

Územním řešením vymezeného prostoru územního plánu Koryčany není možné účinně ovlivňovat rozvoj 
významných center osídlení kraje, avšak aktivizací všech funkčních ploch na lokální úrovni lze vytvářet 
podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského prostoru. Snaha o maximální omezení 
negativních důsledků vlivu činnosti člověka v území, byla při stanovení koncepcí řešení územního plánu  
jedním z hlavních zvažovaných faktorů. 
 
Priorita (5)  

Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a 
opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy 
kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje 
kraje nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na: 
- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové 
dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní 
obsluhy území kraje; 
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních 
systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, 
s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. 
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Územní plán respektuje stávající zařízení silniční dopravy na řešeném území. Přeprava osob do 
železniční stanice Koryčany byla již zrušena, železnice slouží jen pro přepravu nákladní. Nové plochy pro 
železniční dopravu územní plán nenavrhuje, stávající plochy respektuje. V územím plánu je navržena 
cyklistická stezka, která propojuje Jestřabice ve směru na Kyjov. 
 
Priorita (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 rozmanitosti a kvalitě 
životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které 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 nenarušovat 
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou 
zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci 
přilehlé krajiny; 
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.  

Územní plán respektuje přírodní hodnoty, chráněná území, stávající i navržené prvky ÚSES. Navržená 
zástavba nebude mít nepříznivý vliv na krajinný ráz a nebude ovlivňovat krajinné dominanty. 
Charakteristika sídla zůstane zachována. Koridor P01 pro zdvojení plynovodu Příbor Hrušky je navržen 
v členitém terénu a jde podzemní vedení, takže k negativním pohledovým vlivům v krajině nedojde. 
 
Priorita (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 obytného prostředí, 
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá 
urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná 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; 
- 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 zakládání zelených pásů 
zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace; 
- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a 
rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v 
konkrétní části území; 
- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit 
jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění 
též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a 
rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 
- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v 
ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i 
budoucích; 
- 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. 
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Územní plán posoudil veřejnou infrastrukturu a doplnil ji. Prostupnost krajiny není návrhem územního 
plánu nijak postižena. Stávající výrobní areály pro podnikatelskou činnost mohou být využity i formou 
pronájmů, dvě nové plochy byly navrženy v návaznosti na stávající výrobní zóny (VP 42, 43).  
Stávající zeleň uvnitř zastavěného i zastavitelného území i skupiny zeleně rostoucí v krajině mimo les, 
jsou v řešení územního plánu respektovány. Navíc je krajina doplněna nově navrženými pásy krajinné 
zeleně především s protierozní funkcí.  
 
Priorita (8)  

Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení 
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 
- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních 
centrech oblastí; 
- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území; 
- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou 
náhradní výstavbu. 

Přiměřeným způsobem je rozvíjeno bydlení, podnikání a občanské vybavení. Při řešení bylo dbáno  na 
zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí. Na 
nestabilních územích a v záplavovém území nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Výjimkou jsou 
zmíněné dvě plochy pro výrobu VP 42, 43, kde musí být ochrana před rizikem zaplavení zajištěna 
zvýšením terénu, ochrannými hrázemi příp. stavebně technickými opatřeními staveb směřujícími k 
minimalizaci škod při případném zaplavení. 
Územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu nebyly navrženy. 
 
Priorita (9)  

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

V řešeném území se nalézají dobývací prostor „DP Koryčany“ a chráněné ložiskové území „CHLÚ 
Koryčany“ stanovené pro výhradní ložisko. Dále jsou v řešeném území situovány sondy Kor1, 4, 6, 7, 
12a, 13, 14 a středisko Koryčany 4. Tato území i zařízení jsou řešením územního plánu respektována a 
jsou zakreslena ve výkrese II.1. Jako obnovitelný zdroj je na území Blišic navržena fotovoltaická 
elektrárna (VX 40). 
 
Priorita (10)  

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

Řešení územního plánu je k zemědělské půdě šetrné viz.kapitola II.E. Největšími zábory zemědělské 
půdy jsou plochy pro koridor VTL plynovodu 2x50 m vedoucí prakticky přes celé řešené území a 
dosahuje cca 86 ha. Tato celá plocha však skutečným záborem nebude, protože se jedná o podzemní 
vedení, přičemž záborem budou jen revizní šachta, krátká příjezdní komunikace a stanice katodové 
ochrany. 
Pro ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek bylo na 
ohrožených místech navrženo značné množství pásů krajinné zeleně. 
 
Priorita (11)  

Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 
Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku na řešeném území nejsou návrhem 
územního plánu nijak negativně dotčeny. 
 
Priorita (12)  

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

Územní plán při řešení jednotlivých oborových aspektů vycházel ze schválených krajských rezortních 
dokumentů (viz.II.A3). 
 
Priorita (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. 

Pro zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím Jihomoravského kraje byla navržena 
cyklostezka od ČOV Jestřabice ve směru na Kyjov. 
 
Priorita (14)  

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

Netýká se přímo řešení územního plánu Koryčany. 
 
Územní plán Koryčany je v souladu s dokumentem „Zásady územního rozvoje Zlínského kraje“.  
 

II.a4   Další rozvojové programy a koncepce Zlínské ho kraje, p říp. města Kory čany  
 

• Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací ZK - schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 
20.10.2004. Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu jsou uvedené v kapitole II.C10  a II.C11  
Technická infrastruktura. Jsou do řešení implementovány včetně požadavku na umístění ČOV 
pro obec Stupava; 

• Plán odpadového hospodá řství Zlínského kraje , byl vyhlášen OZV ZK č.2/2004 ze dne 
22.9.2004. Likvidace komunálního odpadu v Koryčanech probíhá v souladu s obecní vyhláškou i 
v souladu požadavky uvedenými v dokumentaci pro likvidaci komunálního odpadu na úrovni kraje; 

• Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Ú zemní energetická koncepce Zlínského 
kraje , vyhlášen Nařízením č.1/2005 ze dne 7.11.2005. Koryčany jsou plynofikovány. Celé území 
je plně zásobováno el. energií. Koncepce je dlouhodobě stabilizována, alternativní zdroje (s 
výjimkou FVE) nejsou navrženy ani využívány. V ÚP nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy, 
které by mohly jednoznačně negativně ovlivňovat stav emisí a imisí; 

• Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje,  požadavky jsou v řešení respektovány; 
• Koncepce a strategie ochrany p řírody a krajiny Zlínského kraje,  

Návrh územního plánu respektuje tento dokument. Jsou vytvořeny podmínky pro optimalizaci 
využívání všech celospolečenských funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability 
lesních společenstev; zvyšování ekologické stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení 
diverzity jejího využití, snížení erozního ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených 
hydrologických cyklů v kontextu celého povodí včetně zvýšení retence vody v krajině 
prostřednictvím návrhu pásů krajinné zeleně v erozně ohrožených plochách a je navrženo 
doplnění některých prvků územního systému ekologické stability a pásů krajinné zeleně ke 
zvýšení erozní odolnosti krajiny; 

• Plán oblasti povodí Moravy a Dyje, byl schválen usnesením Rady ZK dne 17.05.2010. Závazná 
část Plánu povodí Moravy pro území Zlínského kraje byla vydána nařízením Zlínského kraje 
č.2/2010 ze dne 17.05.2010. Součástí jsou i postupy k dosažení hlavních cílů ochrany vod, 
kterými je nutno se zabývat při návrhu protipovodňových opatření a při ochraně území před 
víceletými vodami, a že stavby protipovodňové ochrany je nutno navrhovat v souladu 
s koncepčními dokumenty kraje. V této souvislosti se jedná o Studii ochrany před povodněmi na 
území ZK, která byla schválena v zastupitelstvu Zlínského kraje dne 16.09.2009, č.usnesení 
0163/ZO7/09Z. Pro řešené území nejsou v tomto smyslu připravována žádná specifická opatření. 
Navržena jsou však drobná opatření (pásy krajinné zeleně) na místech ohrožení vodní erozí, aby 
došlo ke zpomalení odtoku povrchových vod z krajiny, k většímu podílu vsakovaných vod a ke 
snížení erozní činnosti. Pro zvýšení čistoty odpadních vod je navržen komplexní obecní systém 
čištění vod, který předpokládá čistění odpadních vod ze všech částí zastavěného území; 

• Krajinný ráz Zlínského kraje.  Území leží v oblasti krajinného celku 10 Koryčany. Leží v oblasti 
krajiny lesní harmonické. Charakter krajinné scény definován jako uzavřená krajinná scéna, 
z valné části jde o harmonickou krajinu. V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná 
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zařízení, která by mohla krajinu resp. krajinný ráz negativně ovlivnit. 
• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Zlíns kého kraje. Nově navržená cyklistická 

stezka propojuje Jestřabice ve směru na Kyjov a je v souladu s koncepcí kraje.  
• Plán odpadového hospodá řství m ěsta Kory čany. Řešením územního plánu jsou vytvořeny 

podmínky k likvidaci komunálního odpadu v souladu s obecní vyhláškou i v souladu požadavky 
pro likvidaci komunálního odpadu na úrovni kraje; 

V koncepci řešení územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro respektování uvedených koncepčních 
materiálů ZK, včetně respektování Evropsky významné lokality Chřiby (CZ0724091) v soustavě Natura 
2000. Do těchto území nejsou navrhovány zastavitelné plochy. 
Jedním z výše uvedených a zásadních dokumentů je také Plán oblasti povodí Moravy a Dyje. Cílem 
tohoto dokumentu je:  

• nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních 
tocích a nádržích;  

• dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se vyskytly a dosáhnout snížení 
obsahu živin ve vodách. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2015. 

Plán oblasti povodí Moravy a Dyje je poměrně rozsáhlý dokument, který obsahuje hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje program opatření, který se 
skládá z návrhu opatření, která jsou obsažena v jeho jednotlivých kapitolách jako listy opatření. Program 
opatření je sestaven na základě hodnocení stavu vod, výhledových potřeb na užívání vod, strategie 
financování opatření a úkolů, stanovených Plánem hlavních povodí České republiky. 
Pro řešení územního plánu v oblasti vodního hospodářství to znamená: 

• nezhoršovat kvalitu povrchových vod například vypouštěním nečištěných odpadních vod do 
recipientů (u všech navrhovaných ploch je řešen způsob legálního čištění odpadních vod, 
nejčastěji připojením na městskou kanalizační síť zakončenou městskou ČOV Koryčany a 
navrhovanou ČOV v Jestřabicích); 

• zajistit trvale udržitelné užívání vodních zdrojů pro účely zásobování pitnou vodou (počítá se s 
prodloužením veřejných zásobovacích vodovodního řadů a řešení územního plánu vytváří i 
podmínky pro uvedení maximálního množství povrchových vod do vsaku). 

V rámci řešení územního plánu Koryčany bylo provedeno komplexní zhodnocení možností a návrh 
systému čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem ze všech lokalit v nichž odpadní vody 
vznikají nebo budou vznikat. 

 
 

II.b     Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání  
 
Vyhodnocení splnění požadavků ze schváleného Zadání územního plánu Koryčany: 
Kapitola A)  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  
V řešení územního plánu jsou respektovány všechny požadavky a podmínky vyplývající z PÚR ČR 2008 
tak, jak je podrobněji popsáno v předchozí kapitole (viz. II.A1). 
Byly respektovány také požadavky vyplývající ze ZÚR ZK (viz. II.A2) a bylo možno konstatovat, že 
navržené řešení územního plánu je v souladu i s požadavky a podmínkami pro řešení vyplývajícími z 
rozvojových programů a koncepcí Zlínského kraje, uvedenými v kap. II.A3. 
Kapitola B)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů  
V souladu s požadavkem v „Zadání“ byly při řešení územního plánu Koryčany využity informace čerpané 
z územně analytických podkladů. Údaje byly čerpány většinou prostřednictvím dálkového přístupu na 
internetových stránkách http://juap-zk.cz/.  
Jedná se mj. o řešení těchto problémů a zajištění podmínek: 

- omezit riziko lokálních povodní a zabránit erozi půdy; 
- zajistit ochranu výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin pro ropu a zemní plyn; 
- respektovat sesuvná území; 
- navrhnout čištění odpadních vod v oblasti Blišice, Lískovec a Jestřabice; 
- umožnit revitalizaci vodních toků; 
- respektovat ochranné podmínky vodárenské nádrže; 
- navrhnout výsadbu účelové zeleně podél průmyslových areálů; 
- stabilizovat dopravní řešení a navrhnout odstranění dopravních závad; 
- zapracovat do řešení územního plánu plochu pro centrum odpadového hospodářství; 
- vymezit využití případných asanovaných ploch; 
- respektovat ochranu a vytvořit podmínky pro zachování krajinného rázu EVL Chřiby, přírodní 

rezervace Stará hráz a přírodní památky Kozel; 
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- minimalizovat zábory zemědělské půdy v I. a II.třídě ochrany, využívat především plochy 
v zastavěném území; 

- minimalizovat návrhové zásahy do lesů zvláštního určení; 
- u liniových staveb minimalizovat rozdělování stávajících lesních komplexů; 
- vymezit plochy pro bydlení, vytvořit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva; 
- vytvořit podmínky pro rozvoj služeb a zajistit technickou infrastrukturu; 
- vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu; 
- vytvořit podmínky pro zlepšování kvality ovzduší; 
- vytvořit podmínky pro rozvoj výrobních aktivit; 
- zabývat se zlepšením dopravní obslužnosti území. 

 
Všechny tyto prvky byly do řešení územního plánu zapracovány, nebo byly při řešení zohledněny, 
případně pro ně byly v řešení územního plánu vytvořeny podmínky. Kromě toho byly při řešení územního 
plánu respektovány na základě vydaných rozhodnutí a z příslušných zákonů: 

- vedení a ochranné pásmo dálkového produktovodu; 
- stávající vedení plynovodu; 
- stávající vedení vodovodu; 
- ochranné pásmo vodního zdroje I. st.; 
- ochranné pásmo vodního zdroje II. st. s kapacitou nad 3l/s do 2 ha; 
- výhradní ložisko nerostných surovin nad 2 ha; 
- přírodní park Chřiby; 
- Natura 2000 – přírodní stanoviště nad 2 ha; 
- svahová deformace pasivní nad 2 ha; 
- svahová deformace aktivní pod 2 ha; 
- silnice II.třídy č.429 a 432. 

 
Kapitola C)  Požadavky na rozvoj území obce  
V řešení územního plánu Koryčany jsou respektovány uvedené požadavky: 

- navržen rozvoj obce, zejména s ohledem na bydlení a živnostenskou činnost; 
- bylo stanoveno optimální využití pro jednotlivé plochy; 
- byla zabezpečena ochrana zemědělské půdy dle platných předpisů; 
- v návaznosti na generel ÚSES byly podrobněji vyřešeny prvky lokální s vazbou na nadřazené 

systémy; 
- plocha vedle rybníku Prokop (parc.č.349/2) byla vymezena jako vodní plocha; 
- do územního plánu zapracován plán společných zařízení KPÚ na území Jestřabice. 

 
Kapitola D)  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)  
Požadavkem je respektovat a navazovat v řešení územního plánu Koryčany na koncepci založenou 
předchozím územním plánem (ÚPnSÚ Koryčany) a schválenými změnami.  
Základem navrhované urbanistické koncepce je dodržení původní urbanistické struktury a charakteru 
zástavby s respektováním rozložení jednotlivých funkčních zón. 
Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s požadavky § 58 stavebního zákona. V návrhové části 
územního plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Navržené 
plochy, které se vzhledem ke svému užívání mohou stát zastavitelnými, byly jako zastavitelné vymezeny.  
Podmínky pro navrhování a využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou dány 
zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, Vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, stejně jako podmínky vyplývající z požadavků jednotné metodiky pro 
zpracování územních plánů, byly respektovány a prověřovány na několika výrobních výborech a 
konzultacích v průběhu zpracování územního plánu.    
 
Kapitola E)  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Dopravní infrastruktura: 
V řešení územního plánu Koryčany byla respektována stávající struktura komunikační sítě a řešen 
nejvhodnější způsob napojení návrhových ploch. 
Parkovací plochy u objektů občanského vybavení jsou dimenzovány na stupeň motorizace 1:2,5 a musí 
být uspokojeny na pozemcích OV.  
Počítá se s vybudováním cyklostezky souběžně se silnicí od okraje zastavěného území Jestřabic ve 
směru na Kyjov. 



 
Ing.arch. L. Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 234  Územní plán Koryčany   

ČÁST  II/A     ODŮVODNĚNÍ 
II- 

listopad  2011 zakázkové číslo   13-12-11 

 

 

12

 
 

V železniční dopravě nejsou připravovány žádné změny. 
Technická infrastruktura:  
Vodní hospodářství: vodovodní síť byla navržena k rozšíření i do navrhovaných lokalit. Kapacita zdrojů 
vody je dostatečná. Navržen byl kanalizační systém s přečerpáním odpadních vod z Blišic a z Lískovce 
do stávající ČOV Koryčany, která má dostatečnou kapacitu. Jestřabice budou mít samostatný kanalizační 
systém s vlastní ČOV na JZ okraji obce. Respektovány byly stávající vodní toky i vodní nádrže.  
Koryčany jsou plně plynofikovány, STL rozvod zemního plynu je navržen i do rozvojových lokalit.  
 
Kapitola F)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
V řešení změny jsou vytvořeny podmínky pro respektování a zachování všech 9 objektů zapsaných ve 
státním seznamu nemovitých kulturních památek. Nemovité kulturní památky jsou uvedeny v kap. II.C 
této zprávy. 
Při řešení byly zohledněny i požadavky archeologické péče a požadavky ochrany přírody a krajiny. Dále 
též požadavky odpadového hospodářství a ochrany FPF a PUPFL. 
Nebyl však dodržen požadavek nenavrhovat zastavitelné plochy na lesní půdě. Na PUPFL jsou navrženy 
plochy 52, 53, 54, 61, 63. Jde o vymezení koridoru technické infrastruktury – energetika pro souběh VTL 
plynovodu dle ZÚR ZK. Do řešení tato stavba ze ZÚR ZK musí být zařazena (požadavek je vysloven 
ostatně i v zadání) a trasa je dána tím, že jde o souběh se stávajícím vedením VTL plynovodu. Vzhledem 
ke zpřesnění do měřítka územního plánu jsme mohli koridor zúžit na 2 x 50 m, přesto les zasáhne. 
 
Kapitola G)  Požadavky na veřejně prospěšné stavby veřejně prospěšná opatření a asanace  
Součástí řešení územního plánu je i vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanace. VPS i VPO jsou graficky, tabulkově i textově vymezeny. Pro realizaci záměrů 
navrhovaných v územním plánu není třeba vymezovat plochy asanací. VPS a VPO které vyplývají ze 
ZÚR ZK jsou v územním plánu zpřesněny. V návrhové části jsou v uvedeny v tabulkách a označeny také 
symbolem z ZÚR ZK. 
 
Kapitola H)  Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  
Obrana státu, civilní ochrana, ochrana veřejného zdraví: obranyschopnost státu navržené řešení 
územního plánu neohrozí, z hlediska civilní ochrany nebyly vzneseny žádné specifické požadavky, které 
by vyžadovaly zásahy do územního řešení. Při respektování hygienických předpisů pro užívání a 
provozování navrhovaných urbanistických funkcí nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví ani ochrana 
ovzduší. Respektována jsou i ochranná pásma silniční a ochranná pásma technické infrastruktury včetně 
produktovodu (Čepro) a včetně uvedení podmínek platných v těchto pásmech. 
 
Kapitola I)  Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území  
V řešení územního plánu Koryčany jsme se dle požadavku snažili navrhnout dostatečný počet reálně 
zastavitelných ploch pro bydlení. Koncepci návrhových ploch jsme se snažili provést tak, aby nebyly 
narušeny přírodní ani kulturní hodnoty území ani krajinný ráz. Územní plán neumožní výstavbu obytných 
objektů kdekoliv ve volné krajině. 
Prostřednictvím smíšených funkcí bylo v řešení možno posílit funkci středu města a umožnit i 
koordinovaný, ale pokud možno jeho volný a přirozený rozvoj. 
Komplexně byla řešena technická infrastruktura včetně návaznosti na nově navrhované plochy. 
V zadání je upozorněno na četné projevy vodní eroze na sklonitých pozemcích. To je možné příznivě 
ovlivnit členěním svažitých částí krajiny pásy protierozní zeleně, i když zeleň znamená zábor zemědělské 
půdy. Navrženo bylo celkem 88 lokalit protierozní zeleně (K). Dalším prvkem proti vzniku eroze musí být i 
vhodný způsob hospodaření na pozemcích a správný výběr druhů pěstovaných rostlin. 
Žádná platná ÚR, či stavební povolení, která by bylo nutno zanést do územního plánu, nebyla 
pořizovatelem ani městem zpracovateli předána. Celé zastavěné území resp. jeho hranice byla 
prověřena vlastním průzkumem v terénu a stanovena v souladu s § 58 stavebního zákona. 
 
Kapitola J)  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
Zastavěné území bylo v souladu s § 58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů stanoveno k 28.01.2011. Všechny návrhové plochy 
s výjimkou těch nezastavitelných (tj. Z*, P, K), jsou vymezeny jako zastavitelné. Byly vymezeny celkem 3 
plochy přestavby. 
V zadání je uvedeno 7 bodů konkrétních pozemků s požadavkem na zařazení do územního plánu 
s určeným způsobem využití. Tyto požadavky byly splněny s výjimkou jednoho bodu: šlo o FVE na území 
Lískovce. Podnikatelský subjekt od tohoto záměru sám ustoupil a záměr tedy bylo na výrobních výborech 
dohodnuto vyřadit z řešení.  
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Kapitola K)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 
Pro žádnou z navrhovaných plochy a koridorů není nutno zpracovat územní studii. 
 
Kapitola L)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Požadavek na zpracování regulačního plánu není stanoven pro žádnou z návrhových ploch či koridorů. 
 
Kapitola M)  Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska 
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 
Dle schváleného Zdání územního plánu Koryčany, není nutno posoudit koncepci územního plánu 
z hlediska vlivů na životní prostředí a současně lze vyloučit významný vliv koncepce územního plánu na 
lokality a druhy Natura 2000. Vyplývá to ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 10.02.2009, č.j. KUZL3549/2010.  
 
Kapitola N)  Požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant 
Není uplatněn požadavek na zpracování konceptu územního plánu Koryčany ani na zpracování variant. 
 
Kapitola O)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu 
Požadavky na obsah textové i grafické části uvedené v zadání jsou v územním plánu respektovány a 
jsou dány rovněž parametry v uzavřené SOD. Pouze výkresy technické infrastruktury byly přeřazeny 
z části I Návrh do části II Odůvodnění, aby systém odpovídal metodice zpracování (sjednocení dÚP HKH 
2007) a legislativním požadavkům zákona (zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu - stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a Vyhlášce 
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území). 
 
Zadání územního plánu Koryčany bylo schváleno Zastupitelstvem města Koryčany dne 25.02.2010 na 
17. řádném zasedání. 
 
 
 

II.c     Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty, v četně 
vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů tohoto řešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  

 
 

II.c1 Zdůvodn ění přijatého řešení a vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  

Řešením územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj budování města včetně jeho částí v 
návaznosti na tradice, na kulturní, architektonický a urbanistický odkaz minulosti. Rozhodujícími a 
v mnoha směrech i určujícími prvky i pro koncepci současného a budoucího rozvoje jsou poměrně 
komplikované terénní podmínky, zájmy ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, ochrany 
zemědělské půdy a lesní půdy a ochrany nerostného bohatství. V neposlední řadě jde také o zájmy, 
podmínky a koncepce technické infrastruktury, ÚSES, které vyplývají z nadřazené dokumentace (PÚR, 
ZÚR ZK) a z legislativních předpisů.   
Návrhové plochy pro bydlení a smíšené obytné plochy jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území 
tak, aby sídlo mělo pokud možno ucelené koncentrické uspořádání. Přiměřeně jsou rozvíjeny také části 
Blišice a Lískovec, které již „srostly“ se zastavěným územím Koryčany. K přiměřenému rozvoji jsou 
navrženy plochy i v Jestřabicích, které jsou samostatně vymezeným zastavěným územím. Územní 
rozvoj Jestřabic však omezuje z jižní a západní strany ochranné pásmo produktovodu. 
 
Priority územního rozvoje, urbanistické koncepce a prostorového uspořádání: 
Navržená koncepce je vedena snahou o zachování urbanistické struktury města, jeho částí, přechodu 
zastavěných částí do krajiny a rázu krajiny. V řešení jsou respektovány kulturní a historické hodnoty 
území. 
Řešením jsou vytvářeny podmínky pro doplnění zastavěného území drobnými plochami zeleně. Stávající 
zeleň přitom není rušena. Drobné plochy zeleně nemusí být v územním plánu samostatně vyznačeny 
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přímo jako zeleň, mohou být součástí jiných funkčních ploch (např. BH, BI, SO, SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, 
OV, OH, OS, OK, RH, RI), či mohou být vyznačeny jako plochy veřejných prostranství (PV, PZ). 
V řešení byl respektován nadregionální, regionální i lokální ÚSES, který byl dotvořen do funkčního 
systému především na lokální úrovni.  
Navržená koncepce zohledňuje požadavky ochrany zemědělské půdy. Pokud to bylo možné, byly 
chráněny zvláště plochy s vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy provedených meliorací. 
Řešení územního plánu Koryčany se zabývá mj. i protierozní ochranou půdy. K tomuto účelu byly 
navrženy ve všech řešených katastrálních územích pásy krajinné zeleně s protierozní funkcí. 
Navržená koncepce územního plánu zohledňuje také požadavky ochrany lesní půdy. Navrhované plochy 
byly vymezovány tak, aby se vyhnuly pozemkům určených k plnění funkcí lesa. Do lesních ploch se 
dostává pouze navržený koridor pro souběh VTL plynovodu dle ZÚR ZK. 
Současně bylo pokud možno respektováno pásmo 50 m od okraje lesních pozemků nebo alespoň tak, 
aby na pozemcích bylo možné umístění objektů mimo toto pásmo a přitom nevznikaly špatně 
obdělávatelné úzké plochy zemědělské půdy.  
Pro návrhové období byly znovu bilancovány a hodnoceny navrhované a ještě nezastavěné obytné 
plochy zařazené do předchozího územního plánu resp. do jeho změn. V menší míře byly upraveny či 
doplněny novými plochami pro bydlení. Zohledněn byl i odhadovaný podíl vlastnicky nedostupných 
pozemků v návrhovém období. 
Jsou vytvořeny podmínky, aby zařízení základní občanské vybavenosti byla schopna obsloužit min. 3 000 
osob.   
Zařízení občanské vybavenosti jsou vyznačena jako samostatné plochy občanského vybavení, případně 
mohou být i součástí ploch smíšených obytných. Drobná zařízení občanské vybavenosti mohou vznikat i 
v plochách bydlení, nepřesáhne-li plocha obchodního zařízení 1000 m2. 
 
Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou označeny identifikačním 
číslem a kódem plochy s rozdílným způsobem využití a jsou vymezeny jako zastavitelné území. Výjimku 
tvoří navržené plochy sídelní zeleně (Z*), krajinné zeleně a biokoridorů ÚSES (K), plochy přírodní (P), tj. 
plochy biocenter ÚSES, které nejsou zastavitelné.   
 
Všechny tyto záměry byly vedeny snahou o vzájemnou koordinaci jednotlivých urbanistických funkcí, 
jejich vzájemnou provázanost a spolupůsobení a přitom o jejich vzájemné minimální obtěžování. Řešení 
bylo provázeno také snahou o přiměřené rozšíření ploch pro bydlení a ploch pro společenský život tak, 
aby příjemné a klidné prostředí pro bydlení i pro rekreaci bylo zachováno a vytvořily se možnosti 
stabilizace obyvatel ve městě i v jeho částech.  
 
Území řešené územním plánem 
Území řešené územním plánem je dáno rozsahem správního území města Koryčany. Jedná se o 
katastrální území Koryčany, Blišice, Lískovec a Jestřabice.  
Rozsah řešeného území má výměru cca 4118 ha. 
 
Přírodní podmínky 
Město Koryčany leží ve východní části České republiky, v jihozápadní části Zlínského kraje. Leží na 
silnici II/432 spojující města Kroměříž a Kyjov. Správní území města tvoří čtyři katastrální území: 
Koryčany, Blišice, Lískovec a Jestřabice. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Natura 2000:   Soustavu Natura 2000 v ČR tvoří ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). 
Cílem je ochrana biologické rozmanitosti a zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit a 
nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě.  
Na řešeném území je vymezena EVL Chřiby CZ0724091. EVL zahrnuje zalesněnou východní část 
katastrálního území Lískovec, východní a jižní část katastrálního území Koryčany a východní část 
katastrálního území Jestřabice. Rozsah je vyznačen v Koordinačním výkrese. Navrhované řešení 
územního plánu do evropsky významné lokality nezasahuje a respektuje i tzv. nárazníkové pásmo 50 
m. Jedinou výjimkou je plocha 12 v Lískovci, pro výstavbu rodinných domů a která k hranici EVL a 
k lesnímu porostu přibližuje více. Kontakt bude řešen individuálně: podél lesa bude polní cesta a 
zástavba bude orientována tak, aby ve směru k lesu byly konce zahrádek rodinných domů.  
 

Přírodní park Chřiby:   Na řešeném území je vymezen přírodní park, který má také stanoven režim 
ochrany. Územní rozsah parku je graficky vyznačen v Koordinačním výkrese. Do plochy přírodního 
parku ani v dostatečné vzdálenosti od tohoto území nejsou navrhovány žádné nové aktivity, které by 
mohly přírodní park negativně ovlivnit. Jsou tím vytvořeny podmínky pro ochranu a respektování 
přírodních a estetických hodnot území a zachování neporušeného krajinného rázu. 
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Přírodní rezervace Stará Hráz:   Je vymezena ve východní části katastrálního území Lískovec, severně 
od silnice III/43231 na Stupavu. Územní rozsah parku je graficky vyznačen v Koordinačním výkrese. 
V řešení územního plánu v rezervaci a v dostatečně velkém okolí nejsou navrhovány žádné aktivity, 
žádné nové zastavitelné plochy, takže rezervace nebude ohrožena a bude zachován i neporušený 
krajinný ráz. 
 

Přírodní památky Kozel a Kazatelna:   Leží v jihovýchodní části katastrálního území Lískovec, uprostřed 
lesního masivu. Poloha obou přírodních památek je graficky vyznačena v Koordinačním výkrese. 
V řešení územního plánu jsou památky respektovány. Do nich a do jejich blízkosti nejsou navrhovány 
žádné nové zastavitelné plochy. Jsou tak vytvořeny podmínky pro dlouhodobou ochranu přírodních a 
estetických hodnot území a pro zachování neporušeného krajinného rázu. 
 
Ložiska nerostných surovin   
Na řešeném území jsou pro ochranu výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin pro ropu a 
zemní plyn Koryčany, ev.č. 315460000 vymezeny chráněné ložiskové území Koryčany (CHLÚ), výhradní 
bilancované ložisko nerostných surovin, dobývací prostor (DP) a těžební sondy a vrty. Jsou vyznačeny 
v grafické části dokumentace (II.1 Koordinační výkres). CHLÚ i DP se nachází jižně od zastavěného 
území Koryčany na katastrálním území Koryčany a Jestřabice. V rozsahu těchto ploch nejsou 
navrhovány žádné nové zastavitelné plochy. Případná budoucí těžba nebude nijak znemožněna. 
 
Sesuvná území a bývalé skládky 
Na řešeném území jsou vymezena území, v nichž dochází k nestabilitě podloží. Tyto plochy jsou graficky 
znázorněny v Koordinačním výkrese jako nestabilní území. V těchto územích nejsou navrhovány nové 
rozvojové plochy ke stavebnímu využití. 
Graficky je v Koordinačním výkrese vyznačeno i území ekologických rizik – bývalá skládka Liščí 
v rozsahu dle ÚAP a bývalá skládka severně od Blišic (parc.č.456/6, 457/5 k.ú. Blišice) v rozsahu dle 
podkladů MěÚ Koryčany. Stavební využití žádné ze skládek není navrhováno, na Liščí se předpokládá 
rozšíření lokálního biocentra ÚSES, v Blišicích je území vyznačeno jako krajinná zeleň. Území skládek 
musí být zabezpečeno a monitorováno.  
 
Archeologické nálezy 
Celé správní území města Koryčany je nutné považovat za území s archeologickými nálezy § 22 odst.2 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při stavební činnosti 
v území a zásazích do terénu, vyplývají stavebníkům a investorům povinnosti stanovené citovaným 
zákonem (oznámení, umožnění provedení záchranného archeologického průzkumu). 
Registrovaná archeologická naleziště jsou vyznačena v Koordinačním výkrese. 
 
Památkově chráněné objekty: na správním území obce jsou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek MK ČR zapsány: 
 

Památkov ě chrán ěné objekty  Tab.č.II-1 
číslo rejstříku katastr. 

území 
památka 

30476/7-5999 Koryčany kostel sv. Vavřince: jedná se o soubor, který je tvořen částmi: kostel se sochou sv. Vavřince na 
průčelí, socha P.Marie Immaculaty na poz. parc.č.3/1, kříž na poz.parc.č.3/1 a pozemky parc.č. 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7   

11921/7-8776 Koryčany kaple sv. Floriána 
31086/7-6005 Koryčany hřbitov, z toho je: hrob Františka Pivody, 2 kříže 
49987/7-8798 Koryčany židovský hřbitov 
35836/7-6000 Koryčany sousoší sv. Jana Nepomuckého 
14823/7-6002 Koryčany kašna na náměstí 
36524/7-5996 Koryčany zámek: jedná se o soubor, který je tvořen částmi: zámek, kašna na poz. parc.č.322, park, vázy, 

balustrádové schodiště na poz. parc.č. 324, sýpka na poz. parc.č. 325, jírovcová alej na poz. 
parc.č. 2469 (pozemek je bez památkové ochrany)  

26920/7-5995 Koryčany hrad Cimburk, zřícenina  
14101/7-3439 Lískovec kříž u silnice Koryčany – Stupava, parc.č. 1751 
15368/7-5992 Jestřabice kostel sv. Anny: soubor, který je tvořen částmi: kostel sv. Anny a ohradní zeď s pozemky st.p. 3/1 

a parc.č. 6  
 
Uvedené památky jsou v řešení respektovány a jsou vyznačeny v Koordinačním výkrese. 
Kromě toho jsou v řešení územního plánu respektovány další drobné objekty kulturního zájmu, památky 
místního významu jako např.: kříže, boží muka, pomníky. 
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II.c1.1  Plochy bydlení   
 

V Blišicích, Lískovci a v Jestřabicích je zástavba tvořena převážně z objektů pro bydlení, tj. rodinných 
domů, příp. bývalých zemědělských usedlostí. Vícebytové domy (bytovky), až na výjimky, jsou vlastně 
jen v Koryčanech. 
Z bilancí pří sčítáních je dlouhodobě patrná poměrně slušně dimenzovaná velikost bytů, ale také dosti 
vysoká obložnost bytů.  
Navrženou plochou pro hromadné bydlení, tedy pro bydlení ve vícebytových domech, je v Koryčanech 
pouze jedna plocha (BH 1), v lokalitě U Zdravé vody. Součástí této obytné skupiny je i plocha veřejného 
prostranství (PV 176).  
Všechny ostatní plochy pro bydlení jsou navrženy pro individuální bydlení. V Koryčanech na plochu 
zmíněného hromadného bydlení navazují lokality (BI 2, 3) a další plochy na okrajích zastavěného 
území, které mají jeho tvar scelit (BI 5, 6, 41).  
 

V Blišicích jsou plochy pro bydlení rozmístěny podél příjezdní komunikace (BI 7, 8, 9, 10, 11, 45). 
Převážně pro bydlení jsou navrženy také plochy smíšené obytné (SO.3 23, 38) a plochy smíšené 
obytné využívající prostor bývalé farmy ZD a jejího okolí (SO.3 39, 46). 
 

V Lískovci jsou navrženy čtyři plochy pro individuální bydlení (BI 12, 13, 14, 44) a dvě plochy smíšené 
obytné (SO.3 21, 22). 
 

V Jestřabicích jsou rozvíjeny plochy pro bydlení nejvíce ze všech funkčních ploch této části. Pro 
individuální bydlení je navrženo pět ploch (BI 15, 16, 17, 18, 19) a dvě plochy smíšené obytné (SO.3 20, 
47). 
Plocha pro umístění bytových domů (BH) tj. pro bydlení hromadné, jak již bylo řečeno, je v územním 
plánu navrhována jen v Koryčanech. Plochy pro bydlení individuální (BI) jsou určeny pro výstavbu 
rodinných domů. V Koryčanech lze umístění bytových domů připustit i ve stávajících i navržených 
plochách smíšených obytných, tj. v plochách SO.1, SO.2, spíše výjimečně v SO.3, avšak pouze za 
předpokladu dodržení podmínek prostorové regulace pro danou funkční plochu. V plochách smíšených 
obytných, lze umístit i další zařízení podle vymezení přípustných činností. 
V Blišicích jsou navrženy plochy smíšené obytné (SO: 27, 28) jako rozvoj a revitalizace „Blišického 
Dvorku“. Obě lokality se celé nebo jen z části nachází v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu nad 40 
barů DN 700 Hrušky – Kyselovice. Pro využití těchto ploch proto musí budoucí investor požádat 
provozovatele sítě VTL o seznam oprávněných firem, které mohou zpracovat studii vlivu plynařských 
zařízení na stavby v bezpečnostním pásmu a musí si nechat takovou studii pro dané území zpracovat. 
V ploše SO 27 navíc mohou být umístěny jen doprovodné a hospodářské objekty (nikoli ubytovací), které 
budou provozně souviset s rekreačně zemědělským zařízením Blišický Dvorek. 
Všechny další navržené plochy smíšené obytné v Blišicích, v Lískovci a v Jestřabicích jsou vymezeny 
jako SO.3, tj. plochy smíšené obytné vesnického typu, v nichž lze předpokládat i hospodářskou složku, 
rekreaci a případně i drobné formy občanského vybavení. Týká se to i stávajících ploch. 
Pro žádnou z lokalit není třeba zpracovat územní studii či regulační plán. 
 
Bilance navržených ploch pro bydlení:  
Na řešeném území je v územním plánu Koryčany pro individuální bydlení (BI) navrženo celkem 20 lokalit 
o celkové výměře asi 14,5 ha a lze na nich umístit asi 100 – 110 rodinných domů. 
Pro hromadné bydlení (BH 1) ve vícebytových domech je navržena jedna plocha o celkové výměře 
přesahující 3 ha o kapacitě cca 220 bytů. 
Dále je navrženo 8 lokalit smíšených obytných ploch vesnických o výměře přes 7 ha a jejich kapacitu lze 
odhadnout přibližně na 50 – 55 rodinných domů. 
Celkově jsou vytvořeny podmínky pro umístění 150 - 165 rodinných domů. 
Bude - li přibližně třetina z těchto pozemků vlastnicky nepřístupná a to po celou dobu návrhového období, 
reálných pozemků pro výstavbu zbude přibližně 105. Při předpokládané desetileté platnosti územního 
plánu a průběžně prováděné výstavbě, by mohlo být stavěno na území města kolem 10 rodinných domů 
ročně.  
Prodlouží – li se doba platnosti územního plánu, což nelze vyloučit, bude to znamenat mírné snížení 
ročního trendu výstavby. V tom případě mohou být podle aktuálních potřeb doplněny plochy pro bydlení 
prostřednictvím aktualizace územního plánu ve čtyřletých cyklech, nebo bude nutno intenzívněji využít 
stávající rozsah zastavěného území. 
 

 

II.c1.2 Plochy ob čanského vybavení    
 

Všechna stávající zařízení občanského vybavení jsou v řešení územního plánu respektována.  
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Plochy občanského vybavení jsou vyznačeny jako: 
OV    Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, stav; 
OH    Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby, stav i návrh; 
OK    Plochy občanského vybavení – komerční zařízení, stav i návrh; 
OS    Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, stav. 
Nově navrhovaným zařízením jsou:  

• plocha OH 29 malá plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova v Koryčanech. 
• plocha OK 24, 25 doplnění ploch občanského vybavení v prostoru za hasičskou zbrojnicí 

v Koryčanech; 
Za zařízení občanského vybavení s vazbou na cestovní ruch lze považovat také záměr na revitalizaci 
lokality „Dvorek“ nad Blišicemi, (vyznačeno jako SO, tj. smíšené území obytné), jehož součástí je i 
rozšíření do dvou navazujících ploch (SO 27, 28 viz. předchozí kapitola II.c1.1). 
Obecně však platí, že nová zařízení občanského vybavení mohou vzniknout i ve stávajících či 
navrhovaných plochách SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zóně),  SO.2 (plochy smíšené obytné 
městské), SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) a SO.4 (plochy smíšené obytné rekreační). Drobná 
zařízení občanského vybavení jsou přípustná také v plochách BH a BI, budou-li splňovat požadavky 
přípustných činností a podmínky prostorové regulace v dané zóně. 
 

 

II.c1.3 Plochy pro výrobu a skladování, t ěžba nerostných surovin    
 

Všechna stávající výrobní a skladovací zařízení jsou do řešení územního plánu zařazena a jsou územně 
stabilizována. Výjimku však tvoří zemědělská výroba: areál farmy v Jestřabicích je vyznačen jako SO.4 
(plochy smíšené obytné rekreační), areál farmy v Blišicích je vyznačen jako přestavbová plocha a 
navržen jako SO.3 39 a areál farmy v Lískovci je vyznačen jako stávající plocha VD (drobná výroba a 
výrobní služby). 
 
Plochy stávajících i navrhovaných výrobních a skladovacích zařízení jsou v řešení územního plánu 
vyznačeny jako: 
VP  Plochy výroby a skladování, průmyslová výroba a sklady, stav i návrh; 
VD  Plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby, návrh;  
VZ     Plochy výroby a skladování, zemědělská a lesnická výroba, stav; 
SP     Plochy smíšené výrobní, stav; 
VX     Plochy výroby a skladování, specifické druhy výroby a skladování, návrh. 
 
Nově navrženými plochami jsou: 
plocha VP 42, 43 – rozšíření výrobních ploch pro průmyslovou výrobu a sklady u trati a Podluček 

v souhrnu asi 15 ha; 
plocha VX 40 – ploch pro fotovoltaickou elektrárnu v Blišicích v rozsahu cca 2,7 ha. 
 
Na řešeném území jsou pro ochranu výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin pro ropu a 
zemní plyn Koryčany, ev.č. 315460000 vymezena: 

• chráněné ložiskové území Koryčany (CHLÚ); 
• výhradní bilancované ložisko nerostných surovin; 
• dobývací prostor Koryčany pro budoucí využití (DP); 
• těžební sondy a vrty. 

Zařízení i ložiska vztahující se k těžbě a zásobám nerostných surovin, jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace (II.1 Koordinační výkres). 
 

 

II.c1.4 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p řestavby     
 

Plochy vymezené jako jednotlivé navrhované lokality uvnitř i vně zastavěného území jsou vyznačeny 
jako zastavitelné území. Jedná se o všechny navržené plochy BH, BI, SO, SO.2, SO.3, OK, OH, RH, 
RI, RZ, D, T*, TV, TE, PV, PZ, VP, VX, WT.   
Jako zastavitelné území nejsou vymezeny pouze návrhové plochy, které z hlediska navržené funkce 
jsou plochami nezastavitelnými. Jsou to všechny navržené plochy krajinné zeleně K, plochy přírodní P a 
plochy sídelní zeleně (Z*). 
Jako plochy přestavby byly v řešení územního plánu vymezeny tři lokality: 
P1: farma v Blišicích (SO.3 39) jako využití území bývalé farmy ZD pro smíšenou obytnou zástavbu,  
P2: parkoviště před výrobním závodem Koryna (SO.2 51) pravděpodobně pro obchodní objekt a  
P3: hospodářský areál Jestřabice (SO.3 20) pro smíšenou obytnou zástavbu.  
Graficky jsou plochy vyznačeny ve výkrese č.I.1 Výkres základního členění. 
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II.c1.5  Systém sídelní zelen ě  
 

V řešení územního plánu jsou stabilizovány stávající plochy zeleně. Jako stávající nezastavitelné plochy 
zeleně uvnitř zastavěného území jsou vymezeny plochy zámeckého parku (ZP), plochy sídelní zeleně 
kolem kaple sv. Floriána (Z*) a několik drobných ploch v zastavěném území.  
V zastavěném území většina malých ploch stávající zeleně ve stávajících funkčních plochách i 
v návrhových plochách, není graficky samostatně vyznačena. Drobné plochy zeleně mohou být 
součástmi jiných funkčních zón, kde zeleň je přípustná, lépe řečeno, je velmi vhodným a doplňujícím 
prvkem k základní funkci plochy. Jedná se o plochy BH, BI, SO, SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, OV, OK, OH, 
OS, RH, RI, RZ, D, DS, T*, TV, TE, PV, PZ, VP.  Jejich existence je takto také potvrzena v souladu s tím, 
jak jsou definovány přípustné činnosti pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. 
V koncepci řešení územního plánu jsou vytvořeny předpoklady i pro doplnění zastavěného území o další 
drobné plochy zeleně v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití.  
Nově navrženo je celkem pět menších ploch sídelní zeleně, dvě pod kapličkou sv. Floriánka (Z* 188, 
189), dvě jako dilatační zeleň mezi obytným územím a výrobní zónou Koryna (Z* 186, 187) a sídelní 
zeleň na části bývalé farmy v Blišicích, která zasahuje do pásma 150 m od stávajícího produktovodu a 
nemůže být proto využita pro obytné účely tak jako převážná část bývalé farmy SO.3 39. 
 

 

II.c1.6  Veřejná prostranství  
 

Stávající i navrhovaná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch jsou vymezena a navržena 
tak, aby mohla plnit dopravně komunikační obslužnou funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním 
objektům nebo pozemkům. Z toho vyplývá, že jako stávající plochy veřejného prostranství s převahou 
zpevněných ploch (PV), jsou vymezeny např. plochy místních komunikací. Jsou to plochy, na nichž 
musí být umožněn pohyb silničních vozidel, pohyb cyklistů, chodců a musí tam být i dostatečně velké 
plochy (zatravněné pásy před soukromými pozemky) pro uložení inženýrských sítí. 
Z navrženého urbanistického řešení vyplynula potřeba vymezení dalších osmi nových ploch veřejných 
prostranství s převahou zpevněných ploch (PV 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183). 
Jako stávající plochy veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ), je v řešení vymezeno 
několik ploch (např. částí návsí v Jestřabicích, v Blišicích i v Lískovci), kde převládá travnatý povrch a 
zeleň s plochami převážně odpočinkového a parkového charakteru, ale je možné, aby přes tuto plochu 
vedl třeba dopravní příjezd k objektům.  
Nově byla navržena jedna nová plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch tj. 
s převahou ploch zelených (PZ 184), která má vytvořit pás zeleně okolo navrhovaných ploch výroby, ale 
současně má vytvořit možnosti dopravního příjezdu a v prodloužení příjezd až k ČOV. 
 

 

II.c1.7  Rekreace      
 

Všechny stávající plochy rekreace a rekreačních zařízení jsou do řešení územního plánu zařazeny a jsou 
územně stabilizovány. Největší soustředění rekreačních zařízení a rekreačních objektů je v lokalitě U 
Zdravé vody a v oblasti Čížová v Koryčanech a v Jestřabicích.   
Plochy rekreace (stávající i navrhované), jsou v řešení územního plánu vyznačeny jako: 
RH  Plochy hromadné rekreace, stav i návrh; 
RI  Plochy rodinné rekreace, stav i návrh;  
RZ  Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady, stav i návrh.  
 
Nově navrženými plochami jsou: 
plocha RH 30, 31 – doplnění dvou ploch o celkové výměře 0,65 ha u stávajícího zařízení hromadné 

rekreace U Zdravé vody; 
plocha RI 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50 – doplnění drobných proluk v souvislejších plochách rodinné 

rekreace U Zdravé vody a v Jestřabicích – 9 lokalit o souhrnné výměře asi 2 ha.  
plocha RZ 197 – doplnění stávajícího areálu zahrádek u vodní nádrže do uzavřeného tvaru v Jestřabi-

cích, výměra cca 2,1 ha. 
 

 

II.c1.8  Krajinná zele ň a její biodiverzita      
 

Krajinnou zelení jsou souvisle zalesněné plochy (PUPFL) vyznačené s kódem L, ale jedná se i o remízky 
a další drobné plochy doprovodné zeleně např. podél komunikací podél vodních toků, mezí apod., které 
jsou většinou vyznačeny jako krajinná zeleň (K). Z ekologického, vodohospodářského i krajinotvorného 
hlediska mají i tyto drobné plochy zeleně včetně soliterních stromů rostoucích mimo les mimořádný 
význam. 
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V okolní krajině tvoří lesy souvislejší komplexy (malá část na západní straně, na jižní straně a především 
na východní straně řešeného území). Drobnější zalesněné útvary se prolínají se zemědělskou půdou. Je 
to patrnější při pohledu na větší území než jen na řešené území.  
Zástavba, která je navrhována v okrajových částech zastavěného území respektuje původní charakter 
rozvolněného přechodu zástavby do krajiny. Současně ale jsou vytvořeny podmínky, aby nová zástavba 
postupně vytvářela koncentrický a ucelený tvar zastavěného území, a aby se jednotlivé objekty 
nerozšiřovaly volně do krajiny. 
Jsou vytvořeny podmínky, aby v krajině byly zachovány všechny fragmenty vegetace rostoucí mimo les. 
Navíc byly navrženy další pásy protierozní krajinné zeleně pro zvýšení erozní odolnosti krajiny.   
V řešení jsou zohledněny remízky podél přírodních útvarů – vodotečí, polních cest, mezí, úvozů.  
Návrhem územního plánu tedy nedojde k nepřiměřeným zásahům do krajiny a zcela určitě ani ke 
snižování rostlinných druhů. Naopak, souvislé zemědělské plochy, zvláště ve svažitých expozicích jsou, 
jak již bylo řečeno, doplněny pásy krajinné zeleně (K), která má krajinotvornou, protierozní, 
vodohospodářskou, ekologickou i estetickou funkci.  
Rovněž systém ÚSES je doplněn o několik chybějících prvků nebo jejich částí: plochy přírodní, P pro 
doplnění biocenter (celkem 13 lokalit o výměře přesahující 15 ha) a plochy krajinné zeleně K, pro lokální 
biokoridory (celkem 88 lokalit o výměře necelých 37 ha – do těchto ploch jsou započítány uvedené 
biokoridory, ale také interakční prvky a výše zmíněná protierozní krajinná zeleň).  
Nové plochy pro zalesnění nebyly navrženy. 
 

 

II.c1.9  Dopravní infrastruktura        
 

Součástí problematiky řešené územním plánem jsou i dopravní náležitosti, které podstatnou měrou 
ovlivňují území z hlediska obsluhy, možnosti nové výstavby,  kvality životního prostředí atd. 
Řešeného území města Koryčany se dotýkají zájmy dopravy silniční ve formě silnic II. a III.třídy, místních 
a hospodářských komunikací, dopravy v klidu a dopravy hromadné. Dále pak dopravy železniční, pěší a 
cyklistické. Řešené území leží mimo zájmy dopravy vodní a letecké. 
 
Širší dopravní vztahy  
Řešení širších dopravních vztahů je převzato z „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje“, kterou 
zpracoval UDIMO Ostrava v roce 2010. Vedení navrhovaných úprav nadřazených silničních tahů nemá 
přímý fyzický dopad na zastavěné území. Řešeným katastrální územím je vedena jednokolejná 
neelektrifikovaná  železniční trať Nemotice – Koryčany. 
 
Pozemní komunikace  
Silnice  
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:   

II/429       Bohdalice – Koryčany – Osvětimany,  
II/432       Holešov – Kroměříž – Kyjov – Hodonín, 
III/43230  Lískovec průjezdná, 
III/43231  Koryčany – Stupava, 
III/43232  Koryčany – spojovací, 
III43233   Koryčany – Blišice. 

Uvedené silnice jsou v majetku Zlínského kraje. Silnice II/432 je zařazena  do základní sítě celostátního 
významu jako tah Z-78. Silnice III. tříd  jsou v doplňující síti silnic. Na území obce se nenacházejí žádné 
stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy 
Funkční třídy: 
Podle své urbanisticko - dopravní funkce a vztahu k obytné zástavbě je možno dle ČSN 73 6110 
"Projektování místních komunikací" (popř. podle zákona č.13 „O pozemních komunikacích“) zatřídit 
komunikace do následujících funkčních skupin: 

• silnice II. tř. a sil. III/43233 - funkční skupina B (MK II. třídy) - sběrné komunikace s funkcí 
dopravně – obslužnou, převážně dopravního významu; 

• ostatní silnice III. třídy a místní komunikace - funkční skupina C (MK III. tř.) - obslužné 
komunikace uvnitř obytného území; 

• část místních komunikací v zástavbě lze kvalifikovat jako funkční skupinu D1 (MK IV. tř.). Z 
hlediska zákona 361/2000 „O provozu na pozemních komunikacích“ se jedná o „obytné zóny“, 
kde se mísí všechny dopravní funkce na jedné ploše. 

Příčné uspořádání komunikací 
Silnice II tř. jsou v území nejdůležitější komunikacemi s funkcí sběrnou a jsou navrženy jako dvoupruhové 
obousměrné šířky 7,0 m mezi zvýšenými obrubami. Dle schválené „Kategorizace silniční a dálniční sítě 
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do roku 2030“ jsou mimo zastavěné území sledovány úpravy silnice II/429 v kategorii S 7,5/60, silnice 
II/432 v kategorii S 9,5/80 a silnice III. třídy v S 7,5/60. Hlavní místní komunikace v zastavěné části jsou 
navrženy  jako dvoupruhové obousměrné v šířce odpovídající místním stavebním a majetkovým podmín-
kám. U ostatních komunikací - obytných ulic není příčné uspořádání stanoveno a bude odpovídat 
místním stavebním a majetkovým podmínkám. 
Silniční ochranná pásma 
Podle zákona č.13/1997 (Silniční zákon) jsou mimo souvisle zastavěné území vyznačena silniční 
ochranná pásma. Ochranným pásmem se rozumí  prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m 
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy. Silniční ochranné 
pásmo u nově budovaných komunikací vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 
Dopravní zatížení 
Podkladem pro stanovení dopravní zátěže na silnicích byly Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční 
síti z roku 2010 zpracované ŘSD ČR. 
Dopravní zatížení  tab. č.II-2 
Silnice/stanoviště T O M Skv/24h 
II/429/ 6-5776 159 

18,01% 
715 

80,97% 
9 

1,02% 
883 

100 % 
II/429/ 6-5777 301 

17,99% 
1353 

80,87% 
19 

1,14% 
1673 
100% 

II/429/ 6-5778 59 
14,79% 

317 
79,45% 

23 
5,76% 

399 
100% 

II/432/ 6-2686 302 
12,50% 

2058 
85,18% 

56 
2,32% 

2416 
100% 

 

Na ostatních silnicích nebylo sčítání pro malý dopravní význam  provedeno. 
 
DOPRAVNÍ SCHÉMA 

 
 
Návrh komunikační sítě 
Pro návrh komunikací v zastavěném území z hlediska ČSN 73 6110 – „Projektování místních komuni- 
kací“ je rozhodující velikost návrhové rychlosti VN. Podle tab.2 je návrhová rychlost pro funkční třídu B 
(průtahy silnic v obtížných podmínkách) 40 km/h., pro třídu C  30 km/h. Návrhová rychlost spolu s funkční 
třídou určuje velikost dalších návrhových prvků - vzdálenosti křižovatek, délky rozhledu, směrové a 
výškové oblouky, podélný a příčný sklon atd. V řešeném území se jedná většinou o komunikace, které 
musí podřídit svoji funkci a parametry danému terénu, majetkovým a fyzickým podmínkám. Z hlediska 
tvaru, významu i dopravního zatížení je hlavní komunikační osou města průtah II/432 – Lískovec – II/429 
- Masarykova - Kyjovská. 
SILNICE  II/429:     
Silnice tvoří spolu s průtahem silnice II/432 hlavní páteř zastavěného území. Je stabilizovaná a proto se 
předpokládají pouze místní úpravy stávající trasy. 
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SILNICE   II/432:      
Dle usnesení Rady Zlínského kraje je významnou krajskou silnicí, která je zařazena do vybrané sítě 
krajských silnic. Předpokládá se pouze její rekonstrukce probíhající převážně ve stávající trase.  
SILNICE   III/43230:      
Je částí původního průtahu silnice II/432 ve stávající zástavbě Lískovce. Vzhledem k jejímu významu, 
terénním a majetkovým podmínkám v ÚPN ponechána v současném stavu. 
SILNICE   III/43231:      
Je vedena mimo souvislou zástavbu a nemá dopravní závady vyžadující úpravy stávající trasy a profilu. 
SILNICE   III/43232:      
Tvoří propojení průtahů silnic II/432 a III/43233 po ulici Příční. Komunikace má dostatečné parametry 
odpovídající významu a je ponechána ve stávajícím stavu. 
SILNICE   III/43233:      
Vyúsťuje z průtahu silnice II429 na Náměstí a končí v místní části Blišice. Komunikace je po hřbitov těsně 
a souvisle obestavěna, posléze je obestavění volnější, jednostranné, částečně je extravilánového 
charakteru a vzhledem k jejímu významu, terénním a majetkovým podmínkám je v ÚPN ponechána v 
současném stavu . 
 
Místní komunikace  
Šířkové uspořádání vozovek a uličního prostoru je místy stísněné. Vzhledem k majetkové a dopravní 
situaci se neuvažuje s uvolňováním rozhledových polí křižovatek asanacemi. V návrhu ÚPN jsou místní 
komunikace ponechány v současných  trasách s místními úpravami napojení.  
Vzhledem k minimálním možnostem úprav uličního prostoru a minimálnímu provozu je možno na základě 
zákona 361 O provozu na pozemních komunikacích místní komunikace vyznačit dopravní značkou jako 
obytné zóny. Tato klasifikace umožňuje provoz motorových vozidel i chodců na jedné ploše za předem 
stanovených podmínek. Dopravní situace včetně případného omezení určitého druhu dopravy je pak 
řešena pouze svislým značením (dopravní značení není předmětem územního plánu). 
V plochách nově navržené zástavby rodinnými domy bude v rámci dalších stupňů podrobnější projektové 
dokumentace stanovena stavební čára a šířka veřejného uličního prostoru, která musí zabezpečit 
prostorové nároky pro vedení chodníků, inženýrských sítí, rozhledových poměrů v křižovatkách, 
parkování osobních vozidel, svoz odpadu, atd. za dodržení norem a hospodárnosti využití území. 
Komunikace je třeba řešit podle ČSN 736110 - projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání 
komunikací a uličního prostoru vůbec, je možno v podrobnější dokumentaci řešit různě – fyzicky i 
organizačně - komunikace jednopruhové  obousměrné, dvoupruhové, jednosměrné, obytné ulice atd. 
V ÚPN je navržen pouze vjezd do území plánované zástavby.  
 
Hospodá řská doprava  
Hospodářská doprava je v řešeném území reprezentována zemědělskou a lesní dopravou, která 
zabezpečuje propojení silnic II. a III. třídy na zemědělsky obhospodařované plochy. Značná část 
hospodářské dopravy je vedena obcí. 
V ÚPN jsou vyznačeny hlavní zpevněné cesty umožňující přístup na pozemky bez nutnosti budování 
nových napojení na silniční síť. Územní plán řeší zejména zastavěnou částí katastrálního území. Mimo 
toto území je nutno respektovat projekt Komplexních pozemkových úprav, který se zabývá extravi-
lánovým územím, včetně návrhu polních cest. Komplexní pozemkové úpravy byly zpracovány pouze 
v Jestřabicích. 
 
Doprava v klidu  
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. Parkování - dle ČSN 
736110 je pro všechna zařízení občanské vybavenosti třeba zabezpečovat dostatečný počet parkovacích  
stání závislých na účelových jednotkách. Kapacitní parkovací plochy jsou vybudovány na Náměstí, před 
hlavním vjezdem a vstupem do podniku Koryna, u sportovního areálu, u nádraží a u hypocentra. 
Parkování v obytných zónách se uvažuje na soukromých pozemcích resp. na vozovkách (při navrženém 
nebo realizovaném zjednosměrnění), za předpokladu dodržení zákona. Protože nelze v územním plánu 
stanovit přesnou funkci a kapacity soukromých zařízení občanské vybavenosti musí být otázka parkování 
řešena v územním a stavebním řízení. Kapacita  těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN 736110 
pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám. V případě podnikatelské výstavby je nutno pro každou 
podnikatelskou aktivitu zpracovat bilanci parkovacích nároků a obsluhy a potřebné parkovací plochy 
zabezpečit na vlastní ploše bez nároku na další urbanistickou plochu. 
Garážování vozidel obyvatel obce se uvažuje přímo v objektech rodinných domků nebo na jejich 
pozemcích také bez nároku na další urbanistickou plochu.  
 
 



 
Ing.arch. L. Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 234  Územní plán Koryčany   

ČÁST  II/A     ODŮVODNĚNÍ 
II- 

listopad  2011 zakázkové číslo   13-12-11 

 

 

22

 
 

 
Hromadná doprava  
Vzhledem k řešenému území jsou hlavním prostředkem hromadné dopravy autobusové linky. Nejedná  
se o klasickou místní hromadnou dopravu, ale o dojížďku do škol, zaměstnání, za nákupy, kulturou, atd. 
Zastávky jsou situovány na silnicích II.třídy. Docházkové vzdálenosti zastávek 300  a 500 m tj. cca 5 a 10 
min. chůze pokrývají téměř celou obec. Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orientační hodnota, 
která nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti. Stávající zastávky v současnosti obci vyhovují. 
Všeobecně se předpokládá jejich řešení na samostatných zastávkových pruzích s návazností pěších tras. 
 
Doprava  cyklistická  
Řešené území má vzhledem k členitému terénu nepříliš vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu. 
V řešeném území jsou vedeny značené cykloturistické trasy, které využívají jednak silnic a zejména pak 
polní a lesní zpevněné cesty. Jedná se o cyklotrasy (ne cyklostezky), na kterých je veden provoz i jiných 
druhů doprav s případným omezením dopravní značkou. Samostatná cyklostezka je navržena podél 
silnice II/432 od obce Jestřabice po hranici katastru ve směru na Kyjov.  
Řešení cyklodopravy je v souladu s aktualizovaným generelem dopravy Zlínského kraje (ÚDIMO 2010) a 
Koncepcí rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje (ÚDIMO 2004), kde jsou sledovány regionální 
cyklotrasy R1a R3 procházející řešeným územím s cílovým vedením po zpevněných komunikacích šířky 
min. 3,0 m s vyloučeným nebo minimálním provozem motorových vozidel. 
Z hlediska terénních podmínek se nedají většinou realizovat principy cyklistické popř. pěší turistiky, kdy je 
vhodné převést tyto druhy dopravy pomocí informačních tabulí na polní cesty vedoucích souběžně se 
silnicí, na břeh potoka apod.   
 
Doprava p ěší  
V současnému stavu jsou vybudovány minimálně jednostranné chodníky podél silnic II. a  III. třídy a 
hlavních místních komunikací spojující jednotlivé obytné okrsky, objekty občanského vybavení, zastávky 
hromadné dopravy atd. Podrobnější další řešení pěších tras v návaznosti na vozovky, terén, místní 
podmínky atd. musí být provedeno ve větším měřítku. 
V obytných okrscích je provoz pěších umožněn v uličním prostoru v tzv. obytných ulicích. V nové 
zástavbě musí být s chodci uvažováno ve veřejném uličním prostoru, buď na samostatných plochách a 
nebo v rámci provozu na obytné ulici. 
 
Železniční doprava  
Řešeným územím prochází neelektrifikovaná jednokolejná železniční trať Nemotice – Koryčany, na které 
je vyloučena osobní doprava. Situace je stabilizovaná a nepředpokládají se úpravy, které by zasahovaly 
mimo pozemky dráhy, popř. přesahujícími ochranné pásmo železnice, které je podle zákona o drahách 
60 m od osy koleje. Nová křížení s tratí ČD nejsou navrhována. 
 
Hluk z dopravy  
Stanovení hlukových poměrů se provádí dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 
2004 na základě dopravních hodnot sčítání dopravy a místních stavebně - technických podmínek. Pro 
stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí Nařízení vlády č.148/2006 o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací( příloha č. 3). Pro řešené území je povolená hodnota 50 + 
10 = 60dBa. 
Hluk ze silničního provozu: 
V daném případě by bylo možno prověřit pouze dopad automobilového provozu silnic II. třídy na hlukovou 
situaci v řešeném území, u kterých jsou dopravně inženýrské podklady pro výpočet. Vzhledem k  
problematické přesnosti výhledových koeficientů růstu dopravy, by však určení výhledových zátěží byl 
pouze kvalifikovaný odhad a stanovení hlukové situace jen přesný výpočet z nepřesných čísel. Rovněž 
případná navržená opatření nejsou z urbanistického hlediska podstatná - protihlukové stěny nejsou 
v případě průtahů silnic II. třídy reálné a organizace dopravy, omezení rychlosti, kvalita povrchu 
komunikací apod. jsou otázkou jiných stupňů PD. 
 
Hluk ze železničního provozu: 
Hluk železniční dopravy je pouze informativní hodnota. Metodika upřednostňuje dopad na akustickou 
situaci prověřit měřením popř. použít výsledky v provozně a terénně podobné situaci. Minimálně 
frekventovaná trať ČD je vedena mimo obytnou zástavbu a dopad na její hlukovou situaci je tak 
zanedbatelný. 
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II.c1.10  Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (zásobování vodou)          
 

 
Stávající stav, část Kory čany:  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti města Koryčany jsou zásobovány 
pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí, která byla budována v letech 1960, 1968 a 1975. Výstavba byla 
ukončena v roce 1975, ale s rozvojem bytové výstavby byla postupně rozšiřována i vodovodní síť. 
Zdrojem pitné vody pro město Koryčany je údolní vodárenská nádrž Koryčany na vodním toku Kyjovka 
(Stupava). Surová voda je odebírána ve věžovém objektu s možností výběru ze tří odběrných horizontů a 
vodovodním přivaděčem DN 400 je gravitačně dopravována do úpravny vody Koryčany, která byla 
uvedena do trvalého provozu v r.1962 a je projektována na výkon 50 l/s. Technologie úpravy je 
dvoustupňová separace suspenze. První stupeň separace tvoří kyselé čiření vody síranem železitým 
v čiřičích se vznášeným vločkovým mrakem (2 ks), druhý stupeň separace je filtrace na otevřených 
pískových rychlofiltrech (2 x 3 ks). Před první separační stupeň je dávkován železitý koagulant a 
manganistan draselný, před druhý stupeň pak hydroxid sodný jako alkalizační prostředek na úpravu 
hodnoty pH. Filtrovaná voda je před vstupem do jednokomorové akumulační nádrže hygienicky 
zabezpečena dávkováním oxidu chloričitého. Upravená pitná voda se z akumulační nádrže o objemu 
1000 m3 (284,25/279,25) dopravuje gravitačně přívodním řadem DN 500, DN 400 do severní části okresu 
Hodonín (Jihomoravský kraj) a část je čerpána do zemního VDJ Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50) 
pro zásobování města Koryčany a přilehlých obcí okresu Kroměříž. 
Rozvodná vodovodní síť města Koryčany vč. přívodních vodovodních řadů i úpravny vody je ve správě 
VaK Hodonín, a.s. 
Pro vodárenskou nádrž Koryčany bylo vydáno rozhodnutí OkÚ Kroměříž, referát životního prostředí, pod 
č.j. ŽP-231/2/396/27087/01/13436/02-KI ze dne 26.11.2002 o změně ochranných pásem vodního zdroje, 
kterým je zcela nahrazeno rozhodnutí Jm KNV Brno, OVHLZ, č.j. Vod.2387/1986 - 233/1-Ho ze dne 5. 
září 1986 a dodatek k tomuto rozhodnutí, vydaný OkÚ Kroměříž, ref. životního prostředí, č.j. ŽP-
231/2/160/2621/97- Po ze dne 4. července 1997. V katastrálním území Koryčany se nachází část 
ochranného pásma 1. stupně a část ochranného pásma 2. stupně, které je stanoveno vně OP 1. stupně 
jako jednotlivá, oddělená území – zóny. V katastrálním území Koryčany se jedná o zemědělské zóny Z4 
a Z5, silniční zónu S a o zónu O1. MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí pod č.j. OŽP-
231/2/16/3280/03-No ze dne 4.3.2003 vydal rozhodnutí, které mění rozhodnutí OkÚ Kroměříž, referát 
životního prostředí, pod č.j. ŽP-231/2/396/27087/01/13436/02-KI ze dne 26.11.2002. Pro katastrální 
území Koryčany se změna týká pouze podmínek zemědělské zóny Z5. 
Zastavěné území města Koryčany, které je situováno ve výškách 270 – 326 m n.m. je zásobováno pitnou 
vodou rozvodnou vodovodní sítí jednom tlakovém pásmu, do kterého je pitná voda dodávána z VDJ 
Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50). Rozvodná vodovodní síť v profilech DN 80 – 150 je zhotovena z 
různých trubních materiálů (ocel, litina, azbestocement). Tlakové poměry v části vodovodní sítě u 
zástavby, která je situována ve výškách 326 - 285 m n.m. jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak 
dosahuje hodnot do 0,65 MPa. U zástavby, která je situována pod vrstevnicí 285 m n.m. jsou tlakové 
poměry nevyhovující, maximální hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahuje hodnot až do 0,80 MPa, na 
domovních instalacích jednotlivých nemovitostí musí být osazeny redukční ventily. Rozvodná vodovodní 
síť města Koryčany slouží i k požárním účelům. Na rozvodnou vodovodní síť města Koryčany jsou 
napojeny rozvodné vodovodní sítě místních částí Blišice a Lískovec. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004 uvádí, 
že stávající stav zásobování města Koryčany pitnou vodou je vyhovující. 
Do jihovýchodního okraje katastrálního území Koryčany zasahuje pásmo hygienické ochrany 2. stupně 
vnější vodního zdroje Osvětimany, které má rozhodnutím ONV Uherské Hradiště, odbor vodního a 
lesního hospodářství a zemědělství ze dne 31.5.1990, pod čj. Vod-219/90 stanovena pásma hygienické 
ochrany. 
 
Jest řabice  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Jestřabice jsou  
zásobovány pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí, realizovanou v roce 1997. Vodovodní systém místní 
části Jestřabice je v majetku města Koryčany a je provozován VaK Hodonín a.s. Zásobování pitnou 
vodou je řešeno napojením na stávající skupinový vodovod Koryčany – Kyjov, se zdrojem pitné vody z 
údolní vodárenské nádrže Koryčany na vodním toku Kyjovka (Stupava). Na přívodní řad Koryčany - Kyjov 
DN 500, DN 400 z ÚV Koryčany je vodovodním řadem D90 napojena čerpací stanice Jestřabice (1,95 l/s) 
s akumulací 15 m3, z níž je pitná voda čerpána výtlačným řadem D63 do zemního VDJ Jestřabice 2 x 50 
m3 (331,80/329,30). Z VDJ Jestřabice 2 x 50 m3 (331,80/329,30) je pitná voda přívodním řadem D110 
dopravována do obce Mouchnice. 
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Zastavěné území místní části Jestřabice, které se nachází ve výškách 312 – 264 m n.m., je zásobováno 
pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí D110 a D90 z trub z PVC v jednom tlakovém pásmu. Tlakové 
poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,68 MPa. 
Rozvodná vodovodní síť místní části Jestřabice slouží i k požárním účelům. 
Areál farmy Jestřabice bývalého zemědělského družstva – nyní firma Pikové eso, s.r.o., je zásobován 
pitnou vodou z vlastních zdrojů, sestávajícího z kopaných studní S4 a S5, hloubky 4 m, které jsou 
situovány severně nad areálem farmy a ze studní S6 a S7 DN 1000, hl. 8 m, které jsou situovány 
v západním okraji katastrálního území Jestřabice, západně zastavěného území místní části Jestřabice. 
Vodní zdroj – studny S4 a S5 má rozhodnutím ONV Kroměříž, OLVHZ pod č.j.: Vod. 235/1-2034/1990-
Chý ze dne 2.10.1990 stanovena PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2. stupně vnější. Vodní 
zdroj – studny S6 a S7 má rozhodnutím ONV Kroměříž, OLVHZ pod č.j.: Vod. 235/1-2038/1990-Chý ze 
dne 2.10.1990 stanovena PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2. stupně vnější. Zásobování 
pitnou vodou areálu bývalé farmy ZD Jestřabice z vlastního zdroje zůstane zachováno i do ve výhledu. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004 uvádí, 
že stávající systém zásobování pitnou vodou z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. 
 
Blišice  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Blišice jsou zásobovány 
pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí, která je v majetku města Koryčany a je provozována VaK 
Hodonín a.s. Zásobování pitnou vodou je řešeno napojením na stávající skupinový vodovod Koryčany – 
Kyjov, se zdrojem pitné vody z údolní vodárenské nádrže Koryčany na vodním toku Kyjovka (Stupava), 
napojením na rozvodnou vodovodní síť města Koryčany. 
Zastavěné území místní části Blišice, které se nachází ve výškách 325 – 272 m n.m, je zásobováno 
pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí DN 100 a DN 80 z trub litinových a D90 z trub z PVC, do které je 
pitná voda dodávána z VDJ Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50), v jednom tlakovém pásmu. Maximální 
hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahuje hodnot do 0,78 MPa. Tlakové poměry ve vodovodní síti u 
zástavby, která je situována ve výškách do 325 - 285 m n.m. jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak 
dosahuje hodnot do 0,65 MPa. U zástavby, která je situována pod vrstevnicí 285 m n.m. jsou tlakové 
poměry nevyhovující a na domovních instalacích jednotlivých nemovitostí musí být osazeny redukční 
ventily. Rozvodná vodovodní síť místní části Blišice slouží i k požárním účelům. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004 uvádí, 
že stávající systém zásobování pitnou vodou z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. 
 
Lískovec  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Lískovec jsou 
zásobovány pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí, realizovanou v roce 1971. Vodovodní systém místní 
části Lískovec je v majetku i ve správě VaK Kroměříž a.s. Zastavěné území místní části Lískovec, které 
se nachází ve výškách 326 – 280 m n.m, je zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí DN 100 
z trub azbestocementových, DN 100 a DN 80 z trub litinových a D63 z trub z polyetylénových, do které je 
pitná voda dodávána z VDJ Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50), v jednom tlakovém pásmu. Tlakové 
poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,70 MPa. 
Rozvodná vodovodní síť místní části Lískovec slouží i k požárním účelům. 
Na vodovodní síť místní části Lískovec navazuje vodovodní přivaděč D90 z trub polyetylénových, kterým 
je pitná voda přiváděna do ČS Lískovec, situované severně zastavěného území místní části Lískovec, 
jejíž pomocí je pitná voda výtlačným řadem D110 dopravována do ČS Střílky. 
V severním okraji katastrálního území Lískovec se nachází část vodního zdroje Střílky – jímka I s PHO 1. 
stupně a částí PHO 2. stupně, která jsou stanovena rozhodnutím ONV Kroměříž, OLVHZ pod č.j.: Vod. 
235/1-177/1984 ze dne 13.1.1984. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004 uvádí,  
že stávající systém zásobování pitnou vodou z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. 
 
Odůvodn ění navrženého řešení, část Kory čany:  
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem, 
nacházející se v katastrálním území Koryčany. Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací „Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – Voding Hranice s.r.o. (2004), která uvádí, že stávající 
systém zásobování pitnou vodou z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. 
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V souladu s dokumentací „313 013 VD Koryčany – rekonstrukce VD“ – DUR HYDROPROJEKT CZ 
03/2011 je navržena přeložka vodárenského odběrného potrubí. 
Zastavěné území města Koryčany, které je situováno ve výškách 270 – 326 m n.m. je zásobováno pitnou 
vodou rozvodnou vodovodní sítí jednom tlakovém pásmu, do kterého je pitná voda dodávána z VDJ 
Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50). Tlakové poměry v části vodovodní sítě - u zástavby, která je 
situována ve výškách 326 - 285 m n.m. budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude 
dosahovat hodnot do 0,65 MPa. U zástavby, která je situována pod vrstevnicí 285 m n.m. jsou tlakové 
poměry nevyhovující, maximální hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahuje hodnot až do 0,80 MPa, na 
domovních instalacích jednotlivých nemovitostí musí být osazeny redukční ventily. Rozvodná vodovodní 
síť města Koryčany bude i nadále sloužit i k požárním účelům. 
Navrhovaná plocha pro bydlení hromadné 1 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaných 
vodovodních řadů. 
Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 7 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního 
řadu. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 2, 3, 5 a plocha 41 budou zásobovány pitnou vodou 
z navrhovaných vodovodních řadů. 
Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 6 bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajícího 
vodovodního řadu a částečně z navrhovaného vodovodního řadu. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná městská 51 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího 
vodovodního řadu. 
Navrhované plochy občanského vybavení 24 a 25 budou zásobována pitnou vodou ze stávajících 
vodovodních řadů. 
Navrhovaná plocha občanského vybavení 29 nebude pitnou vodou zásobována. 
Navrhované plochy hromadné rekreace 30 a 31 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných 
vodovodních řadů. 
Navrhované plochy rodinné rekreace – plochy 32, 33, 34, 35, 36 a plocha 37 budou zásobovány pitnou 
vodou z vlastních zdrojů - studní. 
Zásobování pitnou vodou navrhovaných ploch výroby a skladování – ploch 42 a 43 bude řešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace, na základě požadavků a potřeb jednotlivých investorů. 

 
Jest řabice  
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem, 
nacházející se v katastrálním území Jestřabice. Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací 
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – Voding Hranice s.r.o. (2004), která uvádí, že 
stávající systém zásobování pitnou vodou místní části Jestřabice z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane 
zachován i do budoucna. 
Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti stávající i navrhované místní části Jestřabice, 
které se nacházejí ve výškách ve výškách 312 – 264 m n.m., budou i nadále zásobovány pitnou vodou 
rozvodnou vodovodní sítí z VDJ Jestřabice 2 x 50 m3 (331,80/329,30), v jednom tlakovém pásmu. 
Tlakové poměry ve vodovodní síti budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat 
hodnot do 0,68 MPa. Rozvodná vodovodní síť místní části Jestřabice bude i nadále sloužit i k požárním 
účelům. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 15 a 18 budou zásobovány pitnou vodou ze 
stávajících vodovodních řadů. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 16, 17 a plocha 19 budou zásobovány pitnou vodou 
z navrhovaných vodovodních řadů. 
Navrhované plochy smíšené obytné vesnické 20 a 47 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných 
vodovodních řadů. 
Navrhované plochy rodinné rekreace – plochy 48, 49 a plocha 50 budou zásobovány pitnou vodou 
z vlastních zdrojů – studní. 
Areál farmy Jestřabice bývalého zemědělského družstva – nyní firma Pikové eso, s.r.o., bude i nadále 
zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje. 

 
Blišice  
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem,  
nacházející se v katastrálním území Blišice. Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací „Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – Voding Hranice s.r.o. (2004), která uvádí, že stávající 
systém zásobování pitnou vodou místní části Blišice z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i 
do budoucna. 
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Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti stávající i navrhované místní části Blišice, které 
se nacházejí ve výškách ve výškách 325 – 272 m n.m, budou i nadále zásobovány pitnou vodou 
rozvodnou vodovodní sítí z VDJ Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50), v jednom tlakovém pásmu. 
Tlakové poměry v převážné části vodovodní sítě - u zástavby, která je situována ve výškách 325 - 285 m 
n.m., budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,65 MPa. U 
zástavby, která je situována pod vrstevnicí 285 m n.m. jsou tlakové poměry nevyhovující - maximální 
hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahuje hodnot do 0,78 MPa, na domovních instalacích jednotlivých 
nemovitostí musí být osazeny redukční ventily. Rozvodná vodovodní síť místní části Blišice bude i nadále 
sloužit i k požárním účelům. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 8, 9 a plocha 10 budou zásobovány pitnou vodou ze 
stávajících vodovodních řadů. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 11 a 45 budou zásobovány pitnou vodou 
z navrhovaných vodovodních řadů. 
Navrhované plochy smíšené obytné – 27 a 28 budou zásobovány pitnou vodou z vlast. zdrojů – studní. 
Navrhované plochy smíšené obytné vesnické – plochy 23, 38, 39 a plocha 46 budou zásobovány pitnou 
vodou z navrhovaných vodovodních řadů. 
Navrhovaná plocha specifické druhy výroby a skladování 40 nebude pitnou vodou zásobována. 
 
Lískovec  
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem, 
nacházející se v katastrálním území Lískovec. Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací „Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – Voding. Hranice s.r.o. (2004), která uvádí, že stávající 
systém zásobování pitnou vodou místní části Lískovec z ÚV Koryčany je vyhovující a zůstane zachován i 
do budoucna. 
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Lískovec, které se 
nachází ve výškách 326 – 280 m n.m, budou i nadále zásobovány pitnou vodou rozvodnou vodovodní 
sítí, z VDJ Koryčany I 2 x 400 m3 (350,0/345,50), v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve 
vodovodní síti budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,70 MPa. 
Rozvodná vodovodní síť místní části Lískovec bude i nadále sloužit i k požárním účelům. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální – plochy 12, 13, 14 a plocha 44 budou zásobovány pitnou 
vodou z navrhovaných vodovodních řadů. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 21 bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajícího 
vodovodního řadu a částečně z navrhovaného vodovodního řadu. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 22 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného 
vodovodního řadu. 
 
V souladu s vyjádřením Vodovodů a kanalizací Hodonín a.s., ze dne 13.08.2013 respektujeme 
připomínku, že zařízení veřejného vodovodu jsou veřejně prospěšnými stavbami navrhovanými, nebo 
jsou zařízeními stávajícími. V řešení územního plánu jsou respektovány včetně ochranných a 
manipulačních pásem. Pro územně větší lokality obytné zástavby budou zpracovány územní studie 
k podrobnějšímu řešení (plochy pro bydlení, komunikace, chodníky, inženýrské sítě, případně i veřejná 
prostranství, zeleň). K územním a stavebním řízení jednotlivých staveb budou doložena vyjádření VaK 
Hodonín a.s. 
 

 

II.c1.11  Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (kanalizace)       
 

 
Stávající stav, část Kory čany:  
Zastavěné území města Koryčany je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která byla budována 
postupně po etapách, v návaznosti na bytovou a průmyslovou výstavbu. Kanalizační stoky jsou 
vybudovány z trub betonových, PVC, kameninových, PP a U-RIB DN 250, DN 300, DN 400,DN 400/600, 
DN 500, DN 600, DN 600/900, DN 700/1050, DN 800, DN 800/1200, DN 1000 a DN 1200. Na stokové síti 
je vybudováno 9 ks odlehčovacích komor, 5 ks lapačů splavenin a 3 ks shybky. Jednotná kanalizační síť, 
která je částečně v majetku VaK Hodonín, a.s. (celkem 8498 m) a částečně v majetku města Koryčany 
(celkem 6444 m) je provozována VaK Hodonín, a.s. V zastavěném území města Koryčany se nacházejí i 
2 stoky dešťové kanalizace DN 300 a DN 400 (celkem 468 m), které jsou v majetku města Koryčany a 
jsou městem Koryčany i provozovány. 
Odpadní vody jsou přiváděné jednotnou kanalizační sítí na ČOV Koryčany, která je situována 
severozápadně zastavěného území města Koryčany. Recipientem ČOV Koryčany je Kyjovka (Stupava) – 
významný vodní tok č. 789, v řkm 71,200. Nakládání s vodami – povolení vypouštění OV ČOV Koryčany 
do toku Kyjovka v k.ú. Koryčany bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí č.j.: 
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08/231/2/324/18038/07-No ze dne 23.11.2007. ČOV Koryčany je projektovaná na kapacitu 4130 EO, 
povolené množství vypouštěných vod : qmax = 21,71 l/s, Qmax = 35 000 m3/den. Jedná se o mechanicko-
biologickou ČOV s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací a oddělenou regenerací kalu. Dusík je 
odstraňován mechanicky. ČOV Koryčany je v majetku města Koryčany a je provozována VaK Hodonín 
a.s.  
ČOV Koryčany má platné povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu vydané MěÚ Kroměříž, 
OŽP ze dne 12.09.2012 pod č.j.: MeUKM/056602/2012.  Má stanoveno pásmo hygienické ochrany, které 
bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Koryčany, odbor životního prostředí pod č.j.: 328/190/98/JH ze dne 
19.1.1998. Pásmem je plocha kruhu ohraničená kružnicí o poloměru 100 m, se středem uprostřed 
horního schodu mezi dvěma aktivačními nádržemi. ČOV Koryčany byla rekonstruována v souladu se 
schváleným dokumentem „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje“ – 2009 (viz opatření DY 100033 - 
rekonstrukce ČOV). 
Areál firmy Koryna nábytek, a.s. je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem s ČOV. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. (2004) 
uvádí, že je nutno dobudovat kanalizaci v koncové části pravobřežní až do prostoru kempu, který bude 
odvádět odpadní vody z východní části zástavby. 
 
Jest řabice  
V místní části Jestřabice je vybudovaná jednotná kanalizace z trub betonových, která odvádí dešťové 
vody a splaškové vody po předčištění v septicích přímo do recipientu, do Jestřabického potoka. V 
některých částech zastavěného území jsou odpadní vody vypouštěny přímo do kanalizace, bez 
předchozího čištění, popřípadě trativody do zahrad. Část zástavby má vybudované žumpy na vyvážení. 
Stávající kanalizační stoky jsou uloženy mělce a po technické a stavební stránce nevyhovují ČSN 75 
6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Kanalizace je v majetku města Koryčany. 
Město Koryčany připravuje výstavbu nové kanalizační sítě. V současné době je těsně před dokončením 
projektová dokumentace „Kanalizace a ČOV Jestřabice“ – DÚR, ARTESIA, spol. s r.o., která navrhuje 
odkanalizování místní části Jestřabice jednotným kanalizačním systémem, s ČOV pro 350 EO, která je 
situována na pravém břehu Jestřabického potoka, jihozápadně pod zastavěným územím místní části 
Jestřabice. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. (2004) 
uvádí, že s ohledem na dislokaci sídla od ostatních osídlení nelze napojit OV na větší ČOV. Likvidaci 
splaškových OV je tedy nutno řešit samostatně. Navrhuje se nová splašková kanalizace, ukončená MB 
ČOV pro cca 250 EO. Stávající kanalizace bude ponechána pro odvedení dešťových vod. S 
odkanalizováním chatové osady u přehrady se do r. 2015 nepočítá, zatím zůstanou žumpy na vyvážení. 
Areál farmy Jestřabice bývalého zemědělského družstva – nyní firma Pikové eso, s.r.o., je odkanalizován 
vlastním oddílným kanalizačním systémem. Odpadní vody z živočišné výroby jsou spolu se splaškovými 
vodami zaústěny do jímek na vyvážení. Samostatné odkanalizování areálu farmy zůstane zachováno i ve 
výhledu. 

 
Blišice  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Blišice jsou 
odkanalizovány jednotnou kanalizační sítí z trub betonových, která byla budována postupně od roku 
1938. Jednotná kanalizační síť, která je částečně v majetku VaK Hodonín, a.s. (celkem 1146 m) a 
částečně v majetku města Koryčany (celkem 1243 m), je provozována VaK Hodonín, a.s. 
Stoky jednotné kanalizace, kterými je odkanalizována severní část zastavěného území místní části 
Blišice, jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu - do přítoku bezejmenného 
pravostranného přítoku vodního toku Kyjovka (Stupava). 
Stoky jednotné kanalizace, kterými je odkanalizována jižní část zastavěného území místní části Blišice 
byla v roce 2007 napojena na kanalizační systém města Koryčany a tím na ČOV Koryčany. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín a.s., (2004) 
uvádí, že stávající jednotnou kanalizaci je nutno doplnit o revizní šachty a dobudovat nové stoky. V 
nejnižším místě je navržena čerpací stanice s výtlakem a s napojením na stávající kanalizaci města 
Koryčany. Odlehčení dešťových vod před ČS bude zaústěno do místní vodoteče. Odpadní vody z místní 
části Blišice budou zneškodňovány na mechanicko-biologické ČOV Koryčany. 
 
Lískovec  
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti místní části Lískovec jsou 
odkanalizovány jednotnou kanalizační sítí z trub betonových, která je v majetku a ve správě VaK 
Kroměříž a.s. Stoky jednotné kanalizace DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800, kterými je 
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odkanalizována severní část zastavěného území místní části Lískovec, jsou po individuálním předčištění 
vypouštěny do recipientu - do bezejmenného levostranného přítoku Lískoveckého potoka. 
Stoky jednotné kanalizace DN 300, DN 400 a DN 500, kterými je odkanalizována jižní část zastavěného 
území místní části Lískovec, byly v roce 2007 napojeny na kanalizační systém města Koryčany a tím na 
ČOV Koryčany, která je ve správě VaK Hodonín, a.s. 
Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín a.s., (2004) 
uvádí, že stávající jednotnou kanalizaci je nutno doplnit o revizní šachty a dobudovat nové stoky. V 
nejnižším místě je navržena čerpací stanice a výtlak s napojením na stávající kanalizaci města Koryčany. 
Odlehčení dešťových vod před ČS bude zaústěno do místní vodoteče. Odpadní vody z místní části 
Lískovec budou zneškodňovány na mechanicko-biologické ČOV Koryčany. 
 
Odůvodn ění navrženého řešení, část Kory čany:  
Územní plán navrhuje odkanalizování města Koryčany v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín a.s., (2004) kombinovaným kanalizačním systémem. 
Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům 
např. k zalévání zahrad a zeleně. Pro odkanalizování východní části zastavěného území města Koryčany 
je z území autokempu navržena stoka splaškové kanalizace. Dešťové vody z této části zastavěného 
území města Koryčany budou zaústěny do vodního toku Kyjovka (Stupava). 
Navrhovaná plocha pro bydlení hromadné 1 bude odkanalizována navrhovanými stokami jednotné 
kanalizace. Navrhované plochy pro bydlení individuální plochy 2, 3, 5 a 41 budou odkanalizovány 
navrhovanými stokami jednotné kanalizace. Navrhované plochy pro bydlení individuální 6 a 7 budou 
odkanalizovány stávajícími stokami jednotné kanalizace. Navrhovaná plocha smíšená obytná městská 51 
bude odkanalizována kombinovaným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody s částí dešťo-
vých vod budou zaústěny do jednotného kanalizačního systému města. Část dešťových vod bude 
zaústěna do odlehčovací stoky odlehčovací komory OK 1D. 
Splaškové odpadní vody a dešťové vody z navrhované plochy občanského vybavení 24 budou odváděny 
navrhovanou stokou jednotné kanalizace. Odpadní vody ze stájí budou sváděny do jímek na vyvážení. 
Navrhovaná plocha občanského vybavení 25 bude odkanalizována stávající stokou jednotné kanalizace. 
Navrhované plochy hromadné rekreace 30 a 31 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním 
systémem. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrženými stokami splaškové kanalizace, která 
bude zaústěna do navržené stoky splaškové kanalizace od autokempu. Dešťové vody budou odváděny 
navrhovanými stokami dešťové kanalizace, které budou vyústěny do vodního toku Kyjovka (Stupava). 
Navrhované plochy rodinné rekreace 32, 33, 34, 35, 36 a 37 budou odkanalizovány oddílným 
kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou zneškodňovány v domovních ČOV, situovaných 
u jednotlivých rekreačních objektů, resp. mohou být jímány v nepropustných bezodtokových jímkách na 
vyvážení. Dešťové vody budou v max. míře jímány a využívány k užitným účelům, např. k zalévání 
zahrad a zeleně. Odkanalizování navrhovaných ploch výroby a skladování 42 a 43 bude řešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace, na základě požadavků a potřeb jednotlivých investorů. 
 

Územní plán navrhuje rovněž v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje“ v nejvýchodnějším cípu katastrálního území Koryčany krátký kanalizační sběrač TV 206 (cca 100 
m) a obecní ČOV (TV 205) pro odkanalizování obce Stupava. Na jejím katastrálním území nebylo 
technicky možné obecní čistírnu odpadních vod umístit. Lokalizace ČOV pro Stupavu byla takto 
dohodnuta na výrobním výboru za účasti obou starostů. 
 

Jest řabice  
Územní plán navrhuje odkanalizování místní části Jestřabice v souladu s projektovou dokumentací 
„Kanalizace a ČOV Jestřabice“ – DÚR, ARTESIA, spol. s r.o. – jednotným kanalizačním systémem 
s mechanicko-biologickou ČOV. Část stávající jednotné kanalizace, která je ponechána ve funkci a 
začleněna do kanalizačního systému, bude postupně rekonstruována. Mechanicko-biologická ČOV 
s aktivací a s dešťovou zdrží, která je navržena pro 350 EO, je situována jihozápadně pod zastavěným 
územím místní části Jestřabice, na pravém břehu Jestřabického potoka, který je recipientem vyčištěných 
vod z ČOV. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány 
k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně. 
Jižní část středu zastavěného území místní části Jestřabice bude proti extravilánovým vodám chráněna 
navrhovaným záchytným příkopem, zaústěným přes lapač splavenin navrhovanou stokou dešťové 
kanalizace do Jestřabického potoka. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 15, 16, 17, 18 a 19 budou odkanalizovány navrhovanými 
stokami jednotné kanalizace. Navrhované plochy smíšené obytné vesnické 20 a 47 budou 
odkanalizovány navrhovanými stokami jednotné kanalizace. Navrhované plochy rodinné rekreace 48, 49 
a 50 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou 
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zneškodňovány v domovních ČOV, situovaných u jednotlivých rekreačních objektů, resp. mohou být 
jímány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení. Dešťové vody z jednotlivých objektů budou 
jímány a využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně. 
Areál farmy Jestřabice bývalého zemědělského družstva – nyní firma Pikové eso, s.r.o., bude i nadále 
odkanalizován vlastním oddílným kanalizačním systémem s jímkami na vyvážení. 
 

Blišice  
Územní plán navrhuje odkanalizování místní části Blišice v souladu s dokumentací „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín a.s., (2004) jednotným kanalizačním 
systémem. Stávající stoky jednotné kanalizace budou postupně rekonstruovány – budou doplněny o 
revizní šachty. Na kanalizačních stokách v severní části zastavěného území místní části Blišice, které 
jsou v současné době vyústěny do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toky Kyjovka 
(Stupava), budou vybudovány odlehčovací komory OK1 a OK2. Splaškové odpadní vody, resp. ředěné 
odpadní vody z odlehčovacích komor OK1 a OK2 budou navrhovanými stokami jednotné kanalizace 
zaústěny do navrhované čerpací stanice a navrhovaným výtlačným řadem dopravovány do kanalizačního 
systému jednotné kanalizace jižní části zastavěného území místní části Blišice, který je v současné době 
již napojen na kanalizační systém města Koryčany a tím na ČOV Koryčany. Odlehčovací stoky 
odlehčovacích komor OK1 a OK2 budou vyústěny do bezejmenného pravostranného přítoku vodního 
toky Kyjovka (Stupava). Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a 
využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně. 
Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 8 bude odkanalizována stávající stokou jednotné kanalizace. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 9, 10, 11 a 45 budou odkanalizovány navrhovanými stokami 
jednotné kanalizace. Navrhované plochy smíšené obytné 27 a 28 budou odkanalizovány oddílným 
kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou zneškodňovány v domovních ČOV, situovaných 
u jednotlivých nemovitostí, resp. mohou být jímány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení. 
Odtok z jednotlivých ČOV bude zasakován. Dešťové vody budou v max. míře jímány a využívány 
k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 38 
bude odkanalizována stávající stokou jednotné kanalizace. Navrhované plochy smíšené obytné vesnické 
23, 39 a 46 budou odkanalizovány navrhovanými stokami jednotné kanalizace. 
 

Lískovec  
Územní plán navrhuje odkanalizování místní části Lískovec v souladu s dokumentací „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín a.s., (2004) jednotným kanalizačním 
systémem. Stávající stoky jednotné kanalizace budou postupně rekonstruovány – budou doplněny o 
revizní šachty. Na kanalizačních stokách v severní části zastavěného území místní části Lískovec, které 
jsou v současné době vyústěny do bezejmenného levostranného přítoku Lískoveckého potoka, budou 
vybudovány odlehčovací komory OK1 a OK2. Splaškové odpadní vody, resp. ředěné odpadní vody 
z odlehčovacích komor OK1 a OK2 budou navrhovanou stokou jednotné kanalizace zaústěny do 
navrhované čerpací stanice a navrhovaným výtlačným řadem dopravovány do kanalizačního systému 
jednotné kanalizace jižní části zastavěného území místní části Lískovec, který je v současné době již 
napojen na kanalizační systém města Koryčany a tím na ČOV Koryčany. Odlehčovací stoky 
odlehčovacích komor OK1 a OK2 budou vyústěny do bezejmenného levostranného přítoku Lískoveckého 
potoka. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným 
účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 12, 13 a 44 budou odkanalizovány navrhovanými stokami 
jednotné kanalizace. Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 14 bude odkanalizována částečně 
stávající stokou jednotné kanalizace a částečně navrhovanou stokou jednotné kanalizace. Navrhovaná 
plocha smíšená obytná vesnická 21 bude odkanalizována částečně stávající stokou jednotné kanalizace 
a částečně navrhovanou stokou jednotné kanalizace. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 22 
bude odkanalizována navrhovanou stokou jednotné kanalizace. 
 
V souladu s vyjádřením Vodovodů a kanalizací Hodonín a.s., ze dne 13.08.2013 respektujeme 
připomínku, že zařízení veřejné kanalizace jsou veřejně prospěšnými stavbami navrhovanými, nebo 
jsou zařízeními stávajícími. V řešení územního plánu jsou respektovány včetně ochranných a 
manipulačních pásem. Pro územně větší lokality obytné zástavby budou zpracovány územní studie 
k podrobnějšímu řešení (plochy pro bydlení, komunikace, chodníky, inženýrské sítě, případně i 
veřejná prostranství, zeleň). K územním a stavebním řízení jednotlivých staveb budou doložena 
vyjádření VaK Hodonín a.s. 
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II.c1.12  Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (vodní toky a nádrže)       
 

Hlavním recipientem řešeného území je vodní tok Kyjovka (Stupava) – významný vodní tok č. 789, který 
protéká severovýchodním okrajem katastrálního území Koryčany ve směru východ – západ, dále protéká 
jihovýchodním okrajem katastrálního území Lískovec ve směru východ – západ a dále severním a 
severozápadním okrajem katastrálního území Koryčany ve směru východ – západ. Vodní tok Kyjovka 
(Stupava) protéká řešeným územím v převážné části upraveným korytem – po ř.km 77,150 (limnigraf). 
Jedná se o bystřinné úpravy, které spočívají v pomístně zpevněných březích s úpravou spádových 
poměrů skluzy. Nad ř.km 77,150 (limnigraf) vodní tok Kyjovka (Stupava) protéká korytem neupraveným. 
Vodní tok Kyjovka (Stupava) je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské 
Hradiště, provoz Koryčany. 
Vodní tok Kyjovka (Stupava) má krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství pod č.j. KUZL 7819/2004 ŽPZE-DZ ze dne 30.7.2004 stanoveno záplavové území vodního 
toku Kyjovka ř.km 70,20 - 84,68 pro hladiny Q5, Q20 a Q100. V současné době správce toku zpracovává 
nové záplavové území Kyjovky na nových hydrologických datech (jsou mírně vyšší než bylo počítáno v r. 
2004) s předpokládaným stanovením do konce roku 2011. Součástí nového záplavového území bude i 
návrh aktivní zóny. 
Ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, provoz Koryčany jsou i 
bezejmenné pravostranné přítoky Kyjovky (Stupavy) – přítok v severním okraji katastrálního území 
Koryčany, pod zastavěným územím místní části Blišice (pozůstatek vodního náhonu), přítok západně 
areálu Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, provoz Koryčany, přítok do 
nádrže VD Koryčany a přítok v severovýchodním okraji katastrálního území Koryčany a bezejmenné 
levostranné přítoky Kyjovky (Stupavy) – přítok ze severních svahů Chlumku (479 m n.m.), který je při 
průtoku zastavěným územím Koryčany zatrubněn, přítok od hráze VD Koryčany, přítok v severo-
východním okraji katastrálního území Koryčany a přítok v severním okraji katastrálního území Jestřabice. 
Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, provoz Koryčany - správce vodního 
toku Kyjovka (Stupava) může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to 
nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, u ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
Správce toků neuvažuje s žádnými úpravami, vyjma běžné údržby, která spočívá v zajištění průtočnosti 
koryt vodních toků a v probírce břehových porostů. 
Vodní tok Kyjovka (Stupava) je hlavním přítokem do vodního díla Koryčany, které je situováno ve 
východní části katastrálního území Koryčany, v ř.km 74,500 vodního toku Kyjovka (Stupava). Vodní dílo 
Koryčany bylo uvedeno do provozu v roce 1959 a přísluší k Dyjsko – svratecké VH soustavě. 
Provozovatelem VD Koryčany je Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, 
provoz Koryčany. VD Koryčany bylo realizováno za účelem snížení povodňových průtoků, akumulace 
vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku, vodárenského odběru pro skupinový vodovod Kyjov a pro 
výrobu el. energie v MVE. 

Technické parametry: 
Nádrž: stálé nadržení    0,102 mil. m3  293,10 m n. m. 

zásobní prostor    2,130 mil. m3  306,20 m n. m. 
ochranný prostor:  ovladatelný 0,111 mil. m3  306,58 m n. m. 

      neovladatelný 0,221 mil. m3  307,20 m n. m. 
celkový objem    2,564 mil. m3 
zatopená plocha   35,15 ha 

Hráz: typ:  zemní sypaná, střední jílové těsnění kóta koruny 308,14 m n. m.  
šířka koruny    8,5 m 
délka hráze v koruně    180,0 m 
výška nade dnem   20,0 

Bezpečnostní přeliv: typ: boční, nehrazený 
délka přelivu  25,70 m 

kóta přelivu    306,58 m n. m. 
 

V jižním okraji katastrálního území Lískovec, v ř.km 76,350 vodního toku Kyjovka (Stupava), je situována 
úchytná nádrž, která slouží k odvedení kontaminovaných vod v případě havárie. 
Územní plán navrhuje, v souladu s dokumentací „313 013 VD Koryčany – rekonstrukce VD“ – DUR 
HYDROPROJEKT CZ 03/2011, rekonstrukci VD Koryčany. 
Ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně jsou 
levostranné přítoky Kyjovky (Stupavy): 
- vodní tok Kratinka – s pravostranným přítokem Jestřabický potok a s bezejmennými levostrannými 
přítoky a s bezejmenným pravostranným přítokem. Vodní tok Kratinka protéká východní částí 
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katastrálního území Jestřabice a částí jižného okraje katastrálního území Koryčany ve směru východ – 
západ a dále katastrálním územím Jestřabice ve směru severovýchod – jihozápad. Na vodním toku 
Kratinka je vybudovaná vodní plocha „Přehrada Jestřabice“, na bezejmenném levostranném přítoku do 
vodní plochy „Přehrada Jestřabice“ rovněž vybudována vodní plocha. Obě vodní plochy jsou ve 
vlastnictví firmy Sportovní rybářství Jestřabice, spol. s r.o. 

• Bezejmenný přítok, který protéká západním okrajem katastrálního území Koryčany ve směru jih – 
sever a v dolní části tvoří část západní hranice katastrálního území Koryčany. 

• Vodní tok Stříbrník, který katastrálním územím Koryčany protéká ve směru jihovýchod – 
severozápad, je z části zatrubněný (pod objektem školy a pod náměstím je v majetku Města 
Koryčany) a z části přirozený vodní tok, na kterém je vybudována soustava retenčních přehrážek 
pro zachycení splavenin a zpomalení průtoku vyšších stavů vody. Jeho levostranný přítok 
protéká zámeckým parkem, kde má přírodní charakter. 

• Bezejmenný přítok, který protéká východním okrajem zastavěného území města Koryčany ve 
směru jih – sever. 

• 4 x bezejmenné přítoky nad vodním dílem Koryčany. 
Pravostranné přítoky Kyjovky (Stupavy), které jsou ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků – 
oblast povodí Dyje se sídlem v Brně: 

• Bezejmenný přítok, který protéká západním okrajem katastrálního území Koryčany ve směru 
sever – jih. 

• Bezejmenný přítok, který protéká západním okrajem katastrálního území Blišice ve směru sever 
– jih, který je v současné době recipientem odpadních vod z části zastavěného území místní části 
Blišice. Na jeho pravém břehu, západně zastavěného území místní části Blišice, je vybudována 
vodní plocha, která je ve vlastnictví Ing. Jiří Hotový, Brno. 

• 2 x bezejmenné přítoky nad vodním dílem Koryčany. 
Do vodního díla Koryčany vtékají bezejmenný levostranný přítok a 3 x bezejmenný pravostranný přítok, 
na kterých jsou vybudovány soustavy drátokamenných přehrážek, jejichž účelem je zadržení splavenin a 
sedimentů ze strží před vtokem do vodního díla Koryčany, které jsou ve správě Lesů České republiky, 
s.p., správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. 
Ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně je i bezejmenný 
levostranný přítok Lískoveckého potoka, který je v současné době recipientem odpadních vod z části 
zastavěného území místní části Lískovec. 
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně - správce těchto vodních 
toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání 
s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 6 m od 
břehové čáry. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně, neuvažují 
s žádnými úpravami vodních toků vyjma běžné údržby, která spočívá v zajištění průtočnosti koryt vodních 
toků a v probírce břehových porostů. 
V zastavěném území města Koryčany, na levém břehu vodního toku Stříbrník, se nachází vodní plocha 
Kachník, která je ve vlastnictví města Koryčany a vodní plocha rybník Prokop, který je ve vlastnictví Pavla 
Seluckého, Koryčany. Územní plán navrhuje rozšíření vodní plochy rybníka Prokop – navrhovaná plocha 
75.  
V zastavěném území místní části Jestřabice se nachází vodní plocha, která je ve vlastnictví firmy Pikové 
eso, s.r.o. 
 

 

II.c1.13  Technická infrastruktura – energetika (zá sobování el.energií)   
 

Současný stav:  
Nadřazené sítě VVN a zařízení a sítě VN 22kV 
Řešeným územím neprochází sítě VVN. Z jižní strany Jestřabice přichází linka VN 22kV č. 38 a linka 
22kV č. 394. Ze západní strany od Koryčan přichází linka VN 22kV č. 781 a dále v souběhu s linkou VN 
č. 394 prochází Koryčany. Z těchto linek VN 22kV jsou odbočkami napojeny jednotlivé trafostanice 
v Jestřabicích, Koryčanech, Blišicích a Lískovci (viz tabulka trafostanic). Rozvody VN jsou provedeny 
venkovním vedením ALFe na betonových stožárech (jen v minimální míře kabelovým vedením) 
k trafostanici 511002 Přehrada a TR 511000 UP). Linky VN č. 781 a 394 v souběhu jsou provedeny 
venkovním vedením na společných mřížových stožárech od styku linek až po trafostanici 511000 UP. 
V Jestřabicích je respektována stanice katodové ochrany ČEPRA. 
 
Transformační stanice 22/0,4 kV 
V katastru Koryčan, Jestřabice, Lískovce a Blišic je celkem 30 trafostanic. Z toho je 8 trafostanic cizích 
(samostatní odběratelé), nemají na zásobení obce vliv. Dále jsou celkem 3 trafostanice mimo obec, které 
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taktéž nemají na zásobení obce vliv. Trafostanice 510984 u Přehrady je ke zrušení (mimo provoz). Obec 
tedy zásobuje 18 trafostanic. Jedná se o stanice stožárové (betonové 1, 2 a 4 sloupové a železné 
příhradové) v dobrém technickém stavu. Trafostanice cizí (v péči uživatelů) jsou stožárové betonové, 
železné, ale i kioskové zděné. 
V tabulce trafostanic jsou uvedeny maximální konstrukční výkony trafostanic. Trafostanice jsou vesměs 
osazeny transformátory o nižším výkonu, to znamená, že je zde možnost zvýšení výkonu rekonstrukcí 
trafostanice ve výhledu dle nárůstu příkonu a spotřeby el. energie v době platnosti UP tj. do r. 2023, resp. 
nárůstu spotřeby novou výstavbou. U cizích trafostanic si zvýšení příkonu zajišťují jednotlivý uživatelé 
přímo s dodavatelem el. energie. U stávajících trafostanic je uveden požadovaný příkon pro novou 
výstavbu. 
 
Rozvody NN 400/231V ve městě 
Rozvod NN jsou provedeny z příslušných trafostanic zásobující městské části. Jsou provedeny 
venkovním vedením (vodiči ALFe) na betonových stožárech, střešnících a konzolách na objektech. 
Přípojky NN jsou prováděny závěsnými kabely. V soustředěné výstavbě jsou rozvody provedeny 
kabelovým vedením z pilířů PRIS. Síť je po částečné rekonstrukci v dobrém technickém stavu. 
V okrajových částech je nutné dokončit rekonstrukci sítě NN. 
 

Přehled trafostanic 22/0,4kV Kory čany r. 2011 (výhled do r. 2023)  Tab. č.II-3 
Číslo TR Název trafostanice Konstrukce Výkon TR 

max [kVA] 
Zásobuje Majetek Poznámka, nárust výkonu 

(přípojka z VN linky) 
510977 Obec 2 sl. bet. 400 Blišice E.ON z VN č. 781 
510978 ZD 4 sl. bet. 400 Blišice E.ON z VN č. 781, 200kW 
510979 Obec 2 sl. bet. 400 Jestřabice E.ON Z VN č. 38 
510980 Dolní 2 sl. bet. 400 Jestřabice E.ON z VN č. 38, 28,0kW 

510981 Dvorek ZD 2 sl. bet. 400 Jestřabice E.ON z VN č. 38, mimo obec, 
20kW 

510982 Samota 1 sl. bet. 250 Jestřabice E.ON z VN č. 38, mimo obec 
510983 ZD 2 sl. bet.  400 Jestřabice cizí z VN č. 38, 50kW 
510984 U Přehrady 2 sl. bet. 400 Jestřabice cizí z VN č. 38, ke zrušení 
510985 Nad Zahradami Žel. 400 Koryčany E.ON Z VN č. 781 
510986 Zámek 2 sl. bet. 630 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 12,5kW 
510987 ZZN Žel. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 25kW 
510988 Petrželka 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 16kW 
510989 ZD 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 
510990 Pila 1 sl. bet. 250 Koryčany Cizí z VN č. 781 
510991 U Koryny 2 sl. bet. 630 Koryčany E.ON z VN č. 394, 50kW 
510992 U Zdravé vody 4 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 100kW 
510993 Servis 1 sl. bet. 205 Koryčany E.ON z VN č. 781 
510994 Močílky 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 28,8kW 
510995 Cihelna 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON Z VN č. 781 
510996 Dvorek 2 sl. bet. 630 Koryčany E.ON z VN č. 781 – 9,6kW 
510997 Bakov 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN č. 781 
510998 ČOV 2 sl. bet. 400 Koryčany cizí z VN č. 781 
510999 Čerp. stanice 2 sl. bet. 400 Koryčany cizí z VN č. 394 

511000 UP kiosek 4 x 100 Koryčany cizí z VN č. 394 + kabel. přípojka 
VN 781 VN 

511001 Vodárna kiosek 1000 Lískovec cizí Z VN č. 781 

511001 Přehrada 1 sl. bet. 250 Koryčany E.ON 
z VN č. 781, kabel. přípojka 

VN 22kV 
511003 Na Čéškách Žel. 400 Koryčany E.ON z VN č. 394 – mimo obec 
511004 Obec 1 sl. bet. 250 Lískovec E.ON z VN č. 781 
511005 ZD 2 sl. bet. 400 Lískovec cizí z VN č. 781 
700418 Hausner  630 Koryčany cizí z VN č. 781 

Max výkon 
transformátorů   

16 
370kVA    

Z toho pro 
město   8 510kVA    

 
Nové trafostanice – navrhované  Tab. č.II-4 
č. trafostanice název konstrukce výkon max zásobuje majetek poznámka 

TR - nová Jestřabice 2 sl. bet. 400 obec E.ON z VN 394 – 163,7kW 
TR – nová Nad Přehradou 2 sl. bet.   E.ON z VN 394 – návrh E.ON 
TR – nová Koryčany – vedle ČOV 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN 781 – 100kW 
TR – nová Pivodova 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN 781 – 164kW 
TR – nová Blišice 2 sl. bet. 400 obec E.ON z VN 781 – 176kW 
TR - nová Dvorek 2 sl. bet. 400 Blišice E.ON z VN 781 – 75kW 
TR – nová U Kyjovky 2 sl. bet. 400 Koryčany E.ON z VN 781 – 100kW 
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TR - nová U Zdravé vody 2 sl. bet. 630 Koryčany E.ON z VN 781 – 540kW 
TR – nová Lískovec 2 sl. bet. 400 obec E.ON z VN – 223,9kW 
TR – nová Blišice, Fotovoltaika     z VN 781 
Max výkon 

transformátorů   3 430kVA    

 
Rozvody VO 
Rozvod VO, který ve městě provozuje MÚ, je proveden: 

- ve středu města a v soustředěné výstavbě většinou samostatným kabelovým vedením 
s ocelovými stožáry a výbojkovými svítidly 

- v ostatních částech je rozvod proveden spolu se sítí NN venkovním vedením s různými svítidly na 
stožárech sítě NN a vyžaduje rekonstrukci 

MÚ zajišťuje postupnou rekonstrukci VO v jednotlivých lokalitách resp. ulicích tak, aby rozvod VO 
odpovídal požadavkům na osvětlení dle norem ČSN. 
 
Návrh zásobení el. energií:  
Je proveden dle urbanistického návrhu do r. 2023. Vychází ze skutečnosti smíšené elektrizace města 
(plynofikace a elektrizace bytů) tj. s měrným příkonem 2,7kW/1b.j. Je zpracována výkonová bilance pro 
jednotlivé lokality a následně rekonstrukce a rozšíření sítě VN 22kV, umístění nových trafostanic, 
rekonstrukce stávajících trafostanic a tyto návrhy jsou zahrnuty do veřejně prospěšných staveb. 
 
Energetické rozvaha 
Počet obyvatel – stáv. r. 2003     2840 osob 
Počet obyvatel – výhledový v r. 2023    3000 osob 
Počet bytů  - stáv. r. 2003     1382b.j. 
  z toho      1105 v RD 
Dle směrnice E.ON č. 13/98 „Výkonové podklady pro navrhování distribuční sítě“ uvažujeme dle tab. č. 1 
s těmito stupni elektrizace bytů: 
 A – základní, vytápění tuhými palivy, plyn 
 B1 – A + vaření elektricky 

B2 – B1 + ohřev TUV elektricky 
C - B2 + vytápění elektricky (výjimečný případ) 

Roční nárůst spotřeby elektrické energie 2%, doba platnosti UP - 10 let po schválení (tj. r. 2023). Měrné 
zatížení (plochy pro bydlení) pro obce do 5000 obyvatel dle tab. č. 7 (A - 55%, B2 – 25%, C – 20%) je 2,7 
kW/1b.j. a nebytový podíl spotřeby 0,5kW/1b.j. (celkem 3,2kW/1b.j.) 
Měrné zatížení (plochy pro smíšené bydlení) dle tab. č. 22 je 0,125 kW/m2, pro 1 RD = 12,5kW. 
Měrné zatížení (plochy smíšené, výrobní, skladové, sportovní, technická infrastruktura apod.) je 
stanoveno odborným propočtem. Měrné zatížení rekreační chaty je 3,6kW. Dle urbanistického návrhu 
jednotlivých lokalit nové výstavby jde o následující zvýšení příkonu elektrické energie. 
 
Návrh zásobení navržených lokalit elektrickou energ ií Tab. č.II-5 
číslo 

lokality název lokality – městská část 
počet RD, b.j. 

plocha ha 
příkon + 

nebytový podíl návrh zásobení 

1 BH Zdravá voda – hromadné 220 b.j. 704 Z nové TR – Zdravá voda + TR Pivodova 
2 BI Pivodova, Koryčany 13 RD 41,6 Z nové TR – Pivodova Kkoryčany 
3 BI Pivodova, Koryčany 7 RD 22,4 Z nové TR – Pivodova Koryčany 
5 BI Dvorky, Koryčany 3 RD 9,6 Z TR 510996 
6 BI Suchý řádek, Koryčany 5 RD 16 Z TR 510988 
7 BI Blišice 2 RD 6,4 Z nové TR Blišice 
8 BI Blišice 1 RD 3,2 Z nové TR Blišice 
9 BI Blišice 2 RD 6,4 Z nové TR Blišice 
10 BI Blišice 4 RD 12,8 Z nové TR Blišice 
11 BI Blišice 8 RD 25,6 Z nové TR Blišice 
12 BI Lískovec 14 RD 44,8 Z nové TR Lískovec 
13 BI Lískovec 14 RD 44,8 Z nové TR Lískovec 
14 BI Lískovec 3 RD 9,6 Z nové TR Lískovec 
15 BI Jestřabice 2 RD 6,4 Z TR 510980 
16 BI Jestřabice 7 RD 22,4 Z nové TR Jestřabice 
17 BI Jestřabice 5 RD 16 Z nové TR Jestřabice 
18 BI Jestřabice 2 RD 6,4 Z nové TR Jestřabice 
19 BI Jestřabice 2 RD 6,4 Z nové TR Jestřabice 

20 SO3 Jestřabice 9 RD 112,5 Z nové TR Jestřabice 
21 SO3 Lískovec 8 RD 100 Z nové TR Lískovec 
22 SO3 Lískovec 3 RD 37,5 Z nové TR Lískovec 
23 SO3 Blišice 7 RD 87,5 Z nové TR blišice 
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24 OK obč. vybavení hypo, Koryčany 0,493 ha 25 Z TR 510987 
25 OK Zámecká – obč. vybavení 0,25 ha 12,5 Z TR 510986 
27 SO ZD Dvorek Blišice 0,532 ha 25 Z TR nová Dvorek Blišice 
28 SO ZD Dvorek Blišice 0,836 ha 37,5 Z TR nová Dvorek Blišice 
29 OH Hřbitov, rozšíření  0  
30 RH Zdravá voda – rekreace hrom. 0,315 ha 7,2 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
31 RH Zdravá voda – rekreace hrom. 0,208 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
32 RI Zdravá voda – rekreace hrom. indiv. 0,119 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
33 RI Zdravá voda – rekreace hrom. indiv. 0,462 ha 7,2 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
34 RI Zdravá voda – rekreace hrom. indiv. 0,042 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
35 RI Zdravá voda – rekreace hrom. indiv. 0,202 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
36 RI Zdravá voda – rekreace hrom. indiv. 0,086 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 
37 RI Zdravá voda, rekreace hrom. indiv. 0,187 ha 3,6 Z nové TR Zdravá voda, Koryčany 

38 SO3 Blišice 2 RD 25 Z nové TR Blišice 
39 SO3 Blišice 6 RD 75 Z TR 510978 
40 VX Fotovoltaická elektrárna Blišice   Z nové TR u elektrárny 
41 BI Močílky, Koryčany 9 RD 28,8 Z TR 510994 
51 VP U trati, výrobní, koryčany 7,42 ha 100 Z nové TR vedle ČOV 
43 VP Podluček, výrobní, Lískovec 7,31 ha 100 Z nové TR – Kyjovka 
44 BI Podluček, Lískovec 8 RD 25,6 Z nové TR lískovec 
45 BI Blišice 2 RD 6,4 Z nové TR Blišice 

46 SO3 Blišice 10 RD 125 Z TR 510978 
48 RI Jestřabice - rod. rekreace 0,012 ha 3,6 Z TR 510980 
49 RI Jestřabice - rod. rekreace 0,301 ha 7,2 Z TR 510980 
50 RI Jestřabice - rod. rekreace 0,36 ha 10,8 Z TR 510980 

51 SO2 U Koryny, market  50 Z TR 510991 
RZ Jestřabice, zahrádky  20 Z TR 510981 

 Součet nárůstu příkonu:  2 079,8 
(ze stáv TR 539,9kW 

z nových TR 1539,9kW) 
 
Nárůst 20% za 10 let spotřeby el. energie stávající zástavby cca 900 kVA. 
Celkové zvýšení příkonu el. energie 2 979,8kW. 
Při uvažování nárůstu příkonu v r. 2023 20% nové výstavby, účiníku 0,95; optimální zatížení 
transformátorů 80% a současnost mezi jednotlivými objekty 0,85 bude nárůst příkonu 

2079,8 x 1,2 x 0,85 : 0,95 x 0,8 = 2791,3 kVA + 900kVA = 3691,6kVA 
Pro zajištění příkonu je navržena rekonstrukce 11 stávajících trafostanic (zvýšení příkonu o cca 600kVA) 
a výstavba 10 nových trafostanic, z nichž 2 trafostanice (fotovoltaická elektrárna a nad přehradou) se 
zásobení města nezúčastní. Kapacita nových 8 trafostanic je 3430kVA, což pro město dostačuje v r. 
2023. 
 
Rozvody a zařízení VN 22kV 
U stávajícího zařízení VN 22kV nejsou zvažovány žádné změny, budou prováděny pravidelné revize a 
potřebná údržba. V rozvodu jsou navrženy tyto úpravy rozvodu VN 22kV: 
- nové přípojky VN 22kV odbočkami z vedení VN č. 781 pro 8 trafostanic (TR koryčany vedle ČOV, TR 

Koryčany Pivodova, TR Blišice, TR Blišice Dvorek, TR u Kyjovky, TR Koryčany u zdravé vody, TR 
Lískovec a TR Blišice – Fotovoltaická elektrárna), z vedení VN č. 349 pro 2 trafostanice ( TR 
Jestřabice, TR nad přehradou E.ON) 

- přeložky VN linky č. 781 v lokalitě u zdravé vody a přeložka VN č. 781 u lokality č. 41 - Močílky 
Nové přípojky i přeložky VN budou provedeny venkovním vedením na betonových stožárech (resp. 
mřížových stožárech). 
Trafostanice 22/0,4kV 
Je navržena rekonstrukce stávajících stožárových trafostanic: 

TR 510978 – zvýšení příkonu o 200kW 
TR 510980 – zvýšení příkonu o 28kW 
TR 510981 – zvýšení příkonu o 20kW 
TR 510983 – zvýšení příkonu o 50kW 
TR 510986 – zvýšení příkonu o 12,5kW 
TR 510987 – zvýšení příkonu o 25kW 
TR 510988 – zvýšení příkonu o 16kW 
TR 510991 – zvýšení příkonu o 50kW 
TR 510992 – zvýšení příkonu o 100kW 
TR 510994 – zvýšení příkonu o 28,8kW 
TR 510996 – zvýšení příkonu o 9,6kW. 

Rekonstrukce stávajících trafostanic bude provedena pouze v případě, kdy požadované zvýšení příkonu 
přesáhne stávající kapacitu trafostanice. Je navrženo 10 nových trafostanic stožárových: 
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TR Jestřabice - 400kVA 
TR na přehradou Jestřabice – návrh E.ON 
TR Koryčany vedle ČOV – 400kVA 
TR Koryčany Pivodova – 400kVA 
TR Blišice – 400kVA 
TR Blišice Dvorek – 400kVA 
TR u Kyjovky – 400kVA 
TR Koryčany, u zdravé vody – 630kVA 
TR Lískovec – 400kVA 
TR Blišice – fotovoltaická elektrárna. 

Umístění nových trafostanic bude upřesněno při zpracování zastavovacích studií nových lokalit. Výstavba 
nových trafostanic a rekonstrukce stávajících trafostanic, bude prováděna postupně podle postupu 
výstavby nových lokalit a nárůstu příkonu v dané lokalitě. 
Napojení fotovoltaické elektrárny do energetické sítě řeší investor s dodavatelem el. energie – E.ON 
Brno. 
Rozvody NN 400/230kV 
Koncepce sítě NN zůstane zachována, tj. venkovní vedení na betonových stožárech, střešnících a 
zedních konzolách, v centru města a v soustředěné výstavbě kabelovým vedením. 
Rozvodnou síť je třeba postupně rekonstruovat tak, aby plně vyhovovala požadavkům na přenos výkonu 
v předepsané kvalitě. U nové výstavby preferujeme kabelový rozvod NN, u nových RD je nutno do 
oplocení zahrádek zabudovat rozvaděč s měřením spotřeby el. energie. 
Veřejné osvětlení 
Koncepce rozvodu VO zůstane zachována tj. v centru města a soustředěné výstavbě kabelovým 
vedením se samostatnými stožáry, jinde spolu s rozvodem NN venkovním vedením se svítidly na 
stožárech NN. Městský úřad provádí postupně rekonstrukci rozvodu VO po jednotlivých částech města a 
jednotlivých ulicích tak, aby VO odpovídalo požadavkům ČSN. Budou používána moderní svítidla 
s ekonomickými zdroji a vysokou účinností. V lokalitách soustředěné výstavby bude rozvod VO prováděn 
kabelovým vedením a parkovými stožáry. 
 
El. energie ve městě je a bude ve výhledu k dispozici pro všechny druhy lidské činnosti. Z tohoto hlediska 
a z hlediska růstu životní úrovně obyvatelstva, jejímž kriteriem mimo jiné je ekonomická spotřeba el. 
energie, byl řešen tento UPN rozvoje a výhledu zásobování města el. energií. 
Jednotlivá energetická opatření budou realizována postupně dle důležitosti a kapacitních možností 
správce elektrických rozvodů, eventuálně příslušných investorů (odběratelů). 
Bude rekonstruováno 11 stávajících trafostanic a vybudováno 10 nových trafostanic dle nárůstu spotřeby 
el. energie. MÚ bude provádět rekonstrukci rozvodu VO v jednotlivých částech města. 
 
 

II.c1.14  Technická infrastruktura – energetika (el ektronické komunikace a slabo-
proudá za řízení) 

 

Telekomunikace 
Ve městě je provedena kabelizace telefonních rozvodů, hlavní rozvody jsou provedeny zemními kabely 
do pilířů UR a z nich pak závěsnými kabely (resp. zemními kabely) k jednotlivým účastníkům. Ústředna je 
umístěna v budově pošty v Koryčanech. Rozvod je proveden v dostatečné kapacitě i pro navrhovanou 
rozptýlenou výstavbu RD v jednotlivých městských částí. Pouze pro lokalitu „u zdravé vody“ s plánovanou 
soustředěnou výstavbou je nutno provést nový kabelový přívod v odpovídající kapacitě. Telefonica O2 
nemá v plánu další investice ve městě, řeší pouze individuální požadavky uživatelů. V současné době je 
obyvatelstvem více využívána možnost spojení mobilními telefony různých operátorů včetně všech 
nabízených služeb (internet). Je proveden přívod slaboproudu pro ČEPRO od Osvětiman. 
Místní rozhlas 
Rozvod MR je proveden z ústředny na MÚ v Koryčanech, a to většinou venkovním vedením na síti NN, 
částečně na samostatných stožárech. Je proveden do všech místních částí. Rozvod je v nevyhovujícím 
stavu. Z toho důvodu MÚ plánuje rekonstrukci rozvodu MR, a to bezdrátový z ústředny na MÚ do všech 
místních částí. Rozvod rozhlasu po drátě není proveden. 
Dálkové kabely 
Řešeným územím prochází trasy dálkových kabelů (a to od Střílek, Kyjova a Osvětiman). Trasy jsou 
vyznačeny v grafické části dokumentace. 
Radioreléové spoje 
Vzdušným koridorem města prochází trasy radioreléových spojů. Jsou zakresleny v grafické části 
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dokumentace. Stanice mobilních operátorů jsou umístěny na místní škole, na komíně Koryny a na 
budově pošty. Umístění výškových objektů v katastru (více než 30 m nad terénem), je nutno projednat již 
v územním řízení z důvodů nenarušení radiolokačních zařízení. V oblasti města jsou dobře přijímatelné 
signály radiových stanic s celostátní působností a též signály regionálních rozhlasových stanic. 
Televizní signál 
Příjem televizního signálu je ve městě zajišťován televizním vysílačem BRNO – Kojál a též ostatních 
televizních vysílačů resp. převaděčů, a to jak individuálními tak i společnými anténami. V současné době 
je obyvatelstvem využíván přenos TV signálu družicovým systémem (instalace individuálních satelitních 
přijímačům. vč. služeb internetu). Kabelový rozvod televizního signálu - KTR - není ve městě proveden. 
 
Výhledově je nutná pravidelná a kvalitní údržba provedeného kabelového rozvodu telefonu vč. 
připojování dalších účastníků. Je nutno realizovat rekonstrukci rozvodu místního rozhlasu bezdrátově.  
 
Ministerstvo obrany ČR, zastoupené VUSS Brno, uplatnilo požadavek na respektování a zakreslení 
„ochranného pásma radiolokačního zařízení“, do dokumentace územního plánu. Ochranné pásmo je 
nutno respektovat podle ustanovení §37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Plocha ochranného pásma je vyznačena též v ÚAP 
(jev 103). V řešeném území je součástí plochy uvnitř ochranného pásma celé zastavěné území 
Jestřabice, celé zastavěné území Blišice a převážná část zastavěného území Koryčany s výjimkou malé 
části na východním cípu. Mimo leží zastavěné území části Lískovec. V takto vymezeném území lze vydat 
ÚR a povolit stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, jehož jménem jedná 
VUSS Brno. Jedná se o výstavbu, rekonstrukci či přestavbu větrných elektráren, výškových staveb, 
nadzemního vedení VN a VVN, základnových stanic mobilních operátorů. V ochranném pásmu může být 
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty 
v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
Uvedené ochranné pásmo radiolokačního zařízení je v řešení územního plánu graficky vyznačeno 
v Koordinačním výkrese (II/B-1) a ve výkrese Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 
(II/B-5). 
 

 

II.c1.15  Technická infrastruktura – energetika (zá sobování plynem)      
 

 
Stávající stav, část Kory čany:  
V jihozápadní části katastrálního území Koryčany se nachází zájmové území MND, a.s., Hodonín a to 
převážná část dobývacího prostoru „DP Koryčany“ a část chráněného ložiskového území „CHLÚ 
Koryčany“, stanovené pro výhradní ložisko, jehož ochranou a evidencí byla pověřena společnost MND, 
a.s., Hodonín. V chráněném ložiskovém území lze v souladu s ustanovením §§ 18 a 19 zákona č. 
44/1988 Sb., umísťovat stavby nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem. V katastrálním území 
Koryčany jsou situovány sondy s označením Kor1, Kor4, Kor7, Kor12a, Kor13, Kor14 a dále středisko 
SNS Koryčany 4. Sondy a středisko jsou v těžebním režimu. 
Západní částí katastrálního území Koryčany, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází katodově 
chráněná trasa produktovodu DN 200, která je provozována společností Čepro, a.s. V katastrálním území 
Koryčany je v trase produktovodu vybudována šachta JŠ 5 s přípojkou NN. 
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č. 29/1959 
Sb. a ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je vymezeno svislými plochami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Je také součástí navrhovaného řešení v  
ZÚR ZK.  
Dle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako „prostor 
v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení 
obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) 
nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu.“ 
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů: 

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., stanoví: 
1) V § 5 odst. 2 - „V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i 
vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin.“ 
2) V § 5 odst. 3 - „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru 
   toku vody, jde-li potrubí přes řeku, 
- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat 
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   ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí, 
- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny 
    I. a II. třídy, 
- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a 
   plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich 
   navršování, sondy a vysazování stromů.“ 

 
Jihozápadní a západní částí katastrálního území Koryčany, ve směru jihozápad – severovýchod, jih – 
sever a jihozápad – severovýchod, prochází stávající VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Hrušky - 
Kyselovice, který je provozován společností NET4GAS, s.r.o. Ochranné pásmo VTL plynovodu nad 40 
barů DN 700 je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nad 40 barů DN 700 je 200 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. V souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů je vedena 
optická kabelová trasa NET4GAS s ochranným pásmem 1,50 m po stranách krajního vedení. 
Jihozápadně zastavěného území města Koryčany je situována stanice katodové ochrany VTL plynovod 
nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice s přípojkami a anodovým uzemněním. Ochranné pásmo PKO 
kabelu je 1,50 m od osy na každou stranu a ochranné pásmo Anody je 100 m na každou stranu. 

 
Jihozápadní a západní částí katastrálního území Koryčany, ve směru jihozápad – severovýchod, 
západně zastavěného území města Koryčany a dále severozápadním okrajem zastavěného území města 
Koryčany ve směru západ – východ, zčásti v souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů DN 700 Hrušky – 
Kyselovice, prochází stávající VTL plynovod Kyjov - Koryčany DN 150/PN40, ukončený v regulační 
stanici VTL/STL Koryčany obec 5000/2/2-440. Západním okrajem katastrálního území Koryčany, ve 
směru jihovýchod – severozápad, prochází stávající VTL plynovod Jestřabice obec DN 80/PN40, 
odbočující z VTL plynovodu Kyjov - Koryčany DN 150/PN40, ukončený v regulační stanici VTL/STL 
Jestřabice obec 300/2/1-440, situované v západním okraji katastrálního území Koryčany. Severním 
okrajem katastrálního území Koryčany, ve směru jih – sever, prochází stávající VTL plynovod Koryčany - 
Brankovice DN 100/PN40, odbočující z VTL plynovodu Kyjov - Koryčany DN 150/PN40. Ochranné pásmo 
VTL plynovodů je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN 80 a DN 100 je 15 m, VTL plynovodu DN 
150 je 20 m a to na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. Ochranné pásmo regulačních stanic 
VTL/STL je 10 m. VTL plynovody jsou v majetku JMP Net, s.r.o. Plynárenské zařízení je ve správě 
Jihomoravské plynárenské a.s. 
Zastavěné území města Koryčany je zásobováno zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí, která 
byla vybudována z trub ocelových DN 200, DN 150, DN 100, DN 80, DN 50 a DN 40 a z trub 
polyetylénových D63, do které je zemní plyn dodáván z regulační stanice VTL/STL Koryčany obec 
5000/2/2-440, s výstupním tlakem 0,10 MPa. Jednotliví odběratelé jsou zásobováni zemním plynem 
pomocí domovních regulátorů. Na STL rozvodnou plynovodní síť DN 100 města Koryčany navazuje STL 
rozvodná plynovodní síť místní části Blišice a na STL rozvodnou plynovodní síť DN 200 navazuje STL 
rozvodná plynovodní síť místní části Lískovec. 
 
Jest řabice  
Do severovýchodního okraje katastrálního území Jestřabice zasahuje zájmové území MND, a.s., 
Hodonín a to část dobývacího prostoru „DP Koryčany“ a část chráněného ložiskového území „CHLÚ 
Koryčany“, stanovené pro výhradní ložisko, jehož ochranou a evidencí byla pověřena společnost MND, 
a.s., Hodonín. V chráněném ložiskovém území lze v souladu s ustanovením §§ 18 a 19 zákona č. 
44/1988 Sb., umísťovat stavby nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem. V katastrálním území 
Jestřabice je situována sonda s označením Kor6, která je v těžebním režimu. 
Katastrálním územím Jestřabice, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází katodově chráněná trasa 
produktovodu DN 200, který je provozován společností Čepro, a.s. V těsné blízkosti zastavěného území 
místní části Jestřabice je situována stanice katodové ochrany produktovodu s přípojkami a anodovým 
uzemněním. 
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č. 29/1959 
Sb. a ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je vymezeno svislými plochami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 
Dle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako „prostor 
v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení 
obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) 
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nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu.“  
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů (viz. 
předchozí text str. II-36). 
Katastrálním územím Jestřabice, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází stávající VTL plynovod 
nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice, který je provozován společností NET4GAS, s.r.o. Ochranné 
pásmo VTL plynovodu nad 40 barů DN 700 je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nad 40 barů DN 
700 je 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. V souběhu s VTL plynovodem 
nad 40 barů je vedena optická kabelová trasa NET4GAS s ochranným pásmem 1,50 m po stranách 
krajního vedení. 
V souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice prochází katastrálním územím 
Jestřabice, ve směru jihozápad – severovýchod, stávající VTL plynovod Kyjov - Koryčany DN 150/PN40, 
ze kterého ve východním okraji katastrálního území Jestřabice odbočuje stávající VTL plynovod 
Jestřabice obec DN 80/PN40, vedený směrem jihovýchod – severozápad. VTL plynovod Jestřabice obec 
DN 80/PN40 je ukončený v regulační stanici VTL/STL Jestřabice obec 300/2/1-440, situované v 
západním okraji katastrálního území Koryčany. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m, bezpečnostní 
pásmo VTL plynovod DN 80 je 15 m, VTL plynovodu DN 150 je 20 m a to na obě strany od půdorysu 
plynárenského zařízení. Ochranné pásmo regulační stanice VTL/STL je 10 m. VTL plynovody jsou 
v majetku JMP Net, s.r.o. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s. 
Zastavěné území místní části Jestřabice je zásobováno zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí, 
která byla vybudována z trub polyetylénových D90 a D63, do které je zemní plyn dodáván z regulační 
stanice VTL/STL Jestřabice obec 300/2/1-440, s výstupním tlakem 0,10 MPa. Jednotliví odběratelé jsou 
zásobováni zemním plynem pomocí domovních regulátorů. 
 
Blišice  
Katastrálním územím Blišice, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází katodově chráněná trasa 
produktovodu DN 200, která je provozována společností Čepro, a.s. 
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č. 29/1959 
Sb. a ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je vymezeno svislými plochami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 
Dle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako „prostor 
v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení 
obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) 
nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu.“ 
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů (viz. 
předchozí text str. II-36). 
Západní částí katastrálního území Blišice, ve směru jihozápad – severovýchod a dále pak severním 
okrajem katastrálního území Blišice, ve směru západ – východ a jihozápad – severovýchod, prochází 
stávající VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice, který je provozován společností 
NET4GAS, s.r.o. Ochranné pásmo VTL plynovodu nad 40 barů DN 700 je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu nad 40 barů DN 700 je 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
V souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů je vedena optická kabelová trasa NET4GAS s ochranným 
pásmem 1,50 m po stranách krajního vedení. 
Západní částí katastrálního území Blišice, ve směru jih – sever, prochází stávající VTL plynovod 
Koryčany - Brankovice DN 100/PN40. Severním okrajem katastrálního území Blišice, ve směru 
severovýchod - jihozápad, prochází stávající VTL plynovod Střílky obec DN 100/PN40, který odbočuje z 
VTL plynovodu Koryčany - Brankovice DN 100/PN40. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN 100 je 15 m a to na obě strany od půdorysu plynárenského 
zařízení. VTL plynovody jsou v majetku JMP Net, s.r.o. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské 
plynárenské a.s. 
Zastavěné území místní části Blišice je zásobováno zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí 
vybudovánou z trub ocelových DN 100, DN 80 a DN 50, navazující na STL rozvodnou plynovodní síť 
města Koryčany, do které je zemní plyn dodáván z regulační stanice VTL/STL Koryčany obec 5000/2/2-
440, s výstupním tlakem 0,10 MPa. Jednotliví odběratelé jsou zásobováni zemním plynem pomocí 
domovních regulátorů. 
 
Lískovec  
Severozápadním okrajem katastrálního území Lískovec, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází 
katodově chráněná trasa produktovodu DN 200, která je provozována společností Čepro, a.s. 
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Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č. 29/1959 
Sb. a ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je vymezeno svislými plochami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 
Dle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako „prostor 
v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení 
obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) 
nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu.“ 
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů (viz. 
předchozí text str. II-36). 
Severozápadním okrajem katastrálního území Lískovec, ve směru jihozápad – severovýchod, prochází 
stávající VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice, který je provozován společností 
NET4GAS, s.r.o. Ochranné pásmo VTL plynovodu nad 40 barů DN 700 je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu nad 40 barů DN 700 je 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
V souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů je vedena optická kabelová trasa NET4GAS s ochranným 
pásmem 1,50 m po stranách krajního vedení. 
V souběhu s VTL plynovodem nad 40 barů DN 700 Hrušky - Kyselovice prochází severozápadním 
okrajem katastrálního území Lískovec, ve směru severovýchod - jihozápad, stávající VTL plynovod Střílky 
obec DN 100/PN40. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 
100 je 15 m a to na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. VTL plynovod je v majetku JMP Net, 
s.r.o. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s. 
Zastavěné území místní části Lískovec je zásobováno zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí 
vybudovánou z trub ocelových DN 200, DN 100, DN 80 a DN 50, navazující na STL rozvodnou 
plynovodní síť města Koryčany, do které je zemní plyn dodáván z regulační stanice VTL/STL Koryčany 
obec 5000/2/2-440, s výstupním tlakem 0,10 MPa. Jednotliví odběratelé jsou zásobováni zemním plynem 
pomocí domovních regulátorů. 
 
Odůvodn ění navrženého řešení, část Kory čany:  
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem města Koryčany a 
 respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení, zařízení pro dopravu pohonných látek a ropy včetně 
bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné území města Koryčany bude i nadále zásobováno 
zemním plynem ze STL plynovodní sítě. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni zemním 
plynem pomocí domovních regulátorů. V souladu se schválenou dokumentací „Politika územního rozvoje 
České republiky“ – část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství a v souladu se schválnou 
dokumentací ZÚR ZK je navržen koridor trasy plánovaného plynovodu nad 40 barů DN 700. 
Navrhovaná plocha pro bydlení hromadné 1 bude zásobována zemním plynem z navrhovaných STL 
plynovodních řadů. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 2, 3, 5 a 41 budou zásobovány zemním plynem z 
navrhovaných STL plynovodních řadů. Navrhované plochy pro bydlení individuální 6 a 7 budou 
zásobovány zemním plynem ze stávajících STL plynovodních řadů. Navrhovaná plocha smíšená obytná 
městská 51 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu. Navrhované plochy 
občanského vybavení 24 a 29 nebudou zemním plynem zásobovány. Navrhovaná plocha občanského 
vybavení 25 bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu. Navrhované 
plochy hromadné rekreace 30 a 31 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL 
plynovodních řadů. Navrhované plochy rodinné rekreace 32, 33, 34, 35, 36 a 37 nebudou zemním 
plynem zásobovány. 
Zásobování zemním plynem navrhovaných ploch výroby a skladování 42 a 43 bude řešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace, na základě požadavků a potřeb jednotlivých investorů. 
 

Jest řabice  
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem místní části 
Jestřabice a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení, zařízení pro dopravu pohonných látek a 
ropy včetně bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné území místní části Jestřabice bude i nadále 
zásobováno zemním plynem ze STL plynovodní sítě. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni 
zemním plynem pomocí domovních regulátorů. V souladu se schválenou dokumentací „Politika územního 
rozvoje České republiky“ – část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství a v souladu se 
schválnou dokumentací ZÚR ZK je navržen koridor trasy plánovaného plynovodu nad 40 barů DN 700. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 15, 16, 17, 18 a 19 budou zásobovány zemním plynem z 
navrhovaných STL plynovodních řadů. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 20 bude 
zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrhovaného 
STL plynovodního řadu. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 47 bude zásobována zemním 
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plynem ze stávajících STL plynovodních řadů. Navrhované plochy rodinné rekreace – plochy 48, 49 a 
plocha 50 nebudou zemním plynem zásobovány. 
 

Blišice  
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem místní části 
Jestřabice a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení, zařízení pro dopravu pohonných látek a 
ropy včetně bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné území místní části Blišice bude i nadále 
zásobováno zemním plynem ze STL plynovodní sítě. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni 
zemním plynem pomocí domovních regulátorů. V souladu se schválenou dokumentací „Politika územního 
rozvoje České republiky“ – část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství a v souladu se 
schválnou dokumentací ZÚR ZK je navržen koridor trasy plánovaného plynovodu nad 40 barů DN 700. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 8, 9, 10, 11 a 45 budou zásobovány zemním plynem ze 
stávajících STL plynovodních řadů. Navrhované plochy smíšené obytné 27 a 28 nebudou zemním 
plynem zásobovány. Navrhované plochy smíšené obytné vesnické 23, 38, 39 a 46 budou zásobovány 
zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.  
 

Lískovec  
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem místní části Lískovec 
a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení, zařízení pro dopravu pohonných látek a ropy včetně 
bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné území místní části Lískovec bude i nadále zásobováno 
zemním plynem ze STL plynovodní sítě. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni zemním 
plynem pomocí domovních regulátorů. V souladu se schválenou dokumentací „Politika územního rozvoje 
České republiky“ – část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství a v souladu se schválnou 
dokumentací ZÚR ZK je navržen koridor trasy plánovaného plynovodu nad 40 barů DN 700. 
Navrhované plochy pro bydlení individuální 12 a 44 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných 
STL plynovodních řadů. Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 13 bude zásobována zemním 
plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu. Navrhovaná plocha pro bydlení individuální 14 bude 
zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrhovaného 
STL plynovodního řadu. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 21 bude zásobována zemním 
plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrhovaného STL plynovodního 
řadu. Navrhovaná plocha smíšená obytná vesnická 22 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího 
STL plynovodního řadu. 
 

 

II.c1.16  Technická infrastruktura – energetika (zá sobování teplem)   
 

Návrh počítá s individuálním zajišťováním tepla a teplé užitkové vody přímo v jednotlivých objektech 
vlastními zdroji. Současně počítá s postupným snižováním podílu klasického tuhého paliva (uhlí). 
Zvyšovat se bude především podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energií jako jsou dřevo, 
dřevoplyn, biomasa, bioplyn, energeticky využitelný odpad, tepelná čerpadla, ale i tzv. čisté zdroje (vítr, 
voda, slunce). Jejich využití je vhodné i v kombinaci s klasickými druhy paliva. Využívat lze i elektrickou 
energii a v gazifikovaných lokalitách zemní plyn.  
Vybudování centrálního zdroje tepla ve městě či v jeho částech vzhledem k terénu, k charakteru, rozsahu 
a rozlehlosti zástavby není reálné. V řešení územního plánu se s centrálním zdrojem tepla nepočítá. 
 

 

II.c1.17  Technická infrastruktura – nakládání s od pady         
 

Nakládání s komunálním odpadem ve správním území města Koryčany je provozováno v souladu s 
Obecně závaznou vyhláškou města Koryčany č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem, vydaná usnesením zastupitelstva ZM 19/2010/5. 
Sběr TKO je prováděn sběrnými nádobami o objemu 110, 240 a 1100 l. Pravidelný svoz je prováděn 1 x 
týdně jak v Koryčanech, tak v místních částech Blišice, Lískovec a Jestřabice. Sběr provádí město 
Koryčany a jejich organizace. Odvoz je prováděn na řízenou skládku Nětčice. Provozovatelem a 
vlastníkem skládky je firma DEPOZ spol. s r.o. Vlastníkem pozemků skládky je obec Zdounky. 
Ve městě Koryčany a v místních částech Blišice, Lískovec a Jestřabice probíhá sběr tříděného odpadu 
celkem z 23 stanovišť kontejnerů. Kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plasty) jsou vyváženy dle 
potřeby firmou Technické služby města Koryčany na odpadové centrum Koryčany, které je v provozu od 
května 2010, k dotřídění převážně pracovníky Technických služeb města Koryčany. Papír je tříděn a 
lisován do balíků a spolu s plasty je předán firmě Sběrné suroviny UH, s.r.o. Staré Město. Sklo je předáno 
sklárnám Kyjov. 
Nebezpečný odpad je soustřeďován na odpadovém centru Koryčany a je dle potřeby předáván firmě 
Sběrné suroviny UH, s.r.o. Staré Město. 
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Zpětný odběr elektrospotřebičů je řešen smlouvami s firmami Elektrowin, Asekol, Ekolamp. Tento odpad 
je přebírán od občanů na odpadovém centru Koryčany a předáván těmto firmám. 
Stavební odpad (suť) je od občanů odebírán, zpracován a tříděn na drtičce a třídičce stavební suti na 
odpadovém centru Koryčany. Biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva) z údržby ploch městské zeleně 
a od občanů je zpracován (štěpkovač) na kompost v kompostárně na odpadovém centru Koryčany. 
 

Rekultivovaná skládka odpadů Koryčany – Liščí, která se nachází cca 1 km jihozápadně od města 
Koryčany směrem na místní část Jestřabice, byla rekultivována v roce 2004 izolační folií. Využití 
skládkového prostoru je omezeno a těleso bývalé skládky nelze narušovat. Dne 11.11.2004 byla 
stanovena rozhodnutím Krajského úřadu ZK č.j. KUZL  16357-1/2004 ŽPZE-Sv doba trvání a podmínky 
péče o skládku po rekultivaci po dobu 30 let, tj. do 31.12.2034 podle §52 zák.č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozd. předpisů. Vydané rozhodnutí stanovuje podmínky monitoringu s vyhodnocením 
v bodě 4. Výsledky monitoringu mají být zasílány vždy do 31.12. příslušného roku Krajskému úřadu 
Zlínského kraje, odboru životního prostředí. Vždy po pěti letech bude provedeno vyhodnocení výsledku 
odborně způsobilou osobou nebo firmou. Toto bude zasláno Krajskému úřadu Zlínského kraje s plněním 
v termínech 31.12.2014, 31.12.2019, 31.12.2024,  31.12.2029, 31.12.2034. 
Monitoring bývalé skládky je v souladu se schváleným dokumentem „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje“ 
– 2009 – viz opatření DY 130036 – Liščí, k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných 
látek do vod. 
Bývalá skládka je zakreslena v Koordinačním výkrese. 
 

Bývalá skládka Blišice, která se nachází severně od zastavěného území Blišic na pozemcích 456/6 a 
457/5 v katastrálním území Blišice. Těleso bývalé skládky by nemělo být narušováno a pozemky by 
neměly být využívány jako zemědělská půda. V řešení územního plánu je plocha klasifikována jako 
krajinná zeleň.  
Bývalá skládka je zakreslena v Koordinačním výkrese. 
 
 

 

II.c1.18  Územní systém ekologické stability     
 

Návrh řešení ÚSES vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených v  
Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK).  
 
Nadregionální a regionální ÚSES: 
Jako jev návrhový je v ZÚR ZK na západní části řešeného území, na zalesněné ploše, zakresleno  PU01 
nadregionální biocentrum NRBC 93 I a NRBC 93 II - Ž dánický Les.  Obě tyto části leží v katastrálním 
území Jestřabice a jsou v územním plánu plně respektovány. Jsou zpřesněny do měřítka územního plánu 
a zařazeny do řešení. Převážná a rozhodující část tohoto NRBC, leží západně od řešeného území, na 
území Jihomoravského kraje. Celá plocha NRBC 93 je v ZÚR ZK vymezena jako veřejně prospěšné 
opatření PU1. Toto biocentrum je doplněno v řešení územního plánu třemi návrhovými plochami (P: 85, 
88 a 89) do uzavřeného tvaru. Z nadregionálního biocentra 93 Ždánický Les vychází PU12 
nadregionální biokoridor NRBK 137 I , který prochází po hranici Zlínského a Jihomoravského kraje a 
svou malou částí zasahuje také do katastrálního území Jestřabice. Nadregionální biokoridor 137 
propojuje výše uvedené nadregionální biocentrum Ždánický Les a  NRBC Buchlovské Hory. Část 
nadregionálního biokoridoru 137 I, ležící na území Zlínského kraje, je v ZÚR ZK vyznačena jako veřejně 
prospěšné opatření PU12. Do popsaného nadregionálního biokoridoru je vloženo PU99 regionální 
biocentrum RBC 361 Bradlo . To se nachází v zalesněné jihovýchodní části katastrálního území 
Jestřabice, větší částí však leží v jižní části katastrálního území Koryčany. Značnou částí zasahuje také 
do lesních porostů jižně od řešeného území, do Jihomoravského kraje. Regionální biocentrum RBC 361 
Bradlo je v ZÚR ZK vymezeno jako veřejně prospěšné opatření PU99. 
Všechny tyto uvedené prvky ÚSES jsou v řešení územního plánu plně respektovány. Na nadregionální a 
regionální prvky ÚSES pak navazují jednotlivé prvky lokálního ÚSES, které byly doplněny a zpřesněny do 
účinného a fungujícího systému. Navrhované části ÚSES (biocenter a biokoridorů), jsou v územním plánu 
vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. 
 
Lokální ÚSES: 
Lokální biocentra na katastrálním území Koryčany: 

LBC Nad Liščím (z části funkční, z části navržené P 87) 
LBC Koryčanská hráz (z části funkční, z části navržené P 90, 91) 
LBC Šimkovský (z části funkční, z části navržené P 92) 

Navržené části lokálních biokoridorů - LBK:  
K 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 121. 
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Navržené části interakčních prvků a protierozní krajinné zeleně:  
K 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
199, 204. 

 
Lokální biocentra na katastrálním území Blišice: 

LBC Jezírko u Blišic (z části funkční, z části navržené P 95, 96, 97) 
Navržené části lokálních biokoridorů - LBK:  

K 117, 118, 119, 120, 123, 193. 
Navržené části interakčních prvků a protierozní krajinné zeleně:  

K 150, 151, 152, 153, 154, 155, ,156, 157, 194.  
 
Lokální biocentra na katastrálním území Lískovec: 

LBC U Lískovce (z malé části funkční, z převážné části navržené P 93) 
LBC Nad Stříleckým potokem (z části funkční, z části navržené P 86) 
LBC Pod Zahradami (funkční biocentrum) 
LBC Pekýlko (funkční biocentrum) 
LBC Lesní trať (funkční biocentrum) 
LBC Pod Nádrží (funkční biocentrum) 

Navržené části lokálních biokoridorů - LBK:  
K 122, 124, 125, 126, 127, 201, 202, 203. 

Navržené části interakčních prvků a protierozní krajinné zeleně:  
K 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169.  

 
Lokální biocentra na katastrálním území Jestřabice: 

LBC Pod Kamenným stolem (z části funkční, z části navržené P 86) 
LBC Švárová (funkční biocentrum). 

 
Navržené části lokálních biokoridorů - LBK:   K 98, 99, 100, 111, 112. 
Navržené části interakčních prvků a protierozní krajinné zeleně:  K 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 195, 198.  
 
V řešení územního plánu Koryčany jsou vytvořeny podmínky, aby i podél polních cest, vodních toků, 
mezí a úvozů, bylo možné vést síť interakčních prvků, tj. pásů zeleně, které nejsou vyznačeny jako 
samostatné funkční plochy ani jako prvky ÚSES. Přesto hrají důležitou roli v krajině. Účinná šířka těchto 
interakčních prvků je min. 5 m. Navržené pásy krajinné zeleně (K) s protierozní funkcí by měly mít šířku 
alespoň 10 m. Kromě protierozní funkce je lze chápat také jako interakční prvky s příznivým krajino-
tvorným působením. 
 
Do koncepce řešení územního plánu bylo také mj. zařazeno řešení slabých stránek města uvedených ve 
SWOT analýze v Aktualizaci RURÚ SO ORP Kroměříž 2010. Jedná se např. o návrh dostatečného 
množství ploch pro bydlení včetně dopravní a technické infrastruktury, návrh ploch pro výrobní aktivity, 
také je navržen komplexní systém obecního čištění odpadních vod zakončený ČOV i pro samostatné 
části zastavěného území. Některé problémy nemohou být vyřešeny prostřednictvím návrhu územního 
plánu jako např. nedostatečný počet autobusových linek do krajského města, špatný signál mobilních 
operátorů v některých částech území, i když zlepšení situace navržené řešení v územním plánu nebrání. 
 

II.c2 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby 
vymezení zastavitelných ploch  

Územní plán vymezuje přiměřené množství zastavitelných ploch, tedy navrhovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití, na nichž bylo možno v průběhu působení územního plánu umístit jednotlivé 
požadavky dalšího rozvoje a výstavby města. Množství navržených ploch včetně přiměřené rezervy, lze 
považovat za dostatečné, aby bylo v průběhu působení územního plánu dosaženo rovnováhy mezi 
skutečnou reálnou potřebou a nabídkou zastavitelných ploch a nedocházelo tak k nepodloženému 
nárůstu cen volných pozemků. Řešení územního plánu bylo koncipováno tak, aby splňovalo požadavky 
kladené na řešení ve schváleném zadání, požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008, ze ZÚR ZK 2012, ale i 
z dalších dokumentů a požadavky, které vyvstaly v průběhu zpracování a projednávání územního plánu. 
Přijaté řešení přitom musí současně zohledňovat požadavky na ochranu zemědělské půdy a ochranu 
lesní půdy a respektovat i jiná omezení ve využívání území plynoucí z dalších limitů.  
Všechny ještě nezastavěné plochy navrhované pro využití v předchozím ÚPnSÚ Koryčany, byly znovu 
vyhodnocovány a ve většině případů - pokud nebyly vážné důvody pro jejich vyřazení - byly opět 
zařazeny do řešení a do celkové bilance ploch. V několika případech byl upraven jejich rozsah nebo byly 
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doplněny navazujícími plochami. Největší podíl navrhovaných zastavitelných ploch je navržen ve 
prospěch bydlení. Převahu tvoří zastavitelné plochy pro individuální bydlení (BI). Navrženo jich je celkem 
20 o celkové výměře asi 14,5 ha a lze na nich umístit asi 100 – 110 rodinných domů. Pro hromadné 
bydlení (BH) ve vícebytových domech je navržena jedna plocha o celkové výměře přesahující 3 ha, 
přibližně o kapacitě asi 220 bytů. Dále je navrženo 8 lokalit smíšených obytných ploch vesnických o 
výměře přes 7 ha a jejich kapacitu lze odhadnout přibližně na 50 – 55 rodinných domů. Celkově jsou tedy 
vytvořeny podmínky pro umístění 150 - 165 rodinných domů a 220 bytů v bytových domech. Bude - li 
přibližně třetina z pozemků pro výstavbu RD vlastnicky nepřístupná a to po celou dobu návrhového 
období, reálných pozemků pro výstavbu zbude přibližně 105.  
V souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, pořizovatel předloží zastupitelstvu města nejpozději do čtyř let po vydání 
územního plánu „Zprávu o uplatňování územního plánu Koryčany“ v uplynulém období. Její součástí mj. 
bude také vyhodnocení využívání zastavitelných ploch pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem 
využití a také pokyny pro zpracování změny územního plánu.  
 

II.c3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního p lánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanist ických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastav ěného území  

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. To je princip trvale udržitelného rozvoje území, kterému byla podřízena celková 
koncepce řešení Územního plánu Koryčany a v tomto duchu byly řešeny i jednotlivé úkoly územního 
plánování v souladu s jejich obecným vymezením v § 19 stavebního zákona. Konkrétním řešením 
Územního plánu Koryčany dojde k souladu a ke koordinaci veřejných i soukromých zájmů v území. 
 
 

II.c4 Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území spolu 
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko  k vyhodnocení vliv ů na 
životní prost ředí, pop řípadě zdůvodn ění, pro č toto stanovisko nebo jeho 
část nebylo respektováno  

Dle schváleného Zdání územního plánu Koryčany, není nutno posoudit koncepci územního plánu 
z hlediska vlivů na životní prostředí a současně lze i vyloučit významný vliv koncepce územního plánu 
na lokality a druhy Natura 2000. Vyplývá to ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 10.02.2009, č.j. KUZL3549/2010.  
 
 
 
 
 

II.d     Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v  zásadách 
územního rozvoje, s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení   

V řešení Územního plánu Koryčany je akceptována a zohledněna vazba na město Kroměříž, Městský 
úřad Kroměříž, jako na obec s rozšířenou působností, centrum některé vyšší občanské vybavenosti (jako 
školská a zdravotnická zařízení, kulturní a sportovní zařízení, finanční úřad, úřad práce, obchodní síť, 
služby) a zdroj pracovních příležitostí. 
Navržené řešení územního plánu nebude negativně ovlivňovat okolní obce. 
Součástí řešení byla koordinace přeshraničních návazností problematiky rekreace, cyklistických tras, 
problematiky ochrany přírody (např. návaznost lokálních prvků ÚSES) vůči území sousedních obcí. 
Do řešení územního plánu byl zapracován také návrh příjezdové komunikace, kmenové stoky a čistírny 
odpadních vod přivádějící splaškové vody z obce Stupava (TV 205, 206). Zařízení je lokalizováno ve 
východní části řešeného území, na k.ú. Koryčany. Umístění obecní čistírny odpadních vod pro Stupavu 
nebylo technicky možné provést na jejím vlastním území. Toto řešení je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací ZK. 
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II.e     Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa   

 
 

 

II.e1  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
zemědělský p ůdní fond   

 

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu navrhovaných ploch urbanistického 
řešení územního plánu Koryčany. Vyhodnocení jednotlivých lokalit je provedeno v souladu se zákonem 
ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ze dne 12.5.1992, vyhláškou 
č.13/1994 z 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, 
především s ohledem na přílohu č.3 této vyhlášky.  
Vyhodnocení je provedeno také v souladu s požadavky Metodického pokynu MŽP ČR č.j. 
OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.  
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je provedeno i 
v souladu s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského 
kraje – metodika sjednocení dÚP HKH.    
 

BH  Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy hromadného bydlení  Tab. č.II-6 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

1 3,1533 0,0000 0,0000 3,1533 3,0168 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3889 0,8685 0,8958 
celk. 3,1533 0,0000 0,0000 3,1533 3,0168 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3889 0,8685 0,8958 

 
BI  Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy individuálního bydlení  Tab. č.II-7 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

2 1,6206 0,0000 0,0000 1,6206 0,7274 0,0000 0,0000 0,6376 0,2555 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9449 0,6756 0,0000 
3 0,8326 0,0000 0,0000 0,8281 0,4663 0,0000 0,0000 0,1877 0,1741 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8281 0,0000 
5 0,4471 0,4471 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
6 0,5631 0,0000 0,0000 0,5631 0,4278 0,0000 0,0000 0,1353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4032 0,0000 0,0000 0,0000 0,1599 
7 0,4020 0,0000 0,0000 0,3787 0,3787 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2751 0,0000 0,0000 0,0000 0,1036 
8 0,2061 0,0000 0,0000 0,2061 0,2009 0,0000 0,0000 0,0052 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2061 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
9 0,2151 0,0000 0,0000 0,2151 0,2151 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2151 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 0,4969 0,0000 0,0000 0,4969 0,4969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
11 1,0192 0,0000 0,0000 1,0192 0,8271 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1921 0,0000 0,0000 1,0192 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
12 2,3155 0,0000 0,0000 2,3155 2,3155 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3155 0,0000 
13 0,3428 0,0000 0,0000 0,3428 0,3428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3428 0,0000 
14 0,4251 0,0000 0,0000 0,4251 0,2441 0,0000 0,0000 0,1811 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4251 0,0000 
15 0,3176 0,0000 0,0000 0,3145 0,1040 0,0000 0,0000 0,2105 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2365 0,0000 0,0000 0,0781 0,0000 
16 0,9101 0,0000 0,0000 0,7237 0,0000 0,0000 0,0000 0,0268 0,0000 0,6968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1926 0,5310 0,0000 
17 0,6133 0,6133 0,0000 0,5889 0,0000 0,0000 0,0000 0,5889 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1728 0,1728 0,0000 0,4161 0,0000 
18 0,2370 0,2370 0,0000 0,2370 0,0000 0,0000 0,0000 0,2370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2370 0,0000 
19 0,3001 0,0000 0,0000 0,3001 0,3001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3001 0,0000 
41 1,2275 0,0000 0,0000 1,2275 1,2275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0563 0,1711 0,0000 
44 1,4028 0,0000 0,0000 1,4028 1,4028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4742 0,0000 0,0000 0,9286 0,0000 
45 0,5494 0,0000 0,0000 0,5494 0,5494 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5494 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

celk. 14,4439 1,2974 0,0000 13,7551 10,2264 0,0000 0,0000 2,2101 0,4296 0,8889 0,0000 0,0000 4,0485 0,1728 2,1938 7,2491 0,2635 
 

SO  Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy smíšené obytné    Tab. č.II-8 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

27 0,5238 0,0000 0,0000 0,5238 0,5238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
28 0,7813 0,0000 0,0000 0,7813 0,7813 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4812 0,0000 0,3002 0,0000 0,0000 

celk. 1,3051 0,0000 0,0000 1,3051 1,3051 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0050 0,0000 0,3002 0,0000 0,0000 
 

Předpokládané zábory p ůdního fondu:        SO.2  plochy smíšené obytné m ěstské                                                                          
SO.3  plochy smíšené obytné vesnické 

Tab. č.II-9 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

51 0,6273 0,6273 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 

20 1,3703 1,3703 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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21 1,4507 0,0001 0,0000 1,4507 1,4507 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4507 0,0000 
22 0,4148 0,0000 0,0000 0,4148 0,4148 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4038 0,0110 
23 0,7373 0,0000 0,0000 0,7373 0,6757 0,0000 0,0000 0,0616 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7373 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
38 0,2289 0,0001 0,0000 0,2289 0,2289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2289 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 
39 0,9570 0,9570 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
46 0,7445 0,0000 0,0000 0,7328 0,5345 0,0000 0,0000 0,1908 0,0000 0,0074 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7328 0,0000 
47 0,4957 0,0000 0,0000 0,4378 0,3670 0,0000 0,0000 0,0707 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2330 0,0000 0,2047 0,0000 0,0000 
celk. 7,0265 2,9548 0,0000 4,0223 3,6716 0,0000 0,0000 0,3431 0,0000 0,0074 0,0000 0,0000 1,1992 0,0000 0,2247 0,7328 0,0110 

 
 

Předpokládané zábory p ůdního fondu:        RH  plochy hromadné rekreace  
RI   plochy rodinné rekreace 
RZ  plochy individuální rekreace - zahrádká řské osady 

Tab. č.II-10 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

30 0,3484 0,3484 0,0000 0,3484 0,3484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3484 0,0000 
31 0,2978 0,0000 0,0000 0,2978 0,2128 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0850 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2978 0,0000 

32 0,1518 0,1518 0,0000 0,1518 0,1518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1518 0,0000 
33 0,5454 0,0000 0,0000 0,5454 0,2348 0,0000 0,0000 0,2060 0,0000 0,1045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5454 
34 0,0940 0,0000 0,0000 0,0940 0,0940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0940 
35 0,2027 0,0000 0,0000 0,2027 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2027 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2027 
36 0,1127 0,0000 0,0000 0,1127 0,0723 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1127 
37 0,1986 0,0000 0,0000 0,1986 0,1339 0,0000 0,0000 0,0647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1986 
48 0,0996 0,0000 0,0000 0,0996 0,0996 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0072 0,0000 0,0215 0,0000 0,0710 
49 0,3093 0,0000 0,0000 0,3093 0,3093 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0254 0,0000 0,0413 0,0000 0,2426 
50 0,3604 0,0000 0,0000 0,3604 0,3604 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 0,0000 0,0296 0,0000 0,3216 

197 2,1165 0,0000 0,0000 2,1165 1,2268 0,0000 0,1033 0,1200 0,0000 0,6665 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4513 1,6652 
celk. 4,8372 0,5002 0,0000 4,8372 3,2441 0,0000 0,1033 0,3907 0,0000 1,0991 0,0000 0,0000 0,0418 0,0000 0,0709 1,2493 3,4538 

 
 

Předpokládané zábory  
půdního fondu:         

OK  plochy ob čanského vybavení - komer ční zařízení 
OH  plochy ob čanského vybavení - ve řejná poh řebišt ě a související služby 

Tab. č.II-11 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

24 0,4749 0,4749 0,0000 0,3445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3445 0,0000 0,0000 0,3445 0,3445 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,2105 0,2105 0,0000 0,2105 0,0000 0,0000 0,0000 0,2105 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2105 0,2105 0,0000 0,0000 0,0000 

29 0,1495 0,1495 0,0000 0,1495 0,0146 0,0000 0,0000 0,1348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1495 0,1495 0,0000 0,0000 0,0000 
celk. 0,8349 0,8349 0,0000 0,7047 0,0146 0,0000 0,0000 0,3453 0,0000 0,3445 0,0000 0,0000 0,7047 0,7047 0,0000 0,0000 0,0000 

 
 

D     Předpokl.  zábory p ůdního fondu: plochy dopravní infrastruktury  Tab. č.II-12 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

74 0,0471 0,0000 0,0000 0,0471 0,0471 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0471 
76 0,0296 0,0000 0,0000 0,0296 0,0296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
190 0,1327 0,0000 0,0000 0,1281 0,1281 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1281 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
191 0,8957 0,0000 0,0000 0,7807 0,7807 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7807 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
192 0,0058 0,0000 0,0000 0,0058 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
celk. 1,1109 0,0000 0,0000 0,9913 0,9913 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9442 0,0000 0,0000 0,0000 0,0471 

 
 

TV Předpokl. zábory p ůdního fondu: plochy tech. in frastruktury - vodní hospodá řství  Tab. č.II-13 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

77 0,1749 0,0000 0,0000 0,1749 0,1749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
78 0,3900 0,0779 0,0000 0,3883 0,3373 0,0000 0,0000 0,0510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3883 0,0762 0,0000 0,0000 0,0000 
79 0,0896 0,0000 0,0000 0,0554 0,0284 0,0000 0,0000 0,0269 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0554 0,0000 
80 0,0200 0,0200 0,0000 0,0025 0,0021 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0004 0,0000 0,0021 0,0000 
82 0,3793 0,0000 0,0000 0,3793 0,3793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
83 0,8047 0,8046 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
84 0,4506 0,4506 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
205 0,0902 0,0000 0,0000 0,0902 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0902 0,0000 0,0000 0,0902 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
206 0,0964 0,0000 0,0000 0,0877 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0877 0,0000 0,0000 0,0877 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
celk. 2,4957 1,3531 0,0000 1,1783 0,9220 0,0000 0,0000 0,0783 0,0000 0,1779 0,0000 0,0000 1,1208 0,0766 0,0000 0,0575 0,0000 
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TE Předpokl. zábory p ůdního fondu: plochy tech. infrastruktury - energetika  Tab. č.II-14 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

52 6,4620 0,0000 1,6864 4,4860 2,6718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8142 0,0000 0,0000 1,8441 0,0000 0,0000 2,3359 0,3060 
53 0,2447 0,0000 0,0756 0,1427 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1427 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1427 0,0000 
54 21,4779 0,0000 0,2839 20,7696 16,2955 0,0000 0,0000 0,0000 0,1295 4,3445 0,0000 0,0000 0,9109 0,0000 1,6739 13,0691 5,1157 
55 0,2269 0,0000 0,0000 0,1236 0,1236 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1236 0,0000 0,0000 
56 6,9164 0,0000 0,0000 6,7459 6,7459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,6173 0,0000 2,1286 0,0000 0,0000 
57 0,1606 0,0000 0,0000 0,1605 0,1605 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1605 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
58 0,1529 0,0000 0,0000 0,1529 0,1529 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1529 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
59 8,9514 0,0000 0,0000 8,6077 8,6077 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,7515 0,0000 1,8562 0,0000 0,0000 
60 0,1749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
61 21,5101 0,0000 0,0912 20,3539 20,3006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0534 0,0000 0,0000 10,0300 0,0000 8,4828 0,0000 1,8411 
62 0,1540 0,0000 0,0000 0,1087 0,0989 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0527 0,0000 0,0560 
63 20,7148 0,0082 0,0221 20,4879 20,2518 0,0000 0,0000 0,0994 0,0000 0,1367 0,0000 0,0000 2,3943 0,0000 10,3199 4,0787 3,6950 
64 0,4016 0,0000 0,0000 0,3059 0,3059 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3059 0,0000 
65 0,4191 0,0000 0,0000 0,3753 0,3753 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0447 0,3041 0,0265 
66 0,0677 0,0000 0,0000 0,0677 0,0677 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0677 0,0000 
67 0,4928 0,0000 0,0000 0,4928 0,4758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2262 0,2666 
68 0,0524 0,0000 0,0000 0,0524 0,0524 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0524 
69 0,2836 0,0000 0,0000 0,2796 0,2796 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0082 
70 0,9209 0,0000 0,0000 0,6883 0,6392 0,0000 0,0000 0,0490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1759 0,0000 0,0000 0,5035 0,0088 
71 0,5451 0,0000 0,0000 0,5451 0,5451 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1455 0,0000 0,0473 0,3524 0,0000 
72 0,1171 0,0000 0,0000 0,1171 0,1171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1171 
73 0,6342 0,0000 0,0000 0,6343 0,6343 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4421 0,0000 0,0796 0,0000 0,1125 

200 0,2089 0,0000 0,0000 0,2089 0,1895 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0194 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2089 0,0000 0,0000 
celk. 91,2901 0,0082 2,1592 85,9068 79,0911 0,0000 0,0000 0,1484 0,1295 6,5378 0,0000 0,0000 27,8966 0,0000 25,0182 21,3862 11,6059 

 
T*  Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy technické infrastruktury  Tab. č.II-15 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

81 0,0979 0,0000 0,0000 0,0166 0,0166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0166 0,0000 0,0000 
196 0,2258 0,0000 0,0000 0,2258 0,1958 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2258 0,0000 
celk. 0,3237 0,0000 0,0000 0,2424 0,2124 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0166 0,2258 0,0000 

 
Předpokládané zábory  
půdního fondu:         

PV   plochy ve řejných prostranství s  převahou zpevn ěných ploch  
PZ   plochy ve řejných prostranství s p řevahou nezpevn ěných ploch  

Tab. č.II-16 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

176 0,3166 0,0005 0,0000 0,3003 0,2743 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0260 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1758 0,0000 0,1244 
177 0,1012 0,0000 0,0000 0,1012 0,0635 0,0000 0,0000 0,0226 0,0151 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1012 0,0000 
178 0,0948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
179 0,0728 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
180 0,0380 0,0000 0,0000 0,0281 0,0281 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0281 0,0000 
181 0,0745 0,0744 0,0000 0,0098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0098 0,0000 0,0000 0,0098 0,0098 0,0000 0,0000 0,0000 
182 0,0818 0,0818 0,0000 0,0357 0,0000 0,0000 0,0000 0,0357 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0330 0,0330 0,0000 0,0000 0,0027 
183 0,2811 0,0000 0,0000 0,2811 0,2811 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2811 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

184 0,2035 0,0000 0,0000 0,2035 0,2035 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2035 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
celk. 1,2643 0,1567 0,0000 0,9597 0,8505 0,0000 0,0000 0,0583 0,0151 0,0358 0,0000 0,0000 0,5274 0,0428 0,1758 0,1293 0,1271 

 
Předpokládané zábory  
půdního fondu:         

VP  plochy výroby a skladování, pr ůmyslová výroba a sklady  
VX  plochy pro specifické druhy výroby a skladování   

Tab. č.II-17 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

42 7,8198 0,0000 0,0000 7,8198 7,8198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,8198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
43 7,4321 0,0000 0,0000 7,2929 7,0396 0,0000 0,0000 0,2533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,1221 0,0000 0,0000 0,0000 0,1708 

40 2,6675 0,0000 0,0000 2,6675 2,6675 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5507 0,0000 0,8195 0,0000 1,2973 
celk. 17,9194 0,0000 0,0000 17,7802 17,5269 0,0000 0,0000 0,2533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,4926 0,0000 0,8195 0,0000 1,4681 

 
WT  Předpokládané zábory p ůdního fondu: vodní plochy  Tab. č.II-18 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

75 0,7039 0,0000 0,0000 0,7039 0,7039 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0650 
celk. 0,7039 0,0000 0,0000 0,7039 0,7039 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0650 
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Z*   Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy sídelní zelen ě  Tab. č.II-19 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

186 0,2308 0,2308 0,0000 0,2308 0,1289 0,0000 0,0000 0,0861 0,0158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0753 0,0753 0,1555 0,0000 0,0000 
187 0,3488 0,3488 0,0000 0,3009 0,2041 0,0000 0,0000 0,0968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3009 0,0000 0,0000 
188 0,2080 0,2080 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,1122 0,0000 0,0261 0,0000 0,0000 0,0219 0,0219 0,0000 0,0000 0,1165 
189 0,1350 0,1350 0,0000 0,0614 0,0000 0,0000 0,0000 0,0614 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0614 0,0614 0,0000 0,0000 0,0000 
207 0,2714 0,2714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
celk. 1,1940 1,1940 0,0000 0,7314 0,3330 0,0000 0,0000 0,3565 0,0158 0,0261 0,0000 0,0000 0,1586 0,1586 0,4564 0,0000 0,1165 

 
P   Předpokládané zábory p ůdního fond u: plochy p řírodní  Tab. č.II-20 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

85 0,5038 0,0000 0,0000 0,5038 0,5038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
86 0,5292 0,0000 0,0000 0,4745 0,1613 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3131 0,0000 0,0000 0,2344 0,0000 0,0000 0,0000 0,2401 
87 2,3507 0,0000 0,0000 0,2204 0,2204 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2095 0,0000 0,0109 0,0000 0,0000 
88 0,8959 0,0000 0,0000 0,8959 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8959 0,0000 0,0000 0,8959 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
89 0,9453 0,0000 0,0000 0,9453 0,9453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
90 0,4611 0,0000 0,0000 0,4611 0,4611 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4611 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
91 0,7691 0,0000 0,0000 0,7691 0,7691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
92 1,5709 0,0000 0,0000 1,5709 1,5709 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5709 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
93 3,0920 0,0000 0,0000 3,0406 0,9392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1014 0,0000 0,0000 0,1552 0,0000 0,6503 0,0000 2,2351 
94 2,0851 0,0000 0,0000 1,9477 1,9454 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4666 0,0000 1,4811 
95 0,4317 0,0000 0,0000 0,4317 0,4317 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4249 0,0000 0,0068 0,0000 0,0000 
96 0,8148 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 0,3011 0,0000 0,4990 0,0000 0,0000 
97 0,6400 0,0000 0,0000 0,6289 0,6289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6279 0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 
celk. 15,0896 0,0000 0,0000 12,6898 8,5771 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,1127 0,0000 0,0000 7,3991 0,0000 1,6346 0,0000 3,9563 

 
K   Předpokládané zábory p ůdního fondu: plochy krajinné zelen ě  Tab. č.II-21 
ID 

funkční 
plochy 

výměra 
plochy  
celkem 

v zastav. 
území 
(ZÚ) 

 
z toho 
PUPFL 

z toho v ZPF z toho z toho z toho 

celkem   z toho 
orná půda 

  z toho 
chmelnice 

 z toho 
 vinice 

 z toho 
zahrada 

 z toho 
zahrada 

  z toho 
trvalý trav- 
 ní porost 

     I.třída  
    ochrany  
      ZPF 

 
v ZÚ 

     II.třída  
    ochrany  
       ZPF 

 
v ZÚ 

     III.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     IV.třída  
 ochrany 
 ZPF 

     V.třída  
 ochrany 
 ZPF 

98 0,1151 0,0000 0,0000 0,1113 0,1113 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0520 0,0000 0,0000 0,0429 0,0164 
99 0,0853 0,0000 0,0000 0,0853 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0853 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0853 

100 0,1504 0,0000 0,0000 0,1504 0,0956 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0548 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1504 
101 0,0540 0,0000 0,0000 0,0540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0485 0,0056 
102 0,2409 0,0000 0,0000 0,2365 0,2365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1104 0,0000 0,0000 0,1261 0,0000 
103 0,4957 0,0000 0,0000 0,4922 0,4914 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4858 0,0064 
104 0,5185 0,0000 0,0000 0,2980 0,2980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2255 0,0725 
105 0,3247 0,0000 0,0000 0,3247 0,3247 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2561 0,0686 0,0000 
106 0,1459 0,0000 0,0000 0,1459 0,1459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0784 0,0000 0,0675 
107 0,1360 0,0000 0,0000 0,1360 0,1360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,1359 
108 0,0957 0,0000 0,0000 0,0957 0,0957 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0957 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
109 0,2849 0,0000 0,0000 0,2849 0,2849 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1378 0,0000 0,0000 0,1471 0,0000 
110 0,5368 0,0000 0,0000 0,5368 0,5368 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5368 0,0000 
111 0,9812 0,0000 0,0000 0,9144 0,4905 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4238 0,0000 0,0000 0,4929 0,0000 0,0000 0,0572 0,3643 
112 0,1875 0,0000 0,0000 0,1749 0,1749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
113 0,8445 0,0000 0,0000 0,8445 0,8445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6068 0,0000 0,1699 0,0000 0,0678 
114 0,2996 0,0000 0,0000 0,2932 0,2932 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2932 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
115 0,7773 0,0000 0,0000 0,7773 0,7773 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7773 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
116 0,5475 0,0000 0,0000 0,5340 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,5334 0,0000 0,0000 0,0000 0,2676 0,0000 0,1025 0,0000 0,1639 
117 0,7358 0,0000 0,0000 0,7325 0,7325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
118 0,1335 0,0000 0,0000 0,1308 0,0927 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0381 0,0000 0,0000 0,1308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
119 0,3779 0,0000 0,0000 0,3715 0,3540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0175 0,0000 0,0000 0,2643 0,0000 0,0947 0,0000 0,0125 
120 0,6428 0,0000 0,0000 0,5689 0,5549 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1930 0,2093 0,1666 
121 0,1125 0,0000 0,0000 0,1125 0,1125 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1125 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
122 0,1522 0,0000 0,0000 0,0095 0,0072 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
123 0,4652 0,0000 0,0000 0,4124 0,4124 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1578 0,2546 0,0000 
124 0,3631 0,0000 0,0000 0,3631 0,2170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,1455 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3486 0,0000 0,0145 
125 0,5315 0,0000 0,0000 0,5315 0,0022 0,0000 0,0000 0,0047 0,0000 0,5247 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5194 0,0000 0,0121 
126 0,2117 0,0000 0,0000 0,1510 0,1510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1510 
127 1,7581 0,0000 0,0000 1,7278 1,7278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1186 0,9959 0,6134 
128 0,8943 0,0000 0,0000 0,8943 0,8943 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7227 0,0000 0,1716 0,0000 0,0000 
129 0,7191 0,0000 0,0000 0,7132 0,7132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7130 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 
130 0,3768 0,0000 0,0000 0,3488 0,3161 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0327 0,0000 0,0000 0,2887 0,0000 0,0000 0,0249 0,0351 
131 1,1413 0,0000 0,0000 1,1413 1,1413 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0284 0,0000 0,3550 0,5882 0,1697 
132 1,4875 0,0000 0,0000 1,4875 1,4564 0,0000 0,0000 0,0312 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8283 0,2587 0,4005 
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133 0,8649 0,0000 0,0000 0,8649 0,8649 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4946 0,3658 0,0045 
134 0,2706 0,0000 0,0000 0,2706 0,2706 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0579 0,1318 0,0808 
135 0,3854 0,0000 0,0000 0,3854 0,3854 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0354 0,3500 
136 0,2097 0,0000 0,0000 0,2097 0,2097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1345 0,0751 0,0000 
137 0,5584 0,0000 0,0000 0,5584 0,2364 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5364 0,0220 
138 0,3708 0,0000 0,0000 0,3708 0,3708 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3708 0,0000 
139 0,3434 0,0000 0,0000 0,3271 0,3271 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3271 0,0000 
140 0,2959 0,0000 0,0000 0,2923 0,2923 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2495 0,0428 
141 0,4067 0,0000 0,0000 0,4067 0,4067 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1971 0,2096 0,0000 
142 0,1888 0,0000 0,0000 0,1888 0,1888 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1888 0,0000 
143 0,6267 0,0000 0,0000 0,6267 0,6267 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5354 0,0913 
144 0,1799 0,0000 0,0000 0,1799 0,1799 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,1798 0,0000 
145 0,4126 0,0000 0,0000 0,4126 0,4126 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4126 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
146 1,1948 0,0000 0,0000 1,1948 1,1948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
147 0,2573 0,0000 0,0000 0,2573 0,2573 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1710 0,0000 0,0863 0,0000 0,0000 
148 0,9099 0,0000 0,0000 0,9099 0,9099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6345 0,0000 0,2754 0,0000 0,0000 
149 0,3499 0,0000 0,0000 0,3499 0,3499 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1044 0,0000 0,2230 0,0225 0,0000 
150 1,1532 0,0000 0,0000 1,1532 1,1532 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2259 0,0000 0,6205 0,0254 0,2815 
151 0,6251 0,0000 0,0000 0,6221 0,6221 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4716 0,0000 0,1506 0,0000 0,0000 
152 0,7648 0,0000 0,0000 0,7648 0,7648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6322 0,0000 0,0000 0,0000 0,1325 
153 0,4145 0,0000 0,0000 0,4145 0,4145 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4145 0,0000 0,0000 
154 1,0318 0,0000 0,0000 1,0273 1,0273 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9537 0,0000 0,0735 
155 0,5488 0,0000 0,0000 0,5488 0,5488 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5488 0,0000 0,0000 
156 0,0733 0,0000 0,0000 0,0733 0,0733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0733 0,0000 0,0000 
157 0,4221 0,0000 0,0000 0,4221 0,4221 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0401 0,0000 0,2924 0,0000 0,0896 
158 0,3741 0,0000 0,0000 0,3741 0,3741 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3316 0,0000 0,0425 0,0000 0,0000 
159 0,5367 0,0000 0,0000 0,5367 0,5367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0179 0,0000 0,5188 0,0000 0,0000 
160 0,0676 0,0000 0,0000 0,0676 0,0676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0276 0,0000 0,0400 
161 0,2733 0,0000 0,0000 0,2733 0,2733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2733 
162 0,8365 0,0000 0,0000 0,8326 0,8326 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0578 0,0000 0,2326 0,5423 0,0000 
163 0,4094 0,0000 0,0000 0,4094 0,3960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4094 0,0000 0,0000 
164 0,3353 0,0000 0,0000 0,3353 0,3353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3353 0,0000 0,0000 
165 0,5291 0,0000 0,0000 0,5291 0,5291 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4990 0,0301 
166 0,4492 0,0000 0,0000 0,4493 0,4493 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2149 0,2344 0,0000 
167 0,4908 0,0000 0,0000 0,4908 0,4908 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4908 0,0000 0,0000 
168 0,0275 0,0000 0,0000 0,0275 0,0275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0275 0,0000 0,0000 
169 0,2722 0,0000 0,0000 0,2722 0,2722 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0558 0,0384 0,1780 
170 0,0882 0,0000 0,0000 0,0882 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0871 0,0000 
171 0,0848 0,0000 0,0000 0,0744 0,0744 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0744 0,0000 
172 0,2213 0,0000 0,0000 0,1996 0,1515 0,0000 0,0000 0,0176 0,0305 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1996 0,0000 
173 0,0517 0,0000 0,0000 0,0517 0,0517 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0272 0,0246 
174 0,0524 0,0000 0,0000 0,0524 0,0425 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0524 
175 0,0647 0,0000 0,0000 0,0647 0,0647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0647 
185 0,3476 0,0000 0,0000 0,3476 0,3476 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3476 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
193 0,2195 0,0000 0,0000 0,2195 0,2195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
194 0,2252 0,0000 0,0000 0,2252 0,2252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0990 0,0000 0,1263 0,0000 0,0000 
195 0,1503 0,0000 0,0000 0,1472 0,0389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1083 0,0000 0,0000 0,0752 0,0000 0,0000 0,0000 0,0719 
198 0,3086 0,0000 0,0000 0,3086 0,3086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0104 0,2981 
199 0,2404 0,0000 0,0000 0,2355 0,2111 0,0000 0,0000 0,0244 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
201 0,2740 0,0000 0,0000 0,2740 0,2740 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2740 0,0000 0,0000 
202 0,4098 0,0000 0,0000 0,4098 0,4094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4098 0,0000 0,0000 
203 0,1457 0,0000 0,0000 0,1457 0,1457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1457 0,0000 
204 0,4054 0,0000 0,0000 0,4054 0,4054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2591 0,0000 0,0806 0,0000 0,0657 
celk. 37,6753 0,0000 0,0000 36,8652 34,3761 0,0000 0,0000 0,0779 0,5669 1,8452 0,0000 0,0000 11,5408 0,0000 11,1637 9,1820 4,8283 

 
 

Bilance p ředpokládaných zábor ů půdního fondu  
 

Souhrn p ředpokládaných zábor ů půdního fondu  Tab.č.II-22 
 

funkční využití 
výměra navržené plochy v ha 

celková výměra z toho plocha 
zemědělské půdy  

BH  plochy hromadného bydlení 3,1533 3,1533 
BI  plochy individuálního bydlení  14,4439 13,7551 
SO  plochy smíšené obytné 1,3051 1,2051 
SO.2, SO.3  plochy smíšené obytné městské, vesnické 7,0265 4,0223 
RH, RI, RZ  plochy rekreace hromadné, rodinné, individuální  4,8372 4,8372 
OH, OK  plochy občanského vybavení 0,8349 0,7047 
D  plochy dopravní infrastruktury  1,1109 0,9913 
TV  plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 2,4957 1,1783 
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Zdůvodn ění pro č je dané řešení z hlediska ochrany zem ědělské p ůdy nejvýhodn ější  
Celková plocha záborů dle předchozí tabulky přesahuje 200 ha, rozsah záborů zemědělské půdy je asi 
186 ha a nad rámec, který je schválený v předchozím platném územním plánu (ÚPnSÚ Koryčany) 
dosahuje téměř 143 ha.  
To jsou poměrně velká čísla, i když jde o město se čtyřmi katastrálními územími. Je však třeba vzít 
v úvahu, že z celkového záboru zemědělské půdy cca 186 ha, tvoří jen samotný záměr na vybudování 
souběžného vedení VTL plynovodu asi 86 ha. Do řešení územního plánu musí být zařazen, protože je 
součástí schválených ZÚR ZK, kde je také vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Vední koridoru bylo 
zpřesněno a zúženo. Celý vymezený koridor pro VTL plynovod v šířce 2 x 50 m však trvalým záborem 
nebude, protože jde o podzemní síť. Záborem vlastně bude jen několik málo šachet a malá plocha 
katodové ochrany. Další velkou plochou jsou navržené plochy krajinné zeleně v rozsahu téměř 37 ha a 
přírodní plochy přes 12 ha. Krajinná zeleň má nejen estetickou, krajinářskou a biologickou funkci, ale 
především také protierozní, takže zabraňuje plošnému znehodnocování kvality zemědělské půdy. Plochy 
přírodní, stavové i navrhované, jsou plochami biocenter územního systému ekologické stability. Těmto 
problémům se předchozí územně plánovací dokumentace věnovaly málo, okrajově, nebo vůbec ne.  
Poměrně vysoký podíl ploch připadá také na plochy pro výrobu (necelých 18 ha). Menší část z toho je již 
realizovaná plocha fotovoltaické elektrárny. Oblast je poměrně vzdálena od center výroby i větších měst. 
V zadání i v rozboru udržitelného rozvoje území jsou stanoveny požadavky na vytvoření podmínek pro 
rozvoj výrobních aktivit v této oblasti, která trpí vyšším podílem nezaměstnanosti než je průměr. Kromě 
toho všechny tyto navržené plochy pro výrobní aktivity byly již součástí předchozího platného územního 
plánu či jeho změn a jsou v souladu s požadavky priorit PÚR ČR a ZÚR ZK.  
Snížíme – li tedy celkový zábor půdy o uvedené čtyři záměry, zábor zemědělské půdy pro všechny 
funkce navrhované v územním plánu vychází na 31,0 ha. Z toho nad rámec již schváleného řešení 
v platném územním plánu je pouze 7 ha zemědělské půdy.  
Z toho je jasně patrné, že řešení každé plochy muselo být a také bylo mnohokrát hodnoceno a 
zvažováno na výrobních výborech i na konzultacích na různých úrovních, při řešení z celé řady hledisek, 
včetně ochrany kvalitních zemědělských půd a snahy o minimalizaci záborů ploch vůbec. 
 
BH  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy hromadného bydlení, tabulka č.II-6 
Navržena je 1 lokalita, která bude sloužit pro výstavbu bytových domů. Výměra plochy přesahuje 3 ha a 
celá je na zemědělské půdě. Celá tato plocha byla zařazena do řešení již v předchozím schváleném 
územním plánu. Z malé části byla plocha již stavebně využita. Pro výstavbu bytových domů v Koryčanech 
tato plocha vlastně nemá alternativu. Proto tuto lokalitu pro bytové domy rezervujeme i nadále a její 
volnou část jsme zařadili do řešení územního plánu.  
Z hlediska kvality zemědělské půdy je zábor půdy rozdělen takto: část je ve III.třídě ochrany (1,39 ha, tj. 
42%), část je ve IV.třídě ochrany zemědělské půdy (0,87 ha, tj. 27%) a zbývající část je v V.třídě ochrany 
zemědělské půdy (0,9 ha, tj. 31%).  
Lokalita neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích vedoucích ke zkvalitnění 
půdy. Je navržena tak, aby nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení 
jejich budoucího obhospodařovávání. Předpokládá se, že maximální množství dešťových vod bude 
uvedeno do vsaku. Pouze přebytečné a přívalové vody budou zachyceny a svedeny dešťovou kanalizací, 
nebo otevřenými příkopy do krátkých úseků dešťové kanalizace a přes lapače splavenin do místních 
vodotečí. Podrobnější řešení musí následně při územním a stavebním řízení mj. prokázat, že jednotlivé 
plochy budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice.  
 
BI  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy pro bydlení individuální, tabu lka č.II-7 
Navrženo je celkem 20 lokalit pro výstavbu rodinných domů. Výběr jednotlivých lokalit byl prováděn na 
základě posouzení z hlediska terénních možností, dopravní dostupnosti a to u některých lokalit i 
v poměrně komplikovaných terénních podmínkách i několikráte. Respektovány byly hygienické podmínky 
a podmínky technické infrastruktury pro bydlení a samozřejmě i další limity. Významným kriteriem při 
posuzování vhodnosti lokalit byla právě i ochrana zemědělské půdy a poloha lokality vzhledem k utváření 

TE  plochy technické infrastruktury – energetika  91,2901 85,9068 
T*  plochy technické infrastruktury 0,3237 0,2424 
PV, PZ  veř. prostranství s převahou zpevněných ploch či nezpevněných ploch 1,0608 0,9597 
VP, VX  plochy výroby a skladování 17,9194 17,7802 
WT  vodní plochy 0,7039 0,7039 
Z*  plochy sídelní zeleně 1,1940 0,7314 
P  plochy přírodní  15,0896 12,6898 
K  plochy krajinné zeleně  37,6753 36,8652 
celkem 200,4643 185,7267 
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celistvosti zastavěného území. Výběr byl prováděn v několika kolech na výrobních výborech i pracovních 
konzultacích.  
Navržené plochy jsou dimenzovány pro návrhové období cca 10 let. Ne sice ve všech, ale v převážné 
většině případů bylo respektováno i hledisko právní jistoty, tj. plochy, které byly již navrženy v předchozím 
schváleném územním plánu obce (ÚPnSÚ Koryčany) a nejsou ještě zastavěny, nebo z části ještě nejsou 
zastavěny, zůstávají jako návrhové plochy i v tomto územním plánu.  
Nad tento rámec již schválených a z hlediska záboru ZPF již odsouhlasených ploch jsou navrženy nebo 
rozšířeny jen tři plochy (12, 41, 44). Součet těchto nově zabíraných ploch zemědělské půdy je asi 2,4 ha. 
Převážná část jich leží ve IV. třídě ochrany, menší část pak ve III. třídě ochrany zemědělské půdy.  
Při pohledu na celkový zábor v řešení územního plánu jde o cca 13,8 ha ploch zemědělské půdy. Z toho 
je  ve II.třídě ochrany asi 4,0 ha (tj. cca 29,4%) zemědělské půdy, ve III.třídě asi 2,2 ha (tj. cca 15,9%), 
ve IV.třídě asi 7,2 ha (tj. cca 52,7% plochy) a v V.třídě ochrany zemědělské půdy asi 0,3 ha (tj. cca 2,0% 
plochy). 
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích, které mají vést ke 
zkvalitnění půdy. Výjimku tvoří jen asi polovina plochy 7. Tuto část meliorací lze odpojit tak, aby celek, 
pokud je funkční, mohl fungovat i dál. 
Všechny lokality pro bydlení jsou navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění 
okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařovávání. Naopak v řešení 
byla snaha vybudovat obec jako koncentrické, uzavřené zastavěné území, bez chapadlovitého rozvoje 
obce podél stávajících silnic a samozřejmě také bez možnosti výstavby různých obytných objektů či 
zařízení volně v krajině.   
V navrhovaných lokalitách bude maximální množství dešťových vod uvedeno do vsaku, nebo zachyceno 
a užíváno pro zalévání zahrádek u rodinných domů. Pouze přebytečné a přívalové vody budou 
zachyceny a svedeny dešťovou kanalizací, nebo otevřenými příkopy do krátkých úseků dešťové 
kanalizace a přes lapače splavenin do místních vodotečí. Podrobnější řešení jednotlivých pozemků a 
staveb na nich, musí následně při územním a stavebním řízení mj. prokázat, že jednotlivé plochy budou 
dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice.  
 
SO  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy smíšené obytné, tabulka č.II-8 
Navrženy jsou celkem 2 lokality, obě vlastně pro tentýž podnikatelský záměr. Jedná se o revitalizaci 
chátrající bývalé zemědělské usedlosti „Dvorek“ nad Blišicemi. Dvorek by měl být upraven a dostavěn na 
zařízení cestovního ruchu, s ubytovací a restaurační kapacitou s ukázkou ekologických způsobů 
hospodaření včetně možností  hipoturistiky, cykloturistiky a agroturistiky. Celková výměra asi 1,3 ha, 
z toho zemědělské půdy 1,2 ha. Celý tento záměr byl již součástí ÚPnSÚ Koryčany, tj. předchozí 
dokumentace (Změna č.8).  
Z hlediska kvality zemědělské půdy je celkový zábor rozdělen takto: převážná část je ve II.třídě ochrany 
(1,0 ha, tj. 77%), zbývající část je ve III.třídě ochrany zemědělské půdy (0,3 ha, tj. 23%).  
Lokality jsou  navrženy tak, aby jejich tvar, orientace, i možnosti dalšího obdělávání půdy a možnosti 
dopravní obslužnosti, nevedly ke ztížení obhospodařování okolních pozemků. 
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích vedoucích ke 
zkvalitnění půdy. 
Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, příp. do malé vodní nádrže, nárazové přívalové 
vody budou odvedeny otevřenými příkopy do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k vodní erozi. 
Detailní řešení jednotlivých pozemků a staveb na nich, musí následně při územním a stavebním řízení 
mj. prokázat, jak budou jednotlivé plochy zabezpečeny proti splachům ornice. Návrhem nevzniknou 
nepřístupné pozemky. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:  
SO.2  - plochy smíšené obytné m ěstské,  
SO.3  - plochy smíšené obytné vesnické, tabulka č.II-9 
V kategorii SO.2 je navržena 1 plocha (51) uprostřed města – před Korynou, pro víceúčelové, 
pravděpodobně obchodní zařízení. Celá plocha je uvnitř zastavěného území, převážná část jsou ostatní 
plochy, malá část je zemědělská půda (0,02 ha) zařazená ve III.třídě kvality.       
Ostatní plochy (celkem 8 lokalit), jsou navrženy v kategorii SO.3. Je v nich předpokládáno využití pro 
výstavbu rodinných domů s možností drobných zařízení občanského vybavení a dalších aktivit, případně i 
drobný hospodářský chov pro vlastní potřebu. 
Celková plocha lokalit činí cca 7 ha, z toho zemědělská půda má výměru asi 4 ha a nad rámec řešení 
schváleného v předchozím územním plánu je asi 1,5 ha. 
Z hlediska kvality je celkový zábor zemědělské půdy následující: největší část je ve II.třídě ochrany (1,2 
ha, tj. 56%), část ve III.třídě ochrany (0,2 ha, tj. 10%), část je zařazena do IV.třídy ochrany (0,7 ha, tj. 
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33%), zbývající malá část je v V.třídě ochrany zemědělské půdy (0,01 ha, tj. 1%). Plochy jsou navrženy 
tak, aby sjednotily a zcelily tvar zastavěného území, v jednom případě jde o využití opuštěného areálu 
bývalého ZD v Blišicích. Ke ztížení obhospodařování okolních pozemků nedojde. 
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích vedoucích ke 
zkvalitnění půdy. 
Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny 
otevřenými příkopy nebo dešťovou kanalizací do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k vodní erozi. 
Detailní řešení jednotlivých pozemků a staveb na nich, musí následně při územním a stavebním řízení 
mj. prokázat, že jednotlivé plochy budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice. Návrhem 
nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu  
RH  - plochy hromadné rekreace,  
RI  - plochy rodinné rekreace,  
RZ  - plochy individuální rekreace - zahrádká řské osady, tabulka č.II-10 
V kategorii RH (doplnění ploch pro rekreační středisko) jsou navrženy 2 plochy (30, 31) v rekreačním 
území U Zdravé vody, vyplňující dvě sousední volné parcely. Výměra zemědělské půdy činí cca 0,6 ha a 
celá plocha je zařazena do IV.třídy ochrany. Tyto dvě plochy jsou již součástí řešení předchozího 
schváleného územního plánu. 
V kategorii RI (individuální chatky) je navrženo 9 lokalit (32 – 37, 48 – 50) v rekreačním území U Zdravé 
vody a v Jestřabicích.  
Ve všech případech jde pouze o vyplnění volných proluk. Rozhodující část těchto ploch leží v V. třídě, o 
něco méně ve IV.třídě ochrany zemědělské půdy. Zcela zanedbatelný podíl je ve II. a III. třídě (viz.tab.).  
V kategorii RZ (zahrádkářské osady), je navržena 1 plocha v Jestřabicích. Navazuje na stávající osadu. 
Navržená plocha byla již součástí předchozího řešení schváleného územního plánu. Z části byla již 
využita, zbývající plocha je v našem řešení pro stejný účel ponechána. Rozhodující část plochy leží v V. 
třídě, o něco méně ve IV.třídě ochrany zemědělské půdy. 
Celková plocha lokalit činí cca 4,8 ha, a v celé výměře jde také o zemědělskou půdu. Všechny lokality 
byly již součástí předchozí územně plánovací dokumentace. 
Z hlediska kvality je celkový zábor zemědělské půdy následující: část je ve II.třídě ochrany (0,04 ha, tj. 
0,9%), část ve III.třídě ochrany (0,07 ha, tj. 1,5%), větší část je zařazena do IV.třídy ochrany (1,2 ha, tj. 
26%), zbývající a největší část je v V.třídě ochrany zemědělské půdy (3,5 ha, tj. 71%). Plochy jsou 
navrženy tak, aby sjednotily a zcelily tvar stávajících rekreačních lokalit, nová území pro rekreační účely 
nejsou zakládána. 
Ke ztížení obhospodařování okolních pozemků nedojde. Žádná z lokalit neleží na plochách provedených 
meliorací ani na jiných investicích vedoucích ke zkvalitnění půdy. 
Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, nebo využívány k zalévání zahrádek, nárazové 
přívalové vody budou odvedeny otevřenými příkopy do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k vodní 
erozi. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:  
OK - plochy ob čanského vybavení, komer ční zařízení   
OH - plochy ob čanského vybavení, ve řejná poh řebišt ě a související služby, tabulka č.II-11 
Jedná se o dvě plochy pro komerční zařízení občanského vybavení v blízkosti hasičské zbrojnice a 1 
malou plochu pro rozšíření koryčanského hřbitova. Všechny plochy jsou uvnitř zastavěného území a již 
řadu desetiletí nejsou užívány k intenzívní zemědělské výrobě.  
Celková plocha lokalit přesahuje 0,8 ha, z toho zemědělské půdy je 0,7 ha. Zabíraná plocha je z hlediska 
kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena do II.třídy ochrany zemědělských půd. 
Realizací těchto tří záměrů nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků, protože nejsou obdělávány. 
Do těchto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.  
Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, přebytečná část pak odvodňovacími příkopy nebo dešťovou 
kanalizací do vodotečí. 
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
D  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy dopravní infrastruktury, tabul ka č.II-12 
Navrženo je celkem 5 lokalit. První dvě z nich (74, 76) jsou krátké příjezdní komunikace k fotovoltaické 
elektrárně v Blišicích a k ČOV v Jestřabicích. Další tři lokality jsou navrženy jako cyklostezka z Jestřabic 
podél silnice ve směru do Kyjova. 
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Příjezd k ČOV Jestřabice i cyklostezka do Kyjova jsou záměry, buď přesně lokalizované v území, nebo 
mají silné vazby přes hranice katastrálního území, takže je prakticky nelze variantně „přesadit“ do jiné 
polohy na méně kvalitní půdy. 
Celková plocha lokalit mírně přesahuje 1,1 ha, z toho zemědělské půdy je asi 1 ha. Zabíraná plocha je 
z hlediska kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena do II.třídy ochrany 
zemědělských půd (cca 0,9 ha, tj. 95%) a do V.třídy (0,05 ha, tj. 5%). 
Do žádné z lokalit nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.  
Součástí realizační dokumentace pro silnici II/150 budou i podmiňující investice a mezi nimi i způsob 
hospodaření s vodou v krajině.  
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky, spíše naopak, hospodaření na zemědělské půdě nebude 
znemožněno ani ztíženo. 
 
TV  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy technické infrastruktury, vodn í hospodá řství,  
tabulka č.II-13 
Navrženo je celkem 9 lokalit. Jedná se o plochu pro jestřabickou čistírnu odpadních vod a koridor pro 
kmenovou stoku kanalizačního sběrače (77, 78, 79, 80), koridory pro kanalizační stoky v Koryčanech 
(82), koridor pro kanalizační stoku a ČOV pro sousední obec Stupavu (205, 206), pro kanalizační stoky 
v Blišicích (83) a v Lískovci (84).  
S vybudováním kanalizace a ČOV se počítalo i v předchozím ÚPnSÚ Koryčany. ČOV Jestřabice byla 
původně umístěna přibližně ve stejné poloze jako nyní. Variantní možnosti pro úplně jiné umístění ČOV i 
vedení hlavních stok, jsou možné jen v jejich detailním vedení: tj. lze se např. vyhnout nějakému 
nedostupnému pozemku, ale dostat se s kanalizací mimo kvalitní půdu, když nejkvalitnější je právě 
v údolí potoků, tak to vlastně není možné. Totéž se týká i ČOV a kanalizačního sběrače pro Stupavu. 
Tam je navíc plocha na meliorovaném území. Je však možné propojit svodnice tak, aby systém 
odvodnění zůstal funkční. 
Celková výměra ploch činí necelých 2,5 ha (převážná část je v zastavěném území), z toho zemědělské 
půdy je asi 1 ha, větší část ploch tedy leží na ostatních plochách. Převážná část plochy zemědělské půdy 
je z hlediska její kvality vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena do II.třídy ochrany zemědělských půd 
(1,12 ha, tj. 95%). Zbývající část je ve IV.třídě kvality. 
S výjimkou ploch pro ČOV však s největší pravděpodobností ke skutečnému trvalému záboru 
zemědělské půdy nedojde, protože se jedná o kanalizaci tj. podzemní inženýrskou síť. 
Do lokalit nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.  
Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků.  
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
TE  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plocha technické infrastruktury, ener getika,   
tabulka č.II-14 
Navrženo je celkem 23 lokalit. Zcela zásadní část z toho tvoří plocha koridoru pro souběžné vedení VTL 
plynovodu prakticky přes celé řešené území (plochy 52 – 63 a 200). Jde o vedení, které je součástí 
závazné návrhové části ZÚR ZK, kde je toto vedení uvedeno jako veřejně prospěšná stavba a do řešení 
územního plánu jsme ji museli zařadit. Nesouvisí nijak s řešením vlastního územního plánu Koryčany, 
spíše přináší obtíže, které však musíme respektovat. Vzhledem ke zpřesnění vedení jsme mohli koridor 
pro plynovod zmenšit až na 2 x 50 m.  
Reálný zábor zemědělské půdy však bude velmi výrazně nižší, protože se jedná o podzemní vedení, kde 
trvalý zábor prakticky nebude pouze asi 2-3 šachty a katodová ochrana. 
Kromě toho jsou navrženy koridory pro přívod linek k novým trafostanicím, případně krátké přeložky 
nadzemního vedení VN 22kV (64 – 73), aby se uvolnily návrhové lokality. Tyto plochy představují zábor 
zemědělské půdy v rozsahu 3,62 ha. Jde však také jen o bilanční plochu protože po realizaci vedení 
budou skutečným záborem jen patky betonových sloupů, nikoliv celý koridor.  
Celková výměra koridorů činí asi 91,3 ha. Z toho zemědělské půdy je 86,0 ha. Plocha je z hlediska kvality 
zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena ve II.třídě (27,9 ha, tj. 32%), ve III. třídě (25,0 
ha, tj. 29%), ve IV.třídě (21,4 ha, tj. 25%) a v V.třídě (11,7 ha, tj. 14%) 
 

Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Umístění v jiné lokalitě dost dobře 
není možné, protože jde o tranzitní vedení, které vychází z řešení ZÚR ZK a na katastrálním území 
Koryčany je jeho trasa jen upřesněna do měřítka řešení územního plánu a musí být v souběhu se 
stávajícím vedením VTL.  
Malá část plochy koridoru pro VTL plynovod (odhadem cca 5%) leží na provedených melioracích. Při 
realizačním projektu VTL plynovodu je třeba komplexně zajistit, jak bude meliorační systém po 
vybudování vedení dále fungovat, což musí být součástí projektového řešení plynovodu. Do ostatních 
lokalit nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.  
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Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky a vodní režim v krajině se nezmění. 
 
T*  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy technické infrastruktury, tabu lka č.II-15 
Navrženy jsou celkem 2 lokality (81, 196) a jsou to koridory pro dva odvodňovací příkopy. Celková 
výměra činí asi 0,3 ha, z toho zemědělské půdy je asi 0,24 ha. Obě plochy jsou nad rámec již 
schválených ploch v ÚPnSÚ, tehdy se touto problematikou řešení územního plánu nezabývalo. 
Záchytné příkopy jsou přesně vázány na svažitost terénu, jeho délku, na urbanistický koncept a množství 
navržených protierozních pásů zeleně na zorněných plochách. Nelze proto reálně hledat variantní 
umístění tak, aby nebyla zasažena i část kvalitních ploch zemědělské půdy. Lze pouze třeba snížit 
nároky na úroveň ochrany zastavěného území před přívaly bahna a koridor nenavrhovat. V členité krajině 
nad plochami zástavby (BI: 5, 16) mají příkopy zachytit vodu, příp. napomoci vsaku a při vodních 
přívalech ji odvést do místních vodotečí. Zemědělská půda na těchto záborech je převážně ve IV.třídě 
v malé výměře ve III.třídě (viz.tabulka T*). Vzhledem k rozsahu ploch je řešení akceptovatelné. 
Do ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy. Realizací záměru nedojde ke 
ztížení obdělávání okolních pozemků. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.  
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu  
PV   plochy ve řejných prostranství – s p řevahou zpevn ěných ploch,   
PV   plochy ve řejných prostranství – s p řevahou nezpevn ěných ploch, tabulka č.II-16 
Navrženo je celkem 8 lokalit veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (176-183) a 1 lokalita 
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (184). 
Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch jsou navržena jako plochy dopravního příjezdu (místní 
komunikace) ke zpřístupnění území, plocha 176 je veřejným prostranstvím pro plochu hromadného 
bydlení (BH: 1). Jedná se o plochy které jsou i v zastavěném území, nebo rozšiřují plochu stávajících 
polních cest, takže jejich část je na ostatních plochách.  
Celková výměra lokalit představuje asi 1,3 ha. Z toho zemědělské půdy je necelý 1 ha.  
Veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch (184) je navrženo jako plocha zeleně, ale v malém 
měřítku i zpevněných ploch jako dopravní příjezd ke koncovému zpřístupnění území (k ČOV Koryčany) a 
slouží i pro pěší.  
Celková plocha lokalit je z hlediska kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena 
z části ve II. třídě (0,53 ha, tj. 55%), z části ve III. třídě (0,18 ha, tj. 18%),  ve IV. třídě (0,13 ha, tj. 13%) a 
v V. třídě (0,14 ha, tj. 14%). 
Do těchto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení jejich kvality.  
Většina ploch bude mít zpevněný povrch, nedojde tedy k vodní erozi. Zachycení povrchových vod bude 
provedeno do kanalizace a podrobnější řešení bude součástí následné dokumentace.  
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky, naopak se tímto řeší dopravní přístupnost v území. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu  
VP - plochy výroby a skladování, pr ůmyslová výroba a sklady,  
VX - plochy pro specifické druhy výroby a skladován í, tabulka č.II-17 
V kategorii VP jsou navrženy dvě plochy (42, 43) rozvojové plochy Podluček a plocha u nádraží, 
v kategorii VX jedna (40), fotovoltaická elektrárna Blišice.  
Celková výměra lokalit představuje téměř 18 ha, zemědělské půdy z toho je asi 17,8 ha. Z hlediska 
kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ je půda zařazena ve II. třídě (15,5 ha, tj. 87%), ve  
III. třídě (0,8 ha, tj. 5%), a v V.třídě (1,5 ha, tj. 8%). Všechny tři tyto lokality již byly součástí předchozího 
schváleného ÚPnSÚ Koryčany. 
Plocha 43 leží asi z 55% na meliorovaném území. Tento systém, pokud je funkční, bude zrušen. Plocha 
42 leží na melioracích celá. Meliorace již nejsou funkční, protože stávající výrobní plochy na straně jedné 
a stávající ČOV na straně druhé této lokality fungování systému buď již omezily, nebo zrušily úplně.   
Na plochách se počítá s částečným uvedením dešťových vod do vsaku, ze zpevněných ploch budou 
povrchové vody zachyceny do dešťové kanalizace a svedeny do místní vodoteče. 
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
Vzhledem ke špatné situaci v nabídce pracovních příležitostí je v Zadání pro zpracování územního plánu 
uváděn požadavek vytvoření podmínek pro rozvoj ekonomických aktivit a podobně je tomu i v Rozboru 
udržitelného rozvoje území a v proporcionálním rozvoji tří pilířů, které vytvářejí podmínky udržitelného 
rozvoje území a požadavek vyplývá i z priorit v územním plánování 
 

WT  Předpokládané zábory p ůdního fondu - vodní plochy, tabulka č.II-18 
Navržena je jedna lokalita, pro rozšíření vodních ploch u stávajícího rybníka Prokop (75). Celková výměra 
činí 0,7 ha a celá tato plocha je zemědělskou půdou, která je zařazena ve II.třídě ochrany zemědělské 
půdy. Vodní plochy (sádky apod.), mají hospodářskou návaznost na stávající sousední rybník. Nemohou 
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být tedy umístěny variantně v jiné ploše na méně hodnotné půdě. Vzhledem k celkovému nevelkému 
rozsahu záboru a výraznému efektu při zvýšení produkce rybníku, lze situaci hodnotit jako 
akceptovatelnou. 
Do plochy nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.  
Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků.  
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. Povrchové vody budou svedeny převážně do navrhované 
vodní plochy.  
 
Z*  Předpokládané zábory p ůdního fondu - plochy sídelní zelen ě, tabulka č.II-19 
Navrženo je celkem 5 lokalit (186 až 189 a 207). Všech pět leží uvnitř zastavěného území a jsou 
obklopeny stávající zástavbou a pozemky již dlouhá desetiletí intenzívní zemědělské produkci neslouží. 
První dvě plochy mají sloužit jako dilatační pás zeleně mezi stávající obytnou zástavbou a stávající 
výrobou (Koryna). Zbývající dvě plochy jsou také ve městě, pod kapličkou sv.Floriána. 
Celková výměra lokalit dosahuje asi 1,2 ha, zemědělské půdy z toho je asi 0,73 ha. Z hlediska kvality 
zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ je půda zařazena ve II. třídě (0,16 ha, tj. 22%), ve  III. 
třídě (0,45 ha, tj. 63%), a v V.třídě (0,11 ha, tj. 15%).  
Lokality leží v zastavěném území obce, takže je logické, že do nich nebyly vloženy investice ke zvýšení 
úrodnosti zemědělské půdy. Povrchové vody z nezpevněného povrchu budou uvedeny do vsaku, 
přebytečná část vod pak bude odvedena dešťovou kanalizací či otevřenými příkopy do vodotečí. 
Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků.  
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
P  Předpokládané zábory p ůdního fondu – plochy p řírodní, tabulka č.II-20 
Jedná se o 13 lokalit (85-97) pro rozšíření nadregionálních a lokálních biocenter v rámci ÚSES. Územní 
systém ekologické stability byl navržen a schválen jako součást předchozího územního plánu (ÚPnSÚ 
Koryčany). Jeho regionální a nadregionální část je dána ZÚR ZK, lokální část pak generelem ÚSES. 
V řešení územního plánu Koryčany tento systém v podstatě jen upřesňujeme do měřítka řešení 
územního plánu a doplňujeme do funkčního schématu.  
Celková výměra těchto 13 lokalit přesahuje 15 ha, zemědělské půdy je z toho asi 11 ha. Z hlediska kvality 
zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ je půda zařazena ve II. třídě (7,4 ha, tj. 56%), ve  III. třídě 
(1,6 ha, tj. 13%), a v V.třídě (4 ha, tj. 31%).  
Vzhledem k tomu, že se jedná ÚSES, tj. o opatření související s trvale udržitelným využíváním území, 
které má ochránit i budoucí možnosti produkčních schopností krajiny, tedy i zemědělské půdy, jsou 
opatření dle našeho názoru nejen akceptovatelná, ale nezbytně nutná.  
Navržené plochy 87 a 93 leží jen z části a plochy 88, 89, 95, 97 leží celé na meliorovaném území. 
Meliorační systém – pokud je vůbec funkční – může při  navrhovaném funkčním využití P fungovat beze 
změn i nadále. 
Povrchové vody budou v maximální míře uvedeny do vsaku.  
Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků.  
Plocha biocenter (P) nesmí být zastavěna či oplocena. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 
 
K  Předpokládané zábory p ůdního fondu – plochy krajinné zelen ě,  tabulka č.II-21 
Jedná se o 88 lokalit určených pro doplnění a upřesnění vedení tras biokoridorů ÚSES a pro navržené 
pásy protierozní zeleně v krajině. Jejich celková plocha je necelých 38 ha, z toho zemědělské půdy je asi 
36,9 ha. Celá tato plocha je navržena nad rámec schváleného řešení v předchozím ÚPnSÚ, protože 
řešení předchozího územního plánu se územním systémem ekologické stability zabývalo okrajově a 
protierozními opatřeními (PEO) vůbec ne.  
Z hlediska kvality dle BPEJ se kromě I.třídy jedná o plochy zařazené ve všech ostatních třídách: do 
II.třídy ochrany je zařazeno asi 11,5 ha, tj. 31% plochy, do III.třídy ochrany 11,2 ha, tj. 31% plochy, do 
IV.třídy ochrany 9,2 ha, tj. 25% plochy a zbývající část plochy je zařazena do V.třídy ochrany, 4,8 ha, tj. 
13% výměry. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o ÚSES a o protierozní pásy zeleně, které ochraňují krajinu a stabilitu 
přírody, tedy o opatření, která ochraňují ostatní polnosti před pozvolným, ale dlouhodobým znehodno-
cováním zemědělské půdy, jsou uvedené aktuální nároky nejen akceptovatelné, ale zcela nezbytné.  
Tyto plochy krajinné zeleně (K) nesmí být zastavěny ani oploceny. Návrhem nevzniknou nepřístupné 
pozemky. 
Některé z pásů navržené krajinné zeleně leží na meliorovaných plochách (cca 4% plochy). Meliorační 
systém – pokud je funkční – může na těchto plochách fungovat beze změn i nadále.  
Povrchové vody budou v maximální míře uvedeny do vsaku.  
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Realizací záměru může dojít k mírnému ztížení nebo ke změně ve způsobu či organizaci obdělávání 
pozemků. 
 
 

 

II.e2  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  
 

 
Bilance p ředpokládaných zábor ů pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa  
 
Předpokládané zábory pozemk ů PUPFL (L) Tab. č.II-23 

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality  
 

poznámka, funkční využití pro zábor PUPFL 
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho lesní 
půda 
v ha 

z toho 
ZPF 
v ha 

 
52 6,4620 0,0000 1,6864 4,4860 

TE (plochy technické infrastruktury – energetika), navrhovaný souběh 
VTL plynovodu dle ZÚR ZK, k.ú. Jestřabice  

 
53 0,2447 0,0000 0,0756 0,1427 

TE (plochy technické infrastruktury – energetika), navrhovaný souběh 
VTL plynovodu dle ZÚR ZK, k.ú. Jestřabice  

 
54 21,4779 0,0000 0,2839 20,7695 

TE (plochy technické infrastruktury – energetika), navrhovaný souběh 
VTL plynovodu dle ZÚR ZK, k.ú. Jestřabice a Koryčany 

 
61 21,5101 0,0000 0,0912 20,3539 

TE (plochy technické infrastruktury – energetika), navrhovaný souběh 
VTL plynovodu dle ZÚR ZK, k.ú. Koryčany a Blišice 

 
63 20,7148 0,0082 0,0221 20,4879 

TE (plochy technické infrastruktury – energetika), navrhovaný souběh 
VTL plynovodu dle ZÚR ZK, k.ú. Blišice a Lískovec 

celkem  70,4095 0,0082 2,1592 66,2400  
 
Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na pozemky ur čené k pln ění funkcí 
lesa  
K záborům PUPFL by mělo dojít v návrhu územního plánu v pěti lokalitách. Všechny jsou však pro jeden 
záměr: pro vybudování souběžného vedení VTL plynovodu nad 40 barů se stávajícím VTL plynovodem, 
který již přes řešené území probíhá. Záměr je součástí schválených ZÚR ZK, kde je vymezen také jako 
veřejně prospěšná stavba (P01). Do územního plánu Koryčany byl záměr převzat, koridor zpřesněn. 
Vzhledem k upřesnění situace a podrobnějšímu měřítku vymezený koridor pro tuto stavbu byl v územním 
plánu zúžen na 2 x 50 m. I tak bude reálná šířka odlesnění pro VTL ještě menší.  
 
Celková koncepce řešení územního plánu Koryčany je koncipována tak, aby byla velmi šetrná vůči lesní 
půdě. Žádné další rozvojové záměry nevyvolávají nutnost zásahů do lesní půdy. 
Plochy k zalesnění nejsou navrhovány. 
 
V pásmu 50 m od okraje lesa se nachází navržené plochy: BI 12, RH 31, RI 36, RI 37, RI 50. V pásmu 50 
m od okraje lesa dále leží části nebo celé lokality, které byly navrženy jako rozvojové plochy dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury, plochy zeleně a prvky ÚSES, které pásmo sice zasahuje, ale jeho 
působení není relevantní. 
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ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU ÚZEMNÍHO PLÁNU KORY ČANY,  
KTERÝ SE KONAL DNE 3.10.2011 NA M ĚSTSKÉM ÚŘADĚ V KORYČANECH 
 
Přítomni: viz. prezenční listina 
 
Starosta města Koryčany, Zdeněk Šmela, přivítal přítomné a zahájil jednání. 
 
Zpracovatel dokumentace, ing.arch. L.Pšenčík, předal starostovi poslední verzi Hlavního výkresu (v .pdf) 
a „stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ (v .doc) pro pracovní potřebu. 
Dále byla přednesena koncepce urbanistického řešení územního plánu města, především s ohledem na 
úpravy, které byly požadovány na posledním výrobním výboru dne 9.8.2011, také na MěÚ v Koryčanech: 

• byly provedeny úpravy ve vedení LBK tak, aby navazovaly na sousední katastrální území, kde je 
již územní plán zpracován; 

• byl upraven průběh vedení LBK pod Blišicemi včetně umístění nové trafostanice tak, aby nebylo 
znemožněno stavební využití pozemku při ulici; 

• do řešení byla zahrnuta nová plocha pro výstavbu RD v Lískovci (BI 44); 
• zrušena byla plocha pro bydlení za lékárnou a ponechány jen zahrádky; 
• plocha Pod Floriánkem byla zařazena jako SP (plochy smíšené výrobní); 
• plochy samot a chat nad zámeckým parkem byly určeny jako RI (plochy rodinné rekreace) 

s jednou výjimkou, kde zůstal kód SO.3; 
• byla zvětšena plocha BI 41 (Močílky) a navržena přeložka trasy VN, která přes lokalitu vede; 
• v Jestřabicích byla doplněna plocha pro výstavbu č. 47 (SO.3), tj. prodloužení zástavby až 

k bývalé farmě; 
• bývalá farma v Jestřabicích bude vymezena jako SO.4 (plochy smíšené rekreační); 
• do řešení zařazena malá vodní plocha v Jestřabicích pod zahrádkami; 
• plocha č.12 BI v Lískovci byla zvětšena, aby vyplnila celou volnou plochu až ke stávající krajinné 

zeleni; 
• FVE v Lískovci nebude součástí řešení územního plánu. 

Na výrobním výboru bylo dále dohodnuto: 
• zvětšit vodní plochu rybníka Prokop o p.č. 349/2; 
• byly upřesněny lokalizace nemovitých kulturních památek; 
• zástupkyně stavebního úřadu sděluje, že v posledním období nebylo vydáno SP nebo ÚR na 

stavby mimo zastavěné území, které by vyžadovalo v právě dokončovaném územním plánu 
úpravu funkčního využití ploch (kódů ploch) v krajině navazující na zastavěnou část; 

• bylo dohodnuto, že v souladu se zněním Zadání, nebude v územním plánu požadováno u žádné 
z návrhových ploch zpracování Územní studie ani Regulačního plánu; 

• VPS budou vyznačeny pro všechny návrhové plochy v souladu se ZÚR ZK, pro nové linky VN 
včetně trafostanic, pro hlavní řady kanalizace včetně ČOV, přečerpávacích stanic; 

• jako VPO budou vyznačeny všechny návrhové prvky ÚSES; 
• bylo dohodnuto, že součástí řešení územního plánu zůstanou stávající i navrhované plochy 

lokality „Dvorek“ (SO 26, 27, 28) přesto, že leží v ochranném pásmu stávajícího produktovodu; 
• diskutováno a dohodnuto bylo také umístění ČOV pro sousední obec Stupavu. Měla by být 

umístěna ve východní části katastrálního území Koryčany, protože lokalizace na území Stupavy 
není technicky možná. Takové umístění je v souladu i s krajskou koncepcí čištění odpadních vod. 
Realizace ČOV a kanalizace ve Stupavě však není zatím projekčně připravena, termín realizace 
není znám. 

 
Řešení dopravy, ing. J.Bačík: 
Přednesl koncepci řešení jednotlivých druhů dopravy. 
V řešení územního plánu bude akceptována navržená cyklostezka od zastavěného území Jestřabic ve 
směru na Kyjov podél stávající silnice. V řešeném území bude dále probíhat jako cyklotrasa. 
 
Řešení zásobování vodou, ing. D.Zákravská: 
Stávající koncepci lze v řešení akceptovat, předpokládá se prodloužení zásobovacích vodovodních řadů 
do návrhových ploch. Odlišnost v koncepci předpokládané krajem spočívá v tom, že nebude navržen 
nový vodojem v oblasti Čížová, který by paradoxně zhoršil situaci v zásobování vodou v nejníže 
položených místech (příliš velký hydrostatický tlak ve vodovodní síti). 
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Koncepce čištění odpadních vod: 
Rekonstrukce ČOV Koryčany je provedena. Z Blišic i Lískovce budou odpadní vody staženy do nejnižších 
míst a přečerpávány do kanalizačního systému Koryčany. 
 
V Jestřabicích je navržena jednotná kanalizace a vlastní ČOV v jihovýchodní části obce (v souladu se 
zpracovanou projektovou dokumentací). Kanalizační stoka v blízkosti navrhované ČOV Jestřabice, bude 
vedena podél vodoteče, nikoli podél silnice.  
 
Řešení zásobování el.energií: ing. D.Vavřík: 
Systém zásobování území el.proudem se v zásadě nebude měnit. V místech, kde bude v budoucnu 
výrazně vyšší spotřeba, jsou navrženy nové trafostanice s přívodní linkou VN. Takto je navrženo 10 
nových trafostanic. Vyšší spotřebu lze zajistit i výměnou strojů v trafostanicích za kapacitnější.  
Dílčí přeložky linek VN jsou navrženy v několika případech u návrhových ploch tak, aby jejich efektivní 
využití nebylo narušeno ochrannými pásmy, které v současnosti přes lokality vedou. 
 
Zápis dodatečně pořídil L.Pšenčík, dne 4.10.2011 a rozeslal účastníkům.  
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podmínek ochrany krajinného rázu 

 
 
 
str. 

 
 
 

I-10 
I.f1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití, pokud je možné jej stanovit přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání 

 
 
 
str. 

 
 
 

I-10 
I.f2 Základní podmínky ochrany krajinného rázu str. I-18 

I.g Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
str. 

 
I-19 

I.g1 Vymezení veřejně prospěšných staveb str. I-19 
I.g2 Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit  
 
str. 

 
I-19 

I.g3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu str. I-19 
I.g4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit str. I-19 
I.g5 Zpřesnění dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, které byly 

vymezeny v ZÚR ZK 
 
str. 

 
I-19 

I.h Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo  

 
str. 

 
I-20 

I.i Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona str. I-20 

I.j Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části str. I-20 

TABULKOVÁ ČÁST 
Tab.č.I-1 BH Plochy hromadného bydlení, návrh str. I-3 
Tab.č.I-2 BI Plochy individuálního bydlení, návrh str. I-3 
Tab.č.I-3 SO Plochy smíšené obytné,  návrh   str. I-3 
Tab.č.I-4 SO.2 Plochy smíšené obytné městské,  návrh str. I-3 
Tab.č.I-5 SO.3 Plochy smíšené obytné vesnické, návrh str. I-3 
Tab.č.I-6 RH Plochy hromadné rekreace, návrh str. I-4 
Tab.č.I-7 RI Plochy rodinné rekreace, návrh str. I-4 
Tab.č.I-8 RZ Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady, návrh str. I-4 
Tab.č.I-9 OK Plochy občanského vybavení – komerční zařízení, návrh str. I-4 
Tab.č.I-10 OH Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby, návrh str. I-4 
Tab.č.I-11 D Plochy dopravní infrastruktury, návrh str. I-4 
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Tab.č.I-12 TV Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství, návrh str. I-4 
Tab.č.I-13 TE Plochy technické infrastruktury - energetika, návrh str. I-5 
Tab.č.I-14 T*  Plochy technické infrastruktury, návrh str. I-5 
Tab.č.I-15 PV Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, návrh str. I-5 
Tab.č.I-16 PZ Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch, návrh str. I-5 
Tab.č.I-17 VP Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a sklady,  návrh  str. I-5 
Tab.č.I-18 VX  Plochy výroby a skladování – specifické druhy výroby a skladování, návrh   str. I-5 
Tab.č.I-19 WT Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy, návrh  str. I-5 
Tab.č.I-20 Z*  Plochy sídelní zeleně, návrh  str. I-6 
Tab.č.I-21 P  Plochy přírodní, návrh   str. I-9 
Tab.č.I-22 K  Plochy krajinné zeleně, návrh str. I-9 
Tab.č.I-23 Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura str. I-19 
Tab.č.I-24 Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura str. I-19 
Tab.č.I-25 Veřejně prospěšná opatření  str. I-19 
Tab.č.I-26 Zpřesnění veřejně prospěšných staveb a veř. prosp.opatření, které jsou vymezeny v ZÚR ZK str. I-19 
Tab.č.I-27 Vymezení předkupního práva str. I-20 

 

ČÁST I/B  
 

GRAFICKÁ ČÁST  

I/B-1 Výkres základního členění - část a (západní), část b (východní)  1:    5 000 
I/B-2 Hlavní výkres - část a (západní), část b (východní)   1:    5 000 
I/B-3 Výkres veř.prospěšných staveb, opatření a asanací - část a (západní), část b (východní)   1:    5 000 

 
 
    

ČÁST II/A  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

TEXTOVÁ ČÁST 
II.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu 

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
str. 

 
II-2 

II.a1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje str. II-2 
II.a2 Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů str. II-4 
II.a3 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. II-5 
II.a4 Další rozvojové programy a koncepce Zlínského kraje příp. města Koryčany str. II-9 

II.b Vyhodnocení splnění požadavků zadání  str. II-10 
II.c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných 

důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  
 
str. 

 
II-13 

II.c1   Zdůvodnění přijatého řešení a vyhodnocení předpokládaných důsledků ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 

str. II-13 

II.c1.1 Plochy bydlení   str. II-16 
II.c1.2 Plochy občanského vybavení   str. II-16 
II.c1.3 Plochy pro výrobu a skladování, těžba nerostných surovin str. II-17 
II.c1.4 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby str. II-17 
II.c1.5 Systém sídelní zeleně str. II-18 
II.c1.6 Veřejná prostranství str. II-18 
II.c1.7 Rekreace str. II-18 
II.c1.8 Krajinná zeleň a její biodiverzita str. II-18 
II.c1.9 Dopravní infrastruktura        str. II-19 
II.c1.10 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou) str. II-23 
II.c1.11 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace) str. II-26 
II.c1.12 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže) str. II-30 
II.c1.13 Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií) str. II-31 
II.c1.14 Tech. infrastruktura – energetika (elektron. komunik.a slaboproudá zařízení)  str. II-35 
II.c1.15 Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem) str. II-36 
II.c1.16 Technická infrastruktura – energetika (zásobování teplem) str. II-40 
II.c1.17 Technická infrastruktura – nakládání s odpady str. II-40 
II.c1.18 Územní systém ekologické stability     str. II-41 

II.c2   Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
str. 

 
II-42 

II.c3   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
 
str. 
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II.c4   Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 
zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

 
 
str. 

 
 

II-43 
II.d Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

s odůvodněním potřeby jejich vymezení  
 
str. 

 
II-43 

II.e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa  

 
str. 

 
II-44 

 II.e1   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond str. II-44 

 II.e2   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

str. II-55 

Zápis z výrobního výboru str. II-56 
Pracovní tým str. II-58 
Obsah dokumentace str. II-59 
TABULKOVÁ ČÁST 
Tab.č.II-1 Památkově chráněné objekty str. II-15 
Tab.č.II-2 Dopravní zatížení str. II-20 
Tab.č.II-3 Přehled trafostanic 22/0,4 kV Koryčany str. II-32 
Tab.č.II-4 Nové trafostanice - navrhované str. II-32 
Tab.č.II-5 Návrh zásobení navržených lokalit el.energií str. II-33 
Tab.č.II-6 BH  Předpokládané zábory půdního fondu - plochy hromadného bydlení  str. II-44 
Tab.č.II-7 BI  Předpokládané zábory půdního fondu - plochy individuálního bydlení  str. II-44 
Tab.č.II-8 SO Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné   str. II-44 
Tab.č.II-9 SO.2, SO.3 Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné městské a vesnické  str. II-44 
Tab.č.II-10 RH, RI, RZ Předpokládané zábory půdního fondu - plochy rekreace str. II-45 
Tab.č.II-11 OK, OH Předpokládané zábory půdního fondu - plochy občanského vybavení str. II-45 
Tab.č.II-12 D  Předpokládané zábory půdního fondu - plochy dopravní infrastruktury str. II-45 
Tab.č.II-13 TV Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury, vodní hospodářství str. II-45 
Tab.č.II-14 TE Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury, energetika str. II-46 
Tab.č.II-15 T* Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury str. II-46 
Tab.č.II-16 PV, PZ Předpokládané zábory půdního fondu - plochy veřejných prostranství  str. II-46 
Tab.č.II-17 VP, VX Předpokládané zábory půdního fondu - plochy výroby a skladování str. II-46 
Tab.č.II-18 WT Předpokládané zábory půdního fondu – vodní plochy str. II-46 
Tab.č.II-19 Z* Předpokládané zábory půdního fondu - plochy sídelní zeleně str. II-47 
Tab.č.II-20 P Předpokládané zábory půdního fondu - plochy přírodní str. II-47 
Tab.č.II-21 K  Předpokládané zábory půdního fondu - plochy krajinné zeleně str. II-47 
Tab.č.II-22 Souhrn předpokládaných záborů půdního fondu str. II-48 
Tab.č.II-23 L  Předpokládané zábory pozemků PUPFL str. II-55 

 

ČÁST II/B  
 

GRAFICKÁ ČÁST  

II/B-1 Koordinační výkres - část a (západní), část b (východní)     1:    5 000 
II/B-2 Výkres širších vztahů   1:100 000 
II/B-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část a (západní), část b (východní) 1:    5 000 
II/B-4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství - část a (západní), část b (východní) 1:    5 000 
II/B-5 Dopravní a tech.infrastruktura - energetika, spoje - část a (západní), část b (východní) 1:    5 000 
 


