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Územní plán m�sta Krom��íže schválený zastupitelstvem m�sta Krom��íže dne 12. 1. 2006, 
jehož závazná �ást byla vydaná obecn� závaznou vyhláškou m�sta Krom��íže 1/2006, ve zn�ní 
následných vydaných zm�n, se navrhuje zm�nit takto: 

1. 
Na stran� 9 v  kapitole „Územní plán VÚC zlínské aglomerace 1994 a jeho schválené zm�ny“ 
se dopl�uje poslední odstavec o respektování Politiky územního rozvoje �eské republiky a 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

- viz od�vodn�ní zm�ny územního plánu. 

2. 
Na stran� 43 v kapitole B 4.6 „Podmínky využití základních ploch“  a na stran� 153 
v kapitole C 3.5 se up�es�ují  plochy TV (plochy technického vybavení) s indexem: 

TV, TV1; 2; 3 … PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
P�ípustné jsou objekty sloužící (dle konkrétní situace): 
TV1 zásobování vodou, 
TV2 odkanalizování a �OV, 
TV3 zásobování elektrickou energií, 
TV4 zásobování plynem, 
TV5 zásobování teplem, 
TV6 za�ízení spoj�, 
TV7 likvidace, t�íd�ní a skladování odpad� (nap�. skládka TKO, 

spalovna), 
TV8 objekty protipovod�ové ochrany (zejména hráze a zemní valy). 

3. 
Na stran� 55 v tab. 3: „Rozvojové stavební plochy“ se dopl�ují zastavitelné plochy: 
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5-5 Krom��íž Horní Zahrady BR 0,50 

5-6.1 Trávník  RS 0,53 

5-8.2 Krom��íž Oskol SO 0,03 

5-9-3 Krom��íž západ TV4 0,06 

5-9-4 
Hradisko, Postoupky, Mi��vky, 
Krom��íž, Bílany, Trávník 

 TV8 22,42 

  Celkem 23,54 

A do poznámky za tabulkou 3 se dopl�uje: 

− rozvojové plochy komunikací a ve�ejných prostranství nejsou v tabulce uvedeny 
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4. 
Na stran� 61 a 161 se v prvním odstavci v kapitoly  „Železni�ní doprava“ dopl�uje v�ta:

Navrhuje se rekonstrukce železni�ní trati, ta se ale uskute�ní na stávajících plochách 
vymezených pro železni�ní dopravu. 

5. 
V  kapitole B 7.5 na stran� 62 a na stran� 162 se nahrazuje text „ÚP VÚC Zlínské 
aglomerace“ textem: 

ZÚR Zlínského kraje. 

6. 
V kapitole B 7.5 na stran� 62 a na stran� 162 se dopl�uje poslední odstavec: 

Pro vodní dopravu rekrea�ního charakteru je navržena také vlastní �eka Morava. P�ípadné 
úpravy vyžadující její splavn�ní nezm�ní stávající trasu jejího koryta. 

7. 
V kapitole B 8.3 a podkapitole „Návrh:“ na stran� 77 a na stran� 170 se vypouští 
podkapitola „Vodní toky a inundace“ a nahrazuje se podkapitolou: 

Ochrana p�ed povodn�mi 

Koncepce návrhu protipovod�ových hrází spo�ívá v ochran� zástavby m�sta proti velkým 
vodám z �eky Moravy realizovatelné v dostupném období. 

V katastru Hradiska, Postoupek a Mi��vek je navržena podél Moravy pravostranná hráz 
po navržený manipula�ní objekt na Morav�. Manipula�ním objektem bude do m�sta 
Krom��íže poušt�no �ízené množství vody, tak aby nedocházelo k vyb�ežení. Od 
manipula�ního objektu je navržena Levob�ežní hráz k manipula�nímu objektu na Mošt�nce, 
kolem �ásti Horních Zahrad až k manipula�nímu objektu na Wolfovém splávku u komunikace 
na Hulín. Levob�ežní �ást území nad hrázemi bude inunda�ní prostor navazující na inunda�ní 
prostor pod obcí Bílany a ze zp�tným vracením inundované vody do Moravy v oblasti 
Dolních Zahrad. Ohrázování bude kolem Bílan, Trávnických Zahrad, zástavby v chatové 
oblasti Kotojedky. Od soutoku Kotojedky do Moravy je na obou b�ezích Moravy navržena 
hráz proti zp�tnému vzdutí inundované vody. Území pod obcí Trávník bude rovn�ž 
inunda�ní. 

8. 
V kapitole B 13 „Návrh místního územního systému ekologické stability“ na stran� 98 a 99 a 
v kapitole C 6 „Návrh místního územního systému ekologické stability“na stran� 175 a 176 
zní texty odstavc� v bodech 4. a 8. takto: 

4. Vymezení regionálního biocentra (RBC) 344 Filena v souladu s �ešením ZÚR Zlínského 
kraje zahrnuje rozsáhlý komplex lesa Záme�ku na levém b�ehu Moravy. 

8. V území jižn� až jihovýchodn� od vlastního m�sta a v okolí T�šnovic a Trávníku je 
zohledn�no �ešení ÚSES z aktualizovaného plánu ÚSES z roku 1999 a z dokumentace 
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ÚSES pro k.ú. T�šnovice a Trávník z roku 1994, zahrnující vymezení RBC 120 Hv�zda 
s navazujícím regionálním biokoridorem sm�rem k jihovýchodu a v�tve místního ÚSES 
na toku Kotojedky, na horním toku Zacharky s návazností na LBC Hulská na Kotojedce, 
na dolním toku Zacharky (v�etn� realizovaného LBC Hráza) a v�tev místního ÚSES 
vedenou v návaznosti na RBC 120 Hv�zda podél severního okraje T�šnovic východním 
sm�rem a dále k jihovýchodu až k jihu. Vedle díl�ích úprav trasování n�kterých 
biokoridor� a vymezení n�kterých biocenter (nap�. LBC Hertlov u T�šnovic) jsou 
podstatné zm�ny trasy biokoridor� v návaznosti na RBC 120 Hv�zda – lokální biokoridor 
kolem T�šnovic je nov� veden z vn�jší strany areálu prase�í farmy, regionální biokoridor 
(s republikovým kódem RK 1589) pak nov� po jižním okraji území a v návaznosti na 
�ešení ÚSES v sousedním k.ú. Ba�ice zahrnuje i nov� navržené LBC Ostré hory 
(jihozápadn� od T�šnovic). Zcela nov� je návrh ÚSES rozší�en o dv� v�tve místního 
ÚSES – jednu vedenou ve vazb� na Dolní Kotojedku od LBC Altý�e (severovýchodn� od 
Kotojed) p�es nov� navržené LBC Jordány (severozápadn� od Trávníku) a p�es Trávník 
do LBC Trávnická obora a krátkou druhou vedenou po zbytcích starých ramen Moravy 
od regulovaného toku Moravy u Trávnických Zahrad do LBC Trávnická obora. 

9. 

V kapitole B 14 na stran� 101 a na stranách 177 až 178 se dopl�ují a upravují ve�ejn�
prosp�šné protipovod�ové stavby: 

TH1 pravob�ežní hráze nad manipula�ním objektem na Morav� (ZÚR PV7) 
TH2 manipula�ní objekt na Morav�
TH3 manipula�ní objekt na Mošt�nce 
TH5 levob�ežní hráze od Moravy po dálnici D1 
TH6 levob�ežní hráze od dálnice D1 po železni�ní tra� Hulín-Bezm�rov  
TH7 levob�ežní hráze od železni�ní trat� Hulín-Bezm�rov po Moravu 
TH8 ochranné hráze kolem Trávnických Zahrad a po pravém b�ehu Moravy 
TH9 ochranné hráze kolem Altý��
TH10 ochranné hráze kolem Trávníku (ZÚR PV 22, PV 23) 
TH11 ochranné hráze kolem Bílan (ZÚR PV17) 

10. 

V kapitole B 14 a C 7 se dopl�ují ve�ejn� prosp�šná opat�ení: 

PU14 (ZÚR) - NRBK 142 Chropy�ský luh - Soutok  
PU71 (ZÚR) - RBC 120 Hv�zda  
PU95 (ZÚR) - RBC 344 Filena 
PU167 (ZÚR) - RBK 1589, RK 1583 Hv�zda 

11. 

V kapitole B 16 (strana 109 až 135) se dopl�uje vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk�
územního plánu na zábor zem�d�lského p�dního fondu a pozemky plnící funkci lesa 

- viz od�vodn�ní zm�ny územního plánu. 
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Po�et list� a výkres� zm�ny 5A územního plánu: 

Po�et list� textové �ásti: 5 

Po�et výkres� grafické �ásti: 3 


