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POUŽÍVANÉ ZKRATKY: 
 

ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚP územní plánování 
ÚPN VÚC ZA územní plán velkého územního celku zlínské aglomerace 
ZÚP změna územního plánu 
ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru  
ZO zastupitelstvo obce 
ŽP životní prostředí   
ÚSES územní systém ekologické stability   
ZPF zemědělský půdní fond 
OÚ   obecní úřad   
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
VPS   veřejně prospěšné stavby 
OP ochranné pásmo 
SZUO (současně) zastavěné území obce 
ZUO zastavitelné území obce 
SZ stavební zákon (zak.č.183/2006 Sb.) 
VPS veřejně prospěšné stavby 
VPO veřejně prospěšná opatření 
AS asanace 
ZK Zlínský kraj 
PD Projektová dokumentace 
ZUR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
ÚPN VÚC ZA Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace 
ÚPN VÚC ZK Územní plán velkého územního celku Zlínského kraje 
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1. TEXTOVÁ ČÁST 
 
A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 

VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM. 
 
Širší vztahy 

  
Obec:     Střílky 
Obyvatel:     710  
Výměra obce:    992 ha.  
Obec a její k.ú. jsou součástí: "Zlínské regionální aglomerace" 
K.ú. Střílky sousedí s k.ú.: Lískovec 

Kožušice (okr. Vyškov) 
Lísky 
Chvalnou 
Zástřizly 
Stupava (okr.Uh.Hradiště) 

 
Vztah územního plánu k „ÚPN VÚC ZA“. 
Územní plán není v rozporu s  „ÚPN VÚC ZA“ 
Celé k.ú. Střílky je součástí ÚPN VÚC ZA. K uvedené územně  plánovací dokumentaci byly 
zpracováno celkem 6 změn. 
Z ÚPN VÚC ZA včetně schválených změn vyplývá, že část k.ú. Střílky leží v Přírodním parku Chřiby a 
část řešeného území se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
Je tedy nutné respektovat podmínky a zásady stanovené při vyhlášení Přírodního parku Chřiby  a je 
nutné dodržovat podmínky stanovené  v ochranném pásmu. Další požadavky, které pro  řešené 
území  z ÚPN VÚC ZA vyplývají – respektování: 

- dopravní sítě (I/50) 
- trasy VTL  
- trasy RR paprsku 
- PHO zdrojů pitné vody  2. stupně vnějšího 
- tras vedení VN 
- veškerých podmínek, stanovených v podmínkách vyhlášení Přírodního parku Chřiby 

(kam patří cca ½ řešeného území ) 
  
Vztah územního plánu ke zpracovávané nové ÚPD – „ÚPN VÚC ZK“. 
Územní plán respektuje a je v souladu se schváleným Zadáním „Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje“. 
  
Politika územního rozvoje. 
Územní plán je v souladu s „Politikou územního rozvoje“ 
 

B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU. 
  
"Návrh" ÚP Střílky obsahuje zapracované připomínky  z  „Pokynů pro zpracování návrhu ÚPO“, které 
byly vzneseny při projednávání "konceptu" výše uvedeného územního plánu. 
 
1/ Návrh ÚP (textová a výkresová část ) byl dopracován v souladu: 

- se stavebním zákonem č.183/2007 Sb.,  
- vyhláškou č.500/2007 Sb. 
- Katalogem jevů digitálního zpracování ÚPD (poslední verze) 

 
2/ Závazná část ve formě regulativů je součástí textové části ÚP 
 
3/ Informace patřící do etapy „průzkumy a rozbory“ případně „zadání“ byly v textové části 

maximální míře vypuštěny  
 
4/ Úpravy ploch v prostoru kolem zámecké zahrady byly provedeny 
 
5/ Úpravy textů podle požadavků a připomínek proběhly.  
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C. KOMPLETNÍ ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. 

 
C.a. Variantní řešení  nebylo součástí „konceptu“ územního plánu. 

 
C.b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT. 
  

Územní plán vytváří vhodné podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území ( pro vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, kvalitních životních podmínek a sociální soudržnosti). 
V celém území jsou základní složky – bydlení, rozvoj ekonomického a hospodářského potenciálu, 
životní prostředí a sociální vazby  řešeny komplexně a se snahou po rovnováhu. Hlavním problémem 
zůstává nedostatečná nabídka vhodných pracovních příležitostí, které by umožnily obyvatelům 
pracovat v místě bydliště. Tento problém ÚPN řeší rámcově vytvořením rozšířené nabídky 
rozvojových ploch a stavebních míst.  
Základní koncepce rozvoje řešeného území vychází z respektování hlavního zastavěného území 

 obce (dříve intravilánu). Nové rozvojové plochy byly navrženy na základě důkladného projednání tak, 
 aby nenarušovaly původní strukturu obce.  

Mezi chráněné hodnoty území patří státem chráněné kulturní památky, památky místního významu  
a archeologický potenciál k.ú. Střílky 
 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obc
e 

čp. Památka umístění 

35892 / 7-6149 Kroměříž Střílky Střílky   hrad Střílky, zřícenina nad vsí 

33233 / 7-6152 Kroměříž Střílky Střílky   kostel Nanebevzetí P. Marie   

20879 / 7-6155 Kroměříž Střílky Střílky   hřbitov   

29377 / 7-6154 Kroměříž Střílky Střílky   socha sv. Jana 
Nepomuckého 

při silnici 

15560 / 7-6150 Kroměříž Střílky Střílky čp.202 zámek Zámecká 

45862 / 7-6153 Kroměříž Střílky Střílky čp.205 činžovní dům deputátní Zámecká 

 
C.c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ. 
 
Návrh Územního plánu Střílky respektuje historický vývoj obce a poměrně náročnou terénní 
konfiguraci, ke které obec postupně vznikala . Původní dopravní skelet sloužící dopravní obsluze 
obce je v územním plánu pouze doplňován a rozvíjen s ohledem na nové rozvojové plochy a na 
dopravně nevhodně řešená místa.  
Hlavní rozvojové plochy jsou situovány na okrajích zastavěného území obce: 

- výroba a skladování – plocha vedle ZD ve směru k silnici I/50 
- bydlení v plochách mezi silnicemi II/432 a II/433, pod fotbalovým hřištěm a na východním 

okraji obce 
- občanská vybavenost pod zámeckou zahradou 

 
 Urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části  (I.2.1) 

Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních funkčních ploch celého 
katastrálního území z níž vyplývá jednoznačně snaha: 
 
- nerozšiřovat zbytečně současně „zastavěná území“ o nová „zastavitelná území“ 
- nová „zastavitelná území“ s větší výměrou situovat na dolní okraj obce pod zámeckou zahradu 
- respektovat stávající velmi kvalitní životní prostředí a maximálně jej chránit (viz.ČOV…) 
- oddělit plochy pro bydlení od ploch s možnými rušivými vlivy na kvalitu bydlení 
- velkou pozornost věnovat ochraně a rozšiřování všech kategorií „ploch zeleně“ 
- dořešit dobudování kvalitní a dostatečně dimenzované sítě technické infrastruktury i pro 

plánované nárazové kapacitně náročné akce na zámku a v okolí 
- dořešit vhodným způsobem plochy kolem rozšířené a upravené silnice 1.třídy  
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 Urbanistickou koncepci a její následné změny může schvalovat pouze zastupitelstvo obce (ZO). 
Povinností ZO je v tomto případě maximálně chránit veřejné zájmy. 

 
Urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části - výkres č.I/2.1. 
a v textové části. 
 
Jak zpracovatel ÚPD, tak zástupci obce se snažili v „návrhu“ ÚP o maximální ochranu veřejných 
zájmů. 

 
C.d. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ. 
 
C.d.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

V řešeném území má své zájmy zejména doprava silniční ve formě  silnic I. a II. tř., místních  
komunikací, dopravy statické,  hromadné a hospodářské. Dále zde má své zájmy doprava pěší  
a okrajově doprava cyklistická. 
Řešené území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní a letecké a mimo zájmy výstavby dálnic. 

 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejdůležitější je silnice I/50 procházející severně, mimo zastavěné území. Ve výhledu se 
původně předpokládalo  její zařazení do kategorie rychlostních komunikací s návrhovou rychlostí 100 
km/h. Tento záměr byl přehodnocen a se změnou kategorie silnice se už nepočítá. 
Nejbližší napojení na železniční trať je v Nesovicích na trať Brno - Trenčnská Teplá. 
 
Doprava silniční 
Katastrálním územím Střílek procházejí v současnosti tyto silnice: 
I/50   Brno - Holubice - Uherské Hradiště – státní hranice ČR/SR 
II/432      Holešov - Kroměříž - Kyjov - Hodonín 
II/433       Prostějov - Morkovice – Střílky 
 
Silnice I/50  
Kategorie S 11,5/100 (70) 
bude průběžně rozšiřována a směrově upravována tak, aby vyhovovala vzrůstajícím nárokům na 
bezpečnost a plynulost provozu – předpokládaná kategorie silnice po úpravách: S 11,5/80 
V územním plánu se  rovněž počítá s přestavbou dvou stávajících úrovňových křižovatek na 
mimoúrovňové.  
Ředitelství silnic a dálnic vzneslo ve vyjádření dopisem č.j. 002454/07-10330 ze dne 17.12.2007 
požadavek na zajištění dostatečného prostoru pro realizaci úprav na komunikacích. Návrhové plochy 
pro silniční dopravu byly zakresleny na základě aktuální Technické studie“ Přeložka silnice I/50 
Brankovice – Kožušice“, Zpracované Dopravoprojektem v r. 2006. Bylo upraveno navrhované 
ochranné pásmo i o plochy nových větví navrhovaných křižovatek.  
 
Silnice II/432  
kategorie S 9,5/70 (80) 
je v územním plánu ponechána ve stávající trase.  
 
Silnice II/433   
kategorie S 7,5/60) 
 je ponechána v současné trase. 
 
Místní komunikace 
Většina stávajících místních komunikací je ponechána v současném stavu s minimálními úpravami 
vzhledem k jejich významu, t.j. komunikacím s místní zdrojovou a cílovou dopravou. Budou pouze 
lokálně upravovány. 
Územní plán navrhuje novou místní účelovou komunikaci umožňující příjezd k navrhované rozvojové 
ploše pod zámeckou zahradou.  
Ostatní zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé vazbě na stávající místní obslužné komunikace.  
 
Hromadná doprava 
Hromadná (autobusová) doprava zůstává beze změn. 
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Doprava v klidu  
Územním plánem nejsou navrhovány nové samostatné plochy pro dopravu v klidu.  
Nárazové zatížení především v při akcích v oblasti zámku bude řešeno v rámci rozvoje ploch O (pod 
zámeckou zahradou)  a BI (vedle zámecké zahrady).  
Přesnější požadavky na bilanci dopravy v klidu je možné provádět až při konkrétních investičních 
záměrech. 
V rámci „stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ je vybudování 
parkovacích míst a odstavných stání vždy součástí „přípustných činností“. 
 
Pěší doprava 
Nové chodníky budou průběžně budovány v lokalitách, které to prostorově umožní.  

  
 Cyklistická doprava 

S budováním zvláštních stezek nebo tras neuvažuje. Provoz je umožněn po komunikacích 
vozidlových.  
 

C.d.2.TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
Vodní hospodářství  
Územní plán respektuje nezastavitelné manipulační (ochranné) pásmo vodních toků.  
Územní plán respektuje stávající vodní plochy a toky.  

 
Vodovod 
Vodovodní síť v řešeném území má tří samostatné nepropojené částí. Dvě jsou ve správě VaK 
Kroměříž a jedna část je ve správě obce.  
Pro potřeby obce se stal způsob zásobování vodou po kapacitní stránce nevyhovující. Výrazné 
navýšení potřeby pitné vody je způsobeno především využitím původního zámku pro potřeby 
„Sdružení jógy v denním životě. Při shromážděních „Sdružení jógy v denním životě“ (až 2000 osob) 
krátkodobě výrazně vzrůstá spotřeba vody a překračuje kapacitu vodních zdrojů.  
Pro dostatečné zásobování vodou byl vybudován nový výtlačný vodovodní řad, který je napojen na 
rozvodnou vodovodní síť Lískovec. Délka výtlačného řadu je 1740 m. U napojení na rozvodnou síť 
Lískovec byla vybudována čerpací stanice. Tím je zajištěno dostatečné zásobování obce z ÚV 
Koryčany. Nová navrhovaná zástavba je situována v místech, kde jsou již vybudovány vodovodní 
řady.  

 
Kanalizace 
Návrh územního plánu počítá s vybudováním nové čistírny odpadních vod včetně kanalizačního 
sběrače. Plocha pro ČOV je navržena pod obcí ve směru na křižovatku s 1/50 (po levé straně 
stávající vodoteče). Kanalizační sběrač je situován do prostoru vedle komunikace. Obě plochy jsou 
zařazeny mezi „veřejně prospěšné stavby“.  

 
Zásobování el.energií  
Územní plán obce respektuje stávající způsob zásobování  a rozvodu el.energie v řešeném území - z 
odboček kmenového vedení VN č.781, které je napájeno z rozvodny Kyjov. Všechny přípojky VN jsou 
v nadzemním provedení včetně situování trafostanic 
Rozvojové lokality budou napojeny na stávající rozvody NN  
Nárůst potřeby elektrické energie bude zajištěn úpravou (posílením) stávajících trafostanic  
  
Plynovod  
Obec Střílky je plně plynofikována.  
Územní plán respektuje stávající koncepci zásobení a rozvodu plynu: 

- přípojka VTL plynovodu DN 100 Blišice - Střílky (5,25km) 
- VTL RS 1200m

3
/hod 

- STL plynovod místní sítě včetně domovních přípojek.  
Územní plán umožňuje plynofikaci nových stavebních pozemků a rozvojových ploch.  

 
Telekomunikace  
Územní plán respektuje stávající trasy telekomunikací a zařízení v řešeném území.  
Sítě všech hlavních mobilních operátorů  jsou přístupné v dostatečné kvalitě.  
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Rovněž pokrytí televizním signálem je přiměřené v celé obci a tudíž územní plán neřeší potřebu 
televizního převaděče a převaděčů pro telefonní mobilní sítě.  
S kabelovou televizi se v obci neuvažuje. 
   
Nakládání s odpady  

 Likvidace odpadu bude v k. ú Střílky probíhat v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání 
s odpady. Tato je v souladu s vyhláškou Zlínského kraje č.2/2004 ze dne 22. 9. 2004, v rámci které 
byla vyhlášena: „Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje“. 

 V katastrálním území Střílky se nacházejí dvě staré skládky odpadu – staré zátěže, které jsou 
vyznačeny v koordinačním výkrese jako území ekologických rizik : 

 Skládka Zámecká zmola – parcela č. 1885, 1881, 1882 
 Komná   - parcela č. 69/8, 69/9  

 
Produktovody 
Katastrálním územím Střílky prochází katodově chráněná trasa produktovou a její ochranné pásmo. 
Ochranné pásmo je vymezeno svislými plochami vedenými ve vzdálenosti 300 m po obou stranách 
od osy potrubí. Je zde zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, vtažné jámy průzkumných nebo 
těžebních podniků, do vzdálenosti 200m od potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toky vody, 
jde-li potrubí přes řeku, do 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, do 50m 
provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, do 20m zřizovat potrubí pro jiné látky než 
hořlavé kapaliny I. a II. třídy a do 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost  
a bezpečnost jeho provozu např. výkopy , odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování 
stromů.  

    
C.d.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

Územní plán respektuje stávající plochy a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury.  
Územní plán respektuje a upřesňuje vymezení stávající plochy pro sport v prostoru fotbalového 
hřiště. 
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro stavby a zařízení občanského vybavení v prostoru 
kolem zámecké zahrady a v areálu zámecké zahrady za zámkem.  
   

C.d.4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ  
 
Návrh uspořádání krajiny - výkres č.I/2.1. 
   
„Návrh“ územního plánu respektuje základní krajinné hodnoty území a drží se následujících zásad: 
– zachovává stávající krajinný ráz 
– uchovává plochy lesů v celém řešeném území 
– chráněna jsou všechna krajinářsky a biologicky cenná území (část řešeného území patří  

do Přírodního parku Chřiby) 
– Chřiby jsou navrženy na zařazení do evropské sítě NATURA 2000 
– chráněné budou rovněž stávající plochy vzrostlé zeleně v krajině i urbanizovaném území  

a břehové porosty podél vodotečí   
– na JZ okraji obce je navržena vhodná lokalita pro plošné rozšíření  krajinné zeleně i s vodotečí 
– plochy vymezené pro prvky územního systému ekologické stability  
– linie komunikačních systémů (silnice, místní komunikace, polní a lesní cesty…) v krajině budou 

doplněny doprovodnou zelení  
   
Návrh systému ekologické stability  
Územní plán vymezil skladebné prvky lokálních ÚSES – plochy biocenter, trasy biokoridorů  
a interakčních prvků. Tyto jsou v „návrhu“ vymezeny a měly by být respektovány.  
 
Protierozní opatření  
Retenční schopnost krajiny bude průběžně posilována změnou způsobu hospodaření na plochách 
ohrožených vodní erozí, nově budou zakládány trvalé travní porosty. 
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Plochy pro dobývání nerostů  
V řešeném území nejsou plochy chráněných ložiskových území (CHLÚ).  
V řešeném území nejsou plochy dobývacích prostorů (DP). 
V řešeném území nejsou plochy vymezené pro povolení k otvírce, přípravě a dobývání výhradních 
ložisek (POPD). 
Lom nad obcí je vytěžený a nefunkční. Územní plán navrhuje využití jako „plocha smíšená specifická“ 
s tím, že v současnosti není znám žádný konkrétní záměr na využití tohoto území.  
 
          

C.d.5. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
 

Plochy jsou členěny pro potřeby územního plánu v souladu s: 
- Vyhláškou č.501/2006 Sb.  
- Vyhláškou č.137/2006 Sb. 
- a podle metodiky JPDZ („Jednotného postupu digitálního zpracování územního plánu 

obcí pro GIS“) 
 
 

   BH - bydlení hromadné v bytových domech 
 
 Hlavní využití plochy 

- pozemky pro bydlení v bytových domech 
- pozemky pro bydlení v polyfunkčních domech (více jak polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena) 
 

 Přípustné využití plochy: 
- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s bydlením v takto vymezené 

ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy 

obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2 
 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (nevýrobní služby…) 

- výše uvedené stavby a zařízení musí být v územní menšině takto vymezené jednotlivé 
plochy 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- umísťování rodinných domů 
- umisťování zařízení výroby 
- umísťování výrobních provozoven se službami 
- dále všechny činnosti snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytových domech 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

BI - bydlení individuální v rodinných domech 
 

 Hlavní využití plochy 
- pozemky pro bydlení v rodinných domech (více jak polovina plochy místností a prostorů 

je určena k bydlení, max. 3samostatné byty v objektu) 
 

 Přípustné využití plochy: 
- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s bydlením v takto vymezené 

ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
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- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy 

obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2 
 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (nevýrobní služby…) 

- výše uvedené stavby a zařízení musí být v územní menšině takto vymezené jednotlivé 
plochy 

 
  Nepřípustné využití plochy: 

- umísťování bytových a polyfunkčních domů 
- umisťování zařízení výroby 
- umísťování výrobních provozoven se službami 
- dále všechny činnosti snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinných domech 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
 
    RZ - rekreace individuální - zahrádkářská osada 
 
Hlavní využití plochy 

- pozemky a stavby určené výhradně pro rekreaci individuální - zahrádkaření. 
- plochy zahrad a sadů 
- zahrádkářské chaty se zastavěnou plochou max.25m2 
- zahrádkářské osady 

 
Přípustné využití plochy: 

- přístupové cesty a chodníky v rámci rekreační zástavby 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- odstavná stání pro osobní automobily související s rekreační zástavbou 
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- objekty občanského vybavení 
- všechny činnosti snižující kvalitu přírodního prostředí 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
 

   O - plochy občanského vybavení 
   

Hlavní využití plochy 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení  (veřejná správa, sociální služby, 

vzdělávání a výchovu, kulturu, péči o rodin, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva 

 
Přípustné využití plochy: 

- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto 

vymezené ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu odpovídajícímu potřebám 

rekreace ve vymezené ploše 
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 Podmíněně přípustné využití plochy: 
- bydlení související s hlavní činností – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití, 

byt vlastníka 
(pouze ve výjimečných a jednoznačně odůvodněných případech) 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
OV - plochy veřejné vybavenosti 
  
Hlavní využití plochy 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení  pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,ochranu obyvatelstva 

 
Přípustné využití plochy: 

- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto 

vymezené ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu odpovídajícímu potřebám 

rekreace ve vymezené ploše 
 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- bydlení související s hlavní činností – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití, 
byt vlastníka 
(pouze ve výjimečných a jednoznačně odůvodněných případech) 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb majících negativní vliv na kvalitu životního prostředí v této 

ploše 
-  jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
OV.1 - plochy pro vzdělávání a výchovu 

 
Hlavní využití plochy 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení  určené pro vzdělání a výchovu a s nimi 
související stavby (stravování, školní družina apod.) 

 
Přípustné využití plochy: 

- přístupové cesty a chodníky nezbytné pro řádný provoz občanské vybavenosti 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost území 
- odstavná stání pro osobní automobily související s občanskou vybaveností 
- doplňková zeleň 
- dětská hřiště 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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OV.2 - plochy pro sociální služby a péči o  rodinu 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky staveb a zařízení určené pro sociální služby a péči o rodinu 

 
Přípustné využití plochy: 

- přístupové cesty a chodníky nezbytné pro řádný provoz občanské vybavenosti 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost území 
- odstavná stání pro osobní automobily související s občanskou vybaveností 
- doplňková zeleň 
- dětská hřiště 
  

 Nepřípustné využití plochy: 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)  
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
OV.4 - plochy pro kulturu 

 
Hlavní využití plochy 

- pozemky staveb a zařízení určené pro kulturní zařízení 
 
Přípustné využití plochy: 

- přístupové cesty a chodníky nezbytné pro řádný provoz občanské vybavenosti 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost území 
- odstavná stání pro osobní automobily související s občanskou vybaveností 
- doplňková zeleň 
- dětská hřiště 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)  
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

OH -  plochy pro veřejná pohřebiště a související služby 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky staveb a zařízení pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných 

lidských ostatků  
- plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, …)  

 
Přípustné využití plochy: 

- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto 

vymezené ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu odpovídajícímu potřebám 

provozovaných pohřebních služeb ve vymezené ploše 
 

Nepřípustné využití plochy: 
- vše narušující pietní charakter plochy 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)  
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- objekty výroby 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

 
OS - plochy pro tělovýchovu a sport 
 
Hlavní využití plochy 

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport 
- samostatná sportoviště 
- sportovní areály 
- plošné zařízení sloužící především sportu a rekreaci 
- zpevněná hřiště, bazény, sportovní haly a jiná zařízení pro sport 

 
Přípustné využití plochy: 

- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost včetně přístupových cest a 
chodníků 

- stravování (a případně ubytování) + doplňkové služby pro sportovní účely 
- byty správců případně majitelů areálů a zařízení 
- komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
- doplňková zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- vše narušující rušící hlavní využití plochy 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

  
SO.3   - plochy smíšené obytné vesnické 

 
Hlavní využití plochy 

pozemky a stavby bydlení vesnického charakteru (bydlení s vyšším podílem hospodářské 
složky tzn. zemědělské a řemeslné výroby) 

 
Přípustné využití plochy: 

- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené 

ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- chov zvířat, drobná zemědělská činnost 
- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném 

pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy 
- zařízení pro zdravotní a sociální služby 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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SX - plochy smíšené specifické   
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky a stavby  bydlení vesnického charakteru  

(pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky - zemědělské a řemeslné výroby) 
 

Přípustné využití plochy: 
- stavby pro účely obchodu a služeb 
- stavby pro ubytování 
- doplňkové objekty občanského vybavení  
- garáže případně odstavná stání pro osobní a nákladní automobily související s využitím 
- dětská hřiště, oddechové plochy 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- přístupové cesty a chodníky  
- doplňková zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- objekty výroby 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
 
 

DS - plochy pro silniční dopravu 
  

Hlavní využití plochy 
- pozemky a stavby dopravních objektů a staveb 
- pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též 

místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na 
kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a 
doprovodné a izolační zeleně 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro služby související s dopravou  
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, (autobusová nádraží, terminály, 

odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a 
odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 
pohonných hmot….) 

- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost  
- technická infrastruktura 
- doplňkové služby  
- dětská hřiště, oddechové plochy 
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití: 

- plochy výroby 
- plochy rodinných domů 
- plochy bytových domů 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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TV  - plocha pro vodní hospodářství 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky a stavby vodního hospodářství – vodovody, kanalizace 

 
Přípustné využití plochy : 

- stavby a plochy pro vodohospodářská zařízení  
- garáže případně odstavná stání pro osobní, nákladní automobily a techniku, související 

s hlavním  využitím 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- přístupové cesty a chodníky  
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- vše co může být v rozporu s hlavním  využitím plochy 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

TE - plocha pro energetiku 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky a stavby pro energetiku - elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody 

 
Přípustné využití plochy : 

- stavby a plochy pro energetická zařízení  
- garáže případně odstavná stání pro osobní, nákladní automobily a techniku, související 

s hlavním  využitím 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- přístupové cesty a chodníky  
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- vše co může být v rozporu s hlavním  využitím plochy 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 
 

PV  - plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky veřejných prostranství, ve kterých převažují zpevněné plochy 

 
Přípustné využití plochy : 

- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- přístupové cesty a chodníky  
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- vše co může být v rozporu s hlavním  využitím plochy 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty výroby 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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V - plochy pro výrobu a skladování 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky pro výrobu, skladování a manipulaci 

(plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zařízení 
těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené 
s provozováním sítí technické infrastruktury 

 
Přípustné využití plochy : 

- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené 

ploše 
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném 

pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty rekreace 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

VZ - plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu  
 

Stručná charakteristika plochy: 
 
Hlavní využití plochy 

- pozemky a stavby pro zemědělskou (živočišnou i rostlinnou) výrobu, skladování a 
manipulaci 

- pozemky a stavby pro  malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou 
nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty) 

 
Přípustné využití plochy : 

- garáže případně odstavná stání pro osobní,nákladní automobily a zemědělskou techniku, 
související s  využitím 

- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- doplňkové služby k hlavnímu využití (komerční vybavenosti související s  využitím plochy 
- přístupové cesty a chodníky  
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

WE - vodní plochy 
 

Hlavní využití plochy 
- pozemky vodních ploch a toků 

 
Přípustné využití: 

- vodohospodářské stavby   
- dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy  
- pozemky veřejných prostranství  
- zeleň, oddechové plochy 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném 

pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy 
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 Nepřípustné využití: 
- objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) 
- objekty rekreace 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

 Z* - plochy sídelní zeleně 
 
Hlavní využití plochy 

- pozemky s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a 
zastavitelných plochách (přírodní a uměle založená zeleň) 

- plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických 
zahrad 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro prvky ÚSES 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost  
- zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití 
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby…) 

- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 

 
ZP - plochy parků a historických zahrad 
 
Hlavní využití plochy 

- plochy parků a zahrad ((parky historické, městské, lázeňské; ostatní veřejně přístupné 
pozemky a fragmenty zeleně sloužící k rekreaci a odpočinku; nezastavitelné plochy 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro prvky ÚSES 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost 
- doplňkové služby k hlavnímu využití 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- přístupové cesty a chodníky  
 

Nepřípustné využití: 
- nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností 

 
K - plochy krajinné zeleně 

 
Hlavní využití plochy 

- pozemky zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy 
- doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro prvky ÚSES 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost  
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití 

(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby…) 
- jiné využití plochy, které není uvedeno mezi přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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     P - plochy přírodní 
 
Hlavní využití plochy 

- pozemky  přírodních ploch 
(samostatně vymezené obvykle za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody  
a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu) 

- pozemky národního parku 
- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti 
- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích 
- pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných 
- pozemky biocenter  a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro prvky ÚSES 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost 
- prvky drobné architektury 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití 

(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby…) 
 

 
    Z - plochy zemědělské 

 
Hlavní využití plochy 

- pozemky zemědělsky využívané půdy 
(plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních 
cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav) 

 
Přípustné využití: 

- plochy pro prvky ÚSES 
- stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- stavby a zařízení pro nezbytnou související dopravní obslužnost 
- protierozní opatření 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití 
- (rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby…) 
 

 
    L - plochy lesní 

 
Hlavní využití plochy 

- pozemky lesních ploch 
(pozemky určené k plnění funkcí lesa – PUPFL) 
 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- plochy pro prvky ÚSES 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití 
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby…) 
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D. INFORMACI 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. 

  
Územní plán nemá zásadní vliv a nebrání v udržitelném rozvoji území.  
Nebyla zjištěna žádná rizika ovlivňující potřeby života současné generace obyvatel. 
Územní plán vytváří vhodné podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území ( pro vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, kvalitních životních podmínek a sociální soudržnosti). 

 V celém území jsou základní složky – bydlení, rozvoj ekonomického a hospodářského 
potenciálu, životní prostředí a sociální vazby  řešeny komplexně a se snahou po rovnováhu. 
Hlavním problémem zůstává nedostatečná nabídka vhodných pracovních příležitostí, které by 
umožnily obyvatelům pracovat v místě bydliště. Tento problém ÚPN řeší rámcově vytvořením 
dostatečné nabídky rozvojových ploch a stavebních míst. 

 
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 

E.1.1. Úvod 
Zemědělská příloha územního plánu slouží orgánům ochrany ZPF k posouzení 
předpokládaného odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce Střílky. 

 
Zemědělská příloha je zpracována podle zákona č.231/99 Sb. o ochraně ZPF,kterým se 
upravují některé podrobnosti zákona č.334/92 Sb. o ochraně  ZPF, Vyhlášky č.13 
Ministerstva ŽP ČR ze dne 29.12.1993 a Metodického pokynu Ministerstva ŽP ČR ze dne 
1.10.1996.   

 
E.1.2. Výchozí podklady pro zpracování 

návrh ÚPO  Střílky 
hranice předpokládaného odnětí půdy (návrh ÚPO Střílky) 
hranice BPEJ (převzato dle podkladu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze) 
(v této verzi konceptu jsou nahrazeny původní nepřesné údaje z původní ÚPD Střílky) 

 
E.1.3. Přírodní charakteristika 

Katastrální území obce Střílky se nachází z hlediska biogeografického v provincii 
středoevropských listnatých lesů, podprovincii karpatské a regionu chřibském. Nachází se v 
klimatické oblasti teplé a mírně vlhké (kód regionu 3, symbol regionu T3). Této oblasti 
odpovídají sumy teplot nad 10 °C  2.500 - 2.800. Průměrná roční teplota činí 8 - 9 °C a 
průměrný roční úhrn srážek je 550 -650 mm. Střední, jižní až jihovýchodní část řešeného 
území náleží do klimatické oblasti mírně teplé a mírně vlhké (kód regionu 5, symbol regionu MT 
2 ). Uvedené oblasti odpovídají sumy teplot nad 10 °C 2.000 - 2.500, průměrný roční úhrn  
srážek činí 550 - 650 mm a průměrná roční teplota 7 - 8 °C. Zemědělská půda tvoří větší část 
katastrálního území Střílek. Celé okolí obce je intenzivně zemědělsky využíváno. Kvalita 
zemědělské půdy je v katastru obce Střílek rozdílná. V převážné míře se však jedná o půdy 
horší kvality s nižším stupněm ochrany ZPF.  

 
E.1.4.  Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupené HPJ 

 
Zastoupení BPEJ v řešeném území navrženém pro vynětí ze ZPF: 

 
  3.11.10 (III. třída ochrany ZPF) 
  3.08.50 (IV. třída ochrany ZPF) 
  5.49.41 (V. třída ochrany ZPF) 
  3.20.51 (IV. třída ochrany ZPF) 
  3.40.77 (V. třída ochrany ZPF) 
  3.08.10 (III. třída ochrany ZPF) 
  3.19.41 (IV. třída ochrany ZPF) 

3.58.00 (II. třída ochrany ZPF) 
5.38.55 (V. třída ochrany ZPF) 
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V řešeném území se v navržených lokalitách, kde dojde k vynětí ze ZPF nachází  tyto HPJ: 

 
HPJ 08 -  černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, erodované, převážně na spraších ve 

vyšší svažitosti, středně těžké 
 

HPJ 11 -  hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem, na sprašových 
hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí 

 
HPJ 19 - Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích 

nebo  vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně 
skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené 

 
HPJ 20 - rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách 

karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné 
 

HPJ 38 -  Kambizemě  litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rankerové a rankery  
modální   na  pevných  substrátech   bez  rozlišení, zrnitostně středně těžké až 
těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností 

 
HPJ 40 -  svažité půdy (nad 12 ), lehké, lehčí až středně těžké s různou štěrkovitostí a 

kamenitostí, s vláhovými  poměry závislými na srážkách 
 

HPJ 49 - hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na usazeninách karpatského flyše, těžké 
až velmi těžké, bez   štěrku až slabě štěrkovité se sklonem k dočasnému 
zamokření 

 
HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras,  středně 

těžké  nebo  středně  těžké lehčí,  pouze slabě skeletovité, hladina vody níže1 m,  
vláhové poměry po odvodnění příznivé  

 
 

E.1.5.  Klimatická charakteristika 
 

 Tabulka č. 1 
 
 

Kód 
regionu 

 

Symbol 
regionů 

Charakteristi
ka regionů 

Suma  
teplot 
nad 10ºC 

Průměrná 
roční 
teplota ºC 

Průměrný 
roční úhrn 
srážek v mm 

Pravděpodobn
ost suchých 
vegetačních 
období 

Vláhová 
jistota 

    3 

 

T 3 teplý,        
mírně vlhký 

2500 -…. 
2800 

(7) 8 - 9 550 - 650…...    
(700) 

10 - 20 4 - 7 

 
Tabulka č. 2 

 

Kód 
regionu 

 

Symbol 
regionů 

Charakteristi
ka regionů 

Suma  
teplot 
nad 10ºC 

Průměrná 
roční 
teplota ºC 

Průměrný 
roční úhrn 
srážek v mm 

Pravděpodobn
ost suchých 
vegetačních 
období 

Vláhová 
jistota 

    5 

 

MT 2 mírně teplý,  
mírně vlhký 

2.000   - 
2.500 

7 - 8 .. 550 - 650.     0 - 10 7-10 
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E.1.6.     Charakteristika sklonitosti a expozice 
 

Tabulka č. 3 
 

Sklonitost 
 

Kód  

 

Kategorie Charakteristika  

0 

 

0 - 1 st. úplná rovina 

1 

 

1 - 3 st. rovina 

2 

 

3 - 7 st. mírný sklon 

3 

 

7 - 12 st. střední sklon 

4 

 

12 - 17 st. výrazný sklon 

5 

 

17 - 25 st. příkrý sklon 

6 

 

25 st. sráz 

 
 
Tabulka č. 4 

 
Expozice 

 
Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích označených kódy 0 – 3. 

Kód  

 

Charakteristika  

0 

 

se všesměrnou expozicí 

1 

 

jih (jihozápad až jihovýchod) 

2 

 

východ a západ  (jihozápad až severozápad, 
jihovýchod až severovýchod) 

3 

 

sever (severozápad až severovýchod) 
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E.1.7.     Souhrnný přehled struktury a záboru ZPF a LPF v navržených lokalitách   dotčených  
 urbanistickým řešením 

 

 
 

ID 
funkční 
plochy 

výměra 
plochy 
celkem 

[ha] 

v SZÚ 
[ha] 

v LPF 
[ha] 

v ZPF 
[ha] 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF I 

[ha] 

z toho v 
SZÚ [ha] 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF II 

[ha] 

z toho v 
SZÚ [ha] 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF III 

[ha] 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF IV 

[ha] 

z toho v 
třídě 

ochrany 
ZPF V 

[ha] 

Z1 1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,71 0,14 
Z2 0,36 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 
Z3 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 
Z4 1,99 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 
Z5 0,31 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 
Z6 0,86 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 
Z7 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
Z8 0,99 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,69 
Z9 0,23 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Z10 0,34 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 
Z11 0,18 0,18 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 
Z12 0,19 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 
Z13 0,28 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 
Z14 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 
Z15 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 
Z16 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
Z17 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 
Z18 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
Z19 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
Z20 0,23 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 
Z21 0,47 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 
Z22 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z23 1,41 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 
Z24 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 
Z25 2,68 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 
Z26 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 
Z27 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z28 2,17 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 
Z29 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 
Z30 0,96 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,32 0,00 0,19 0,00 0,00 
Z31 2,85 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,06 0,00 2,60 0,00 0,00 
Z32 2,71 0,00 0,60 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 
Z33 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,14 
Z34 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Z35 0,51 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,10 
Z36 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 
Z37 2,34 0,00 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 1,32 
Z38 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 
Z39 1,03 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,05 
Z40 1,40 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,02 
Z41 2,97 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 1,94 
Z42 2,58 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 1,19 0,06 
Z43 0,38 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,23 
Z44 5,74 0,00 0,00 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 4,12 0,65 
Z45 0,37 0 0 0,37 0 0 0 0 0 0,37 0 

Σ [ha] 45,07 4,22 2,40 40,12 0,00 0,00 2,55 0,00 8,46 17,61 10,35 
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E.1.8.    Zdůvodnění jednotlivých lokalit navržených pro odnětí ze ZPF  

Většina návrhů byla převzata z původního ÚPD Střílky.  

Lokalita Z2 BI – lokalita je vymezena pro bydlení individuální. Leží z větší části mimo hranice 
současně zastavěného území, jen malá část leží uvnitř. Lokalita plynule navazuje na současně 
zastavěné území a přirozeně dorovnává její hranice. Druh dotčených pozemků je – zahrada, ovocný 
sad, trvalý travní porost a ostatní plocha. Ostatní plochy nepodléhají záboru ZPF.  Řešená lokalita je 
zařazena do BPEJ 3.08.10, třída ochrany III. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a s nižší třídou 
ochrany ZPF. 

Lokality Z3 BI, Z4 BI – lokality jsou vymezeny pro bydlení individuální. Leží mimo hranice 
současně zastavěného území. Lokality plynule navazují na  současně zastavěné území a přirozeně 
dorovnávají jeho hranice. Druh dotčených pozemků je – zahrada a ovocný sad. Řešené lokality jsou 
zařazeny do BPEJ 3.08.10, třída ochrany III. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a s nižší třídou 
ochrany ZPF. 

Lokality Z15 BI, Z17 BI, Z18 BI, Z12 BI, Z14 BI, Z13 BI, Z11 BI, Z10 BI, Z9 BI, Z7 BI, Z8 BI, Z20 BI, 
Z21 BI -  lokality jsou vymezeny pro bydlení individuální. Leží uvnitř hranice současně 
zastavěného území. Tvoří většinou proluky v zastavěném území obce. Druh dotčených pozemků je – 
zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Ostatní plochy, zastavěná 
plocha a nádvoří nepodléhají záboru ZPF. Řešené lokality jsou zařazeny do BPEJ 3.08.50, třída 
ochrany IV a do BPEJ 5.49.41, třída ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nižší a nejnižší úrodností a 
s velmi nízkou až nejnižší třídou ochrany ZPF. 

Lokalita Z23 BI - lokalita je vymezena pro bydlení individuální. Leží mimo hranice současně 
zastavěného  území. Lokality plynule navazují na  současně zastavěné území. V původním ÚPN SÚ 
byla část řešené plochy určeny k zastavění. Druh dotčených pozemků je – zahrada a orná půda. 
V obci neexistují další vhodnější rozvojové lokality. (V severovýchodní části obce se nachází 
zemědělská farma, v jižní části se nachází lesní pozemky a svažité území). Pozemky jsou dostupné 
z místní komunikace a nacházejí se zde všechny sítě technické infrastruktury. Z hlediska 
obhospodařování zemědělské půdy se jedná o pozemky s obtížnější dostupností a 
obhospodařováním vzhledem k podhorské oblasti Chřibů. Řešené lokality jsou zařazeny do  BPEJ 
5.49.41, třída ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nejnižší úrodností a s nejnižší třídou ochrany ZPF. 

Lokality Z24 BI, Z1 BI - lokality jsou vymezeny pro bydlení individuální. Leží mimo hranice 
současně zastavěného území. Lokality plynule navazují na současně zastavěné území a přirozeně 
dorovnávají jeho hranice. V původním ÚPN SÚ byly tyto plochy určeny k zastavění. Druh dotčených 
pozemků je – trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha. Řešené lokality jsou zařazeny do  BPEJ 
3.08.50, třída ochrany III a do BPEJ 5.49.41, 3.40.77 třída ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nižší a 
nejnižší úrodností, s nižší a nejnižší třídou ochrany ZPF.  

Lokality Z44 O – lokality jsou vymezeny pro občanskou vybavenost. Leží z větší části mimo 
hranice současně zastavěného území, jen menší část leží uvnitř. Lokality plynule navazují na  
současně zastavěné území a přirozeně dorovnávají jeho hranice. Vznikne ucelený prostor pro 
občanskou vybavenost. Pro obec bude mít tento areál vysoký sociální přínos. V původním ÚPN SÚ 
byla většina těchto ploch určena k zastavění. Druh dotčených pozemků je – zahrada, trvalý travní 
porost, ostatní plocha, ovocný sad, zastavěná plocha a nádvoří a orná půda. Ostatní plochy, 
zastavěná plocha a nádvoří nepodléhají záboru ZPF. Řešené lokality jsou zařazeny do  BPEJ 
3.11.10, třída ochrany III, 3.11.10, třída ochrany III, 3.08.50, třída ochrany IV, 3.40.77, třída ochrany 
V. Jedná se o půdy se střední a nižší úrodností, se střední a nižší třídou ochrany ZPF.   
 
Lokalita Z16 OS – plocha pro tělovýchovu a sport. Řešená lokalita leží uvnitř současně 
zastavěného území. Lokalita přímo navazuje na stávající sportoviště. Druh dotčených pozemků je – 
ostatní plocha. Řešené lokalita je zařazena do  BPEJ 3.08.50, třída ochrany IV. Jedná se tedy o půdy 
s nižší úrodností. 

Lokality Z5 VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu a Z25 V – plocha pro výrobu a 
skladování. Leží částečně uvnitř hranice současně zastavěného  území. Řešené lokality navazují na 
stávající plochy pro výrobu, čímž vznikne ucelený prostor. Pozemek Z25 nebyl řešen v konceptu ÚP, 
ale na základě podnětů z řad občanů a obce byl tento pozemek zařazen do dalšího stupně 
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projednávání ÚP a to z důvodu chybějících ploch pro podnikání a výrobu. Nedostatek ploch pro 
podnikatelský rozvoj by měl neblahý vliv na ekonomický rozvoj a také na možnosti nových pracovních 
příležitostí v obci. Pozemek bezprostředně navazuje na již stávající plochy výroby (zemědělského 
družstva). V případě jiné lokality by došlo ještě k daleko negativnímu zásahu. V případě jiné varianty 
by muselo dojít k narušení uceleného honu bez návaznosti na stávající plochy. Proto je toto řešení 
nejvýhodnější. Dotčená lokalita je dobře přístupná z místní komunikace. Obhospodařování okolních 
zemědělských pozemků nebude narušeno. V blízkosti dotčené lokality se nachází síť polních cest, 
které umožní přístup k zemědělským pozemkům v blízkosti dotčeného území. Druh dotčených 
pozemků je – ostatní plocha a orná půda. Řešené lokality jsou zařazeny do BPEJ 3.20.51, třída 
ochrany IV. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF. 

Lokalita Z26 TV – plocha pro vodní hospodářství - lokalita je vymezena pro vybudování čistírny 
odpadních vod, leží mimo hranice současně zastavěného  území. Z ekologického hlediska bude mít 
čistírna odpadních vod velmi pozitivní přínos. Druh dotčeného pozemku je – orná půda. Řešená 
lokalita je zařazena do BPEJ 3.20.51, třída ochrany IV. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a 
s nízkou třídou ochrany ZPF. 

 
Lokalita Z22 SX – plocha smíšená specifická. Řešená lokalita leží mimo hranice současně 
zastavěného území. Druh dotčených pozemků je – ostatní plocha. 
Lokalita Z19 SO.3 – plocha smíšená obytná vesnická. Řešená lokalita leží uvnitř současně 
zastavěného území. Lokalita tvoří proluku mezi zástavbou. Druh dotčených pozemků je – ostatní 
plocha. 
V původním ÚPN SÚ byly tyto plochy určeny k zastavění. Druh dotčených pozemků je - ostatní 
plocha. Ostatní plocha nepodléhá záboru ZPF. Řešené lokality jsou zařazeny do BPEJ  5.49.41, třída 
ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF. 
 
Lokality Z31 D, Z32 D, Z30 D, Z29 D, Z27 D, Z28 D, Z42 DS – plochy dopravní infrastruktury. 
Jsou určeny k výstavbě mimoúrovňových křižovatek s komunikací I/50, II/432 a II/433. Lokality leží 
mimo hranici současně zastavěné území obce. Rozloha a tvar ploch Z28 D-Z31 D a Z32 D byla 
upřesněna na základě připomínek dotčených orgánů (požadavek Ředitelství silnic a dálnic). Jedná se 
o plochy, které jsou nutné k výstavbě mimoúrovňových křižovatek. Křižovatky musí respektovat 
závazné a doporučující normy. Skutečný zábor zde však bude podstatně nižší. Obhospodařování 
okolních zemědělských pozemků nebude narušeno.  Druh dotčených pozemků je - ostatní plocha, 
orná půda, trvale travní porost a vodní plocha. Řešené lokality jsou zařazeny do BPEJ 3.58.00 – třída 
ochrany II, 3.08.10, 3.11.10 - třída ochrany III, 3.20.51, 3.19.41 - třída ochrany IV a 3.40.77 – třída 
ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF.  

Z6 RZ – rekreace individuální – zahrádkářská osada. Řešená lokalita leží mimo hranice současně 
zastavěného území. Druh dotčených pozemků je – trvale travní porost. Řešená lokalita je zařazena 
do BPEJ 5.49.41, 5.38.55 třída ochrany V. Jedná se tedy o půdy s nejnižší úrodností a s nízkou třídou 
ochrany ZPF. 

 
 
E.1.9.     Bilance předpokládaného řešení opatření k zajištění ekologické stability krajiny – tvorba úses 

 dopad na zemědělský půdní fond 
 

U navržených lokalit (biocentra, biokoridory, krajinná zeleň) jde o trvalé vynětí ze ZPF. Dotčené 
pozemky budou zatravněny, dojde k výsadbě dřevin a krajinné zeleně.  
Navrhuje se některé části zatravnit tak, aby bylo zamezeno vzniku erozních jevů a posílena 
ekologická stabilita krajiny. 

  
Biocentra  

Z37 P, Z41 P – plochy přírodní. Řešené území leží mimo hranice současně zastavěného území. 
Druh dotčených pozemků je – trvale travní porost, orná půda a ostatní plocha. Řešená lokalita je 
zařazena do BPEJ 3.58.00 třída ochrany II, 3.08.50 třída ochrany IV., 3.37.45, 3.40.77 třída ochrany 
V. Jedná se tedy především o půdy s nejnižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF. 
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Biokoridory 

Z33 K, Z34 K, Z35 K, Z36 K, Z38 K, Z39 K, Z40 K, Z43 K – plochy krajinné zeleně. Řešené území 
leží mimo hranice současně zastavěného území. Druh dotčených pozemků je – orná půda a ostatní 
plocha. Řešená lokalita je zařazena do BPEJ 3.58.00 třída ochrany II, 3.19.11 třída ochrany III, 
3.08.50 třída ochrany IV., 3.37.45, 3.40.77, 3.40.99, 3.37,15 třída ochrany V. Jedná se tedy 
především o půdy s nejnižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF. 

  
Krajinná zeleň 

Z45 K – plocha krajinné zeleně. Plocha je určena k výsadbě krajinné zeleně. Řešená lokalita leží 
mimo hranice současně zastavěného území. Druh dotčených pozemků je – trvale trávní porost a 
ostatní plocha. Řešená lokalita je zařazena do BPEJ 3.49.5, třída ochrany IV. Jedná se tedy o půdy 
s nejnižší úrodností a s nízkou třídou ochrany ZPF. Řešená lokalita je zatížená bývalou skládkou. 
Území je tedy nevhodné pro intenzivní zemědělské využívání.   

 
E.1.10.  Eroze půdy a navrhovaná protierozní opatření 
 
 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EROZI 
 

1.  Sklon svahu jako dlouhodobý až trvalý faktor ovlivňuje erozní procesy významnou 
měrou. Jako podklad byl proveden jeho rozbor. 

 
2.  Dalším faktorem ovlivňujícím erozní procesy je délka svahu jako nepřerušená délka 

povrchového odtoku. Tento faktor má charakter krátkodobý, protože se do něj promítají 
technická a organizační opatření. Je to tedy jeden z regulovatelných prvků a možných 
nástrojů protierozní ochrany 

 
3. a 4.  Faktory ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření mají rovněž 

krátkodobý charakter  a proto jsou také chápány jako nástroje regulace a protierozní 
ochrany.   

 
5. a 6. Faktory dešťový a půdní jsou naopak charakteru dlouhodobého a trvalého. Faktor 

dešťový můžeme navíc chápat  pro celé zájmové území jako prakticky konstantní. 
Faktor půdní vykazuje relativně nejmenší rozpětí hodnot pro různé půdy. 

 
Nebezpečí eroze dle sklonu svahu: 
I. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 5 do 12% - střední erozí ohrožené 

zemědělské půdy. Na půdách patřících do tohoto stupně je třeba změnit agrotechniku 
(vrstevnicová orba), použít i dalších organizačních opatření, např. pásové střídání plodin, 
změna tvaru pozemků, dále se vyhnout plodinám náchylným k erozi, případně použít 
stavebně technických opatření (viz „Typy protierozních opatření“ na konci kapitoly).   

II. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 12 do 18% - silné ohrožení 
zemědělské půdy. Na těchto pozemcích je nutné provést pozemkové úpravy a pozemky 
protierozně zabezpečit. Je nutné změnit agrotechniku, případně vyloučit intenzivní 
hospodaření a pokud je to možné, pozemky zatravnit nebo je alespoň rozčlenit 
technickými opatřeními jako pozemky drobné držby. 

III. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu nad 18% - velmi silné ohrožení 
zemědělské půdy, tyto pozemky je nutné zatravnit nebo zalesnit. 

  
TYPY PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ 
1. Organizační – dotýkají se vždy celých ploch řešených pozemků. Lze uvažovat tato 

konkrétní opatření: 
- zatravnění 
- zalesnění 
- protierozní osevní postup 
- pásové střídání plodin 
- změna velikosti a tvaru pozemků (i jako důsledek stavebně-technických opatření a 

zahuštění cestní sítě) 
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2. Agrotechnická a vegetační – dotýkají se vždy celých ploch, proto jsou tato opatření 
navrhována vždy společně s opatřeními organizačními: 

- vrstevnicová orba 
- výsev do ochranné plodiny 
- důlkování, hrázkování, brázdování 
- dlátování, hloubkové kypření 
- organizace pastvy 
- obnova drnu 
- mulčování 

3. Stavebně-technická – se dotýkají buď konkrétních kritických ploch, nebo pomocí 
liniových zařízení nedovolují koncentraci povrchového odtoku vody:  

- terénní urovnávky 
- terasy 
- průlehy (s ozeleněním jako základ budoucích mezí) 
- nádrže a suché poldry 
- příkopy – případně společně se zpevněnými cestami 
- zasakovací drény 
- ochranné hrázky 

 
Při aplikaci protierozních opatření jednoznačně preferujeme ta, která odstraňují příčiny 
eroze a zvyšují odolnost půdy proti erozi. Opatření odstraňující nebo eliminující škody 
způsobené erozní činností se doporučuje použít až v případě nedostatečnosti opatření 
proti příčinám. 
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TEXTOVÁ ČÁST                     Příloha č. 3 
(podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.-Textová část) 
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního 
řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona zejména 
  

označení kapitola strana 

A. Postup při pořízení Změny č.1 Územního plánu Střílky 4 

B. 
Soulad návrhu změny územního plánu s nadřazenými zájmy podle § 53 
odst. 4 stavebního zákona 

4 

B.1. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

4 

B.2. Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 
území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

11 

B.3. Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

11 

B.4. Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

12 

C. Zdůvodnění návrhu změny územního plánu podle § 53 odst. 5 stavebního 
zákona 

29 

C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

29 

C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 29 

C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 

29 

C.4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 30 

C.5. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

36 

D. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 
vztahů 

36 

D.1. Širší vztahy 36 

D.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 36 

D.3. Koordinace vzájemných vztahů části obce a vztahů se sousedními obcemi 36 

E. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 37 

F. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení 

42 

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

42 

H. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

48 
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 GRAFICKÁ ČÁST                    Příloha č. 4 
(podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Grafická část) 
 

 
Výkresy změny 

 
 

označení 
 

výkres 
 

měřítko 
II.1 Koordinační výkres M  1:5 000 

II.2 Výkres širších vztahů M  1:100 000 

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M  1:5 000 

II.4 Výkres dopravní a technické infrastruktury M  1:5 000 
 
 

Výkresy předpokládaného právního stavu po vydání změny 
 

 
označení 

 
výkres 

 
měřítko 

II-I.1 Výkres základního členění území M  1:5 000 

II-I.2 Hlavní výkres M  1:5 000 

II-I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M  1:5 000 
 

 
 
 
POUŽÍVANÉ ZKRATKY: 

 

ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚP územní plán  
ŽP životní prostředí   
ÚSES územní systém ekologické stability   
ZPF zemědělský půdní fond 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
OP ochranné pásmo 
SZ stavební zákon (zak.č.183/2006 Sb.) 
VPS veřejně prospěšné stavby 
VPO veřejně prospěšná opatření 
ZK Zlínský kraj 
ÚÁP územně analytické podklady 
ZUR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
PRVK ZK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 
ZÚ zastavěné území  
DO dotčené orgány  
BC lokální biocentrum 
BK lokální biokoridor 
ČOV čistírna odpadních vod 
VVN (VN) (NN) velmi vysoké napětí (vysoké napětí) (nízké napětí) 
VTL (STL) vysokotlaký plynovod (středotlaký plynovod) 
ÚK účelová komunikace 
MK místní komunikace 
RD rodinný dům 
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TEXTOVÁ ČÁST 
  
A. Postup při pořízení Změny č.1 Územního plánu Střílky 

Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období (dále jen zprávy) vychází  
z § 55 odstavce 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.. V § 55 odstavce 1 stavebního 
zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání 
územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto 
ustanovením a na základě nových skutečností přistoupil pořizovatel Územního plánu Střílky  
ke zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období. 
Tento návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky za uplynulé období 2009 – 2013 od jeho 
vydání (dne 18.04.2009) byl ve smyslu § 55 odstavce 1 stavebního zákona před jeho předložením  
ke schválení zastupitelstvu obce konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem (zasláno 
jednotlivě).  
V době konzultací byl návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách obce (pořizovatele) a obci 
Střílky, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost. 
Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě konzultací, byl předložen Zastupitelstvu obce Střílky 
ke schválení dle § 6 odstavce 5 písmeno e) stavebního zákona. 
Zároveň se Zprávou o uplatňování Územního plánu Střílky za uplynulé období 2009 – 2013 se 
schvalují Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, v rozsahu zadání 
změny, které jsou součástí předložené Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky za uplynulé 
období 2009 – 2013 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 upravená  
o požadavky obce Střílky, které se týkají zapracování záměru na změnu umístění ČOV Střílky  
a upřesnění umístění plynovodu Moravia do změny č. 1 Územního plánu Střílky, byla schválena 
Zastupitelstvem obce Střílky usnesením ze dne 23.03.2016. 

 
Návrh územního plánu 
Projektant Ing. arch. Radoslav Špok zpracoval dle pokynů ZOUÚP Návrh změny č. 1 ÚP Střílky. 

 

 

B. Soulad návrhu změny územního plánu s nadřazenými zájmy podle § 53 odst. 4 stavebního 
zákona 
 

B.1. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 
Soulad návrhu změny ÚP s PÚR ČR: 
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 596/2013 ze dne 8. srpna 2013 pořídilo 
„Návrh aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR“, tento dokument byl schválen dne 
15. dubna 2015 usnesením vlády č. 276/2015. Návrh změny č. 1 ÚP Střílky je v souladu s Politikou 
územního rozvoje, protože je v souladu s prioritami stanovenými v tomto dokumentu. 
 
Řešené území obce Střílky není součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. 
Z PÚR ČR 2015 vyplývají pro obec Střílky požadavky na prověření těchto ploch a koridorů: 
- koridor P9 pro plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia – VTL plynovod“ – 

zabezpečení koridoru pro posílení a zálohování vnitrostátní trasy pro přepravu plynu procházející 
územím několika krajů – koridor tohoto plynovodu je změnou č.1 ÚP vymezen jako několik 
nových návrhových ploch technické infrastruktury v severozápadní části řešeného území 

 
Další požadavky pro řešené území nevyplývají, kromě požadavku na naplnění příslušných 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změna č. 1 
územního plánu Střílky svým řešením naplňuje veškeré republikové priority (s výjimkou těch, které se 
řešeného území nedotýkají), jelikož: 
 

Soulad návrhu změny ÚP s republikovými prioritami: 

- (14) Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
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identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana je provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  
Brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

- (14a) dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především 
orné půdy a ekologických funkcí krajiny – změnou č.1 je při rozvoji primárního sektoru 
respektována ochrana kvalitní zemědělské půdy a funkcí krajiny. 

- (15) Předchází při vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

- (16) Při stanovování způsobu funkčního využití v územně plánovací dokumentaci upřednostňuje 
komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků. Vhodná řešení 
územního rozvoje hledá ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli. 

- (16a) Při územně plánovací činnosti vychází z principu integrovaného rozvoje území. 
- (17) Má vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 
strukturálně postižených a hospodářsky slabých – obec Střílky není součástí regionu 
strukturálně postiženého, či hospodářsky slabého. Změnou č.1 jsou respektovány dvě 
návrhové plochy výroby platného ÚP pro rozvoj ekonomického potenciálu obce a 
vytvoření nových pracovních příležitostí. 

- (18) Podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytváří předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi. 

- (19) Vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů  a ploch. Hospodárně 
využívá zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území). Zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a zachování veřejné zeleně – změna č.1 ÚP řeší převedení několika 
návrhových ploch pro bydlení individuální BI uvnitř zastavěného území do stavu BI, 
v těchto plochách již došlo k realizaci záměru. Dále převádí po realizaci záměru 
návrhovou plochu smíšenou specifickou SX (22) do stavu SX. V zastavěném území obce 
se nenacházejí žádné opuštěné areály a plochy. 

-  (20) Změna č.1 ÚP vytváří  územní  podmínky  pro implementaci a respektování územních 
systémů   ekologické   stability  a   zvyšování   a   udržování   ekologické   stability  a  k  zajištění 
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině – změna č.1 ÚP respektuje systém územní 
stability platného ÚP. Změnou č.1 je řešeno křížení prvků ÚSES s nově navrhovanými 
koridory technické infrastruktury a silniční dopravy. 

- (20a) Vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezuje nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny– změna č.1 aktualizuje vymezení ÚSES platného ÚP Střílky. Dále 
změna nenavrhuje žádné nová zastavitelné plochy takovým způsobem, který by přispíval 
ke srůstání hlavního zastavěného území s jiným hlavním zastavěným územím a omezuje 
tak nežádoucí srůstání sídel. 

- (21) Vymezuje a chrání 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 a ve specifických oblastech na jejichž území je krajina negativně 
poznamenaná lidskou činností s využitím její přirozené obnovy – řešené území obce Střílky se 
nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Platným ÚP jsou vymezeny plochy PV, 
Z*, ZP, K a L stávající či návrhové. Změnou č.1 jsou respektovány. Změnou č.1 se 
navrhuje rozdělení ploch K (39, 40, 45) a návrh nové plochy K (63). Změnou č.1 jsou dále 
vymezeny nové stávající plochy sídelní zeleně Z* uvnitř hlavního zastavěného území obce 
v místech ploch zemědělských Z platného ÚP. Změna č.1 dále vymezenu dvě nové 
stávající plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch PZ dle 
skutečného stavu v území. 

- (22) Vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. – 
Změna č.1 aktualizuje systém cyklodopravy řešeného území, vymezený platným ÚP. 
Změnou č.1 je dále nově vymezena stávající plocha individuální rekreace – zahrádkářské 
osady, dle skutečného stavu v území. Další stávající i návrhové plochy individuální 
rekreace jsou změnou č.1 respektovány. 

- (23) Vytváří  předpoklady  pro  lepší  dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické  
Infrastruktury - změna č.1 upravuje vymezení návrhových ploch pro silniční dopravu 
platného ÚP pro přeložku silnice I/50 DS (42) a vypouští plochy pro vybudování 
křižovatky DS (30, 31). Zároveň vymezuje dvě plochy územních rezerv pro silniční 
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dopravu DS 82, 83 pro jižní variantu obchvatu obce Kožušice a pro přebudování 
křižovatky silnic I/50 a II/433. Změna č.1 vymezuje nové návrhové plochy technické 
infrastruktury T* (50, 51, 52, 53, 54) pro záměr vybudování koridoru vedení VTL plynovodu 
a T* (51, 55, 56, 57, 81) pro zdvojení elektrického vedení VVN. Dále je změnou č.1 
vymezeno několik nových návrhových ploch technické infrastruktury pro vodní 
hospodářství TV (68, 69, 70, 71) pro dobudování kanalizačního sběrače v obci a TV (72) 
pro vodovodní přivaděč. 

- (24)  Obecně vytváří  podmínky  pro  zlepšení  dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury  s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os – řešené území obce Střílky se 
nenachází uvnitř rozvojové oblasti ani rozvojové osy. změna č.1 upravuje vymezení 
návrhových ploch pro silniční dopravu platného ÚP pro přeložku silnice I/50 DS (42) a 
vypouští plochy pro vybudování křižovatky DS (30, 31). Zároveň vymezuje dvě plochy 
územních rezerv pro silniční dopravu DS 82, 83 pro jižní variantu obchvatu obce 
Kožušice a pro přebudování křižovatky silnic I/50 a II/433.  

- (24a) Vytváří podmínky pro minimalizaci negativních koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
– změna č.1 nevymezuje žádné nové plochy pro bydlení, pouze aktualizuje vymezení 
ploch platného ÚP nebo je částečně či úplně převádí do stavu. Změna č.1 respektuje 
návrhové plochy výroby a skladování platného ÚP pro rozšíření výrobního areálu, který 
se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby v severovýchodní části hlavního 
ZÚ obce.  

- (25) Obecně vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (např. eroze) s cílem minimalizovat rozsah případných   
škod. – změna č.1 respektuje systém protierozních opatření platného ÚP, nové plochy pro 
protierozní opatření nejsou změnou č.1 navrhovány.  

- (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech – změna č.1 
respektuje záplavová území Q20 a Q100 vodního toku Litava (Cézava). Uvnitř těchto 
záplavových územích nejsou umísťovány žádné návrhové plochy ani veřejná 
infrastruktura.  

- (27)  Vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj. 
- (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území. 
- (29)  Věnovat pozornost návaznosti různých druhů dopravy, s ohledem na to  vymezovat plochy 

a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu - v obci Střílky není městská 
hromadná doprava, z jednotlivých druhů dopravy se zde vyskytuje doprava silniční a 
cyklistická. 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod je 
koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti - změna č.1 řeší vymezení několika nových návrhových ploch technické 
infrastruktury pro vodní hospodářství TV (68, 69, 70, 71) pro dobudování kanalizačního 
sběrače v obci a TV (72) pro vodovodní přivaděč. 

- (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů - Změna č.1 neřeší velkoplošný rozvoj výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. Předpokládá se pouze rozvoj na úrovni bytového sektoru závislý 
čistě na obyvatelích obce a jejich možnostech. 

- (32) Při stanovování urbanistické koncepce posuzovat kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby – netýká 
se obce Střílky obec nemá žádné znevýhodněné části. 

 
 

Soulad návrhu změny ÚP se ZÚR ZK: 
V průběhu platnosti ÚP došlo k aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje usnesením  
č. 0749/Z21/12 ze dne 12. 9. 2012. Ta nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012. Změna č.1 ÚP je v souladu 
se zněním ZÚR po této aktualizaci, tedy od 5. 10. 2012. 
 
Soulad návrhu změny ÚP s prioritami územního plánování ze ZÚR ZK : 
- (1) Podporuje prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského 

kraje.Vytváří na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu 
mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a 
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kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbá 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. – změna č.1 ÚP komplexně řeší celé katastrální území 
obce ve snaze o rovnováhu pilíře sociálního, ekonomického i ekologického (navrhuje 
plochu pro bydlení, plochy občanského vybavení, dále plochy pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a plochy krajinné zeleně). Vzhledem k zastavění částí plochy BI (8) 
vymezených platným ÚP, vymezuje změna č.1 jednu novou plochu bydlení BI 58. Změnou 
jsou nově navrhovány plochy technické infrastruktury T* (50-58, 81) a TV (68-72). Změna 
dále navrhuje plochu krajinné zeleně K (63). Tím vytváří vhodné územní podmínky pro 
dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. 

- (2) Preferuje při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci 
republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního 
rozvoje České republiky 2008 (dále 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 (dále PRÚOZK) – změna 
č.1 ÚP Střílky řeší vymezení koridorů PK 07 pro přeložku silnice I/50, E03 pro zdvojení 
elektrického vedení VVN Zdounky – Bučovice a P01 pro vedení plynovodu VTL Moravia. 

- (3) Soustřeďuje 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 – 
změnou č.1 ÚP respektováno. Změna respektuje rozvojové plochy výroby a skladování 
platného ÚP. 

- (4) Podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posiluje republikový význam krajského 
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové 
potenciály koridoru Pomoraví. Posiluje zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení 
kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytváří 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 – jedním z úkolů ÚP a změn ÚP obcí je posilovat úlohu obcí ve 
struktuře velká města – města – obce. Tj., aby technickou a dopravní infrastrukturou, ale i 
občanskou vybaveností spolu s rozvojem rekreace a atraktivity obce mohly konkurovat 
malým i velkým městům – změna č.1 ÚP navrhuje dostatečné množství a typy ploch pro 
všestranný rozvoj obce. 

- (5) Podporuje 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. - změna č.1 upravuje vymezení 
návrhových ploch pro silniční dopravu platného ÚP pro přeložku silnice I/50 DS (42) a 
vypouští plochy pro vybudování křižovatky DS (30, 31). Zároveň vymezuje dvě plochy 
územních rezerv pro silniční dopravu DS 82, 83 pro jižní variantu obchvatu obce 
Kožušice a pro přebudování křižovatky silnic I/50 a II/433. 

- (6) Podporuje 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 – ÚP při návrhu urbanistické koncepce 
rozvoje obce vychází ze stávající struktury osídlení, vymezuje území cenná z 
urbanistického hlediska a historického vývoje obce, stanovuje podmínky pro jejich další 
funkční využití, definuje takové funkční vymezení území v okolí památek, aby nebyla 
narušena jejich kulturní a umělecká hodnota, apod. Změna č.1 ÚP aktualizuje výčet 
nemovitých kulturních památek a národních nemovitých kulturních památek v obci. 

- (7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na (obec 
Střílky se nenachází  v rozvojové oblasti ani rozvojové ose): 
- 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 
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prostupnosti krajiny – . –změna č.1 ÚP komplexně řeší celé katastrální území obce ve snaze 
o rovnováhu pilíře sociálního, ekonomického i ekologického (navrhuje plochu pro 
bydlení, plochy občanského vybavení, dále plochy pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a plochy krajinné zeleně). 
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit 
přednostně – změnou č.1 ÚP respektováno. 
- 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 – změna č.1 ÚP respektuje návrhové plochy 
výroby a skladování platného ÚP, určené k rozvoji podnikání v obci a nezhoršuje 
podmínky pro využívání zastavěného území. 
- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace – změna č.1 ÚP vymezuje 
několik nových stávajících ploch sídlení zeleně Z*  a dvě stávající plochy veřejných 
prostranství s převahou nezpevněných ploch PZ uvnitř zastavěného území obce.   
- 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 – dtto předchozí odrážka. Změna č.1 ÚP navrhuje novou plochu krajinné zeleně 
K (63) v blízkosti hlavního ZÚ obce. 

- - 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 – Změna č.1 aktualizuje systém cyklodopravy řešeného 
území, vymezený platným ÚP. Změnou č.1 je dále nově vymezena stávající plocha 
individuální rekreace – zahrádkářské osady, dle skutečného stavu v území. Další stávající 
i návrhové plochy individuální rekreace jsou změnou č.1 respektovány. 
- 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. – změnou č.1 ÚP respektováno. 
- 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 - změna č.1 upravuje vymezení návrhových ploch pro 
silniční dopravu platného ÚP pro přeložku silnice I/50 DS (42) a vypouští plochy pro 
vybudování křižovatky DS (30, 31). Zároveň vymezuje dvě plochy územních rezerv pro 
silniční dopravu DS 82, 83 pro jižní variantu obchvatu obce Kožušice a pro přebudování 
křižovatky silnic I/50 a II/433. Změna č.1 vymezuje nové návrhové plochy technické 
infrastruktury T* (50, 51, 52, 53, 54) pro záměr vybudování koridoru vedení VTL 
plynovodu a T* (51, 55, 56, 57, 81) pro zdvojení elektrického vedení VVN. Dále je změnou 
č.1 vymezeno několik nových návrhových ploch technické infrastruktury pro vodní 
hospodářství TV (68, 69, 70, 71) pro dobudování kanalizačního sběrače v obci a TV (72) 
pro vodovodní přivaděč. 
-  zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní – změna č.1 ÚP tyto plochy 
nenavrhuje.  
- vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech – změna č.1 
respektuje záplavová území Q20 a Q100 vodního toku Litava (Cézava). Uvnitř těchto 
záplavových územích nejsou umísťovány žádné návrhové plochy ani veřejná 
infrastruktura. 
- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování 
a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní – bude 
řešeno v dalších řízeních (územních a stavebních). 
- 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. – změnou č.1 ÚP respektováno. 

-     (8)  Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a 
řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny – řešené území obce Střílky se 
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nachází ve specifické oblasti N-SOB2. Změnou č.1 je podporována ochrana a rozvoj 
specifických hodnot území a řešeny specifické problémy této oblasti.    

- (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 nachází nevýhradní evidované ložisko 
nerostných surovin. Změna č.1 ÚP toto ložisko respektuje a nijak nemění systém jeho 
využívání. 

- (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. – Změna č.1 nenavrhuje žádné nové návrhové plochy, které by způsobovaly 
trvalý zábor ZPF, pouze několik ploch pro koridory technické infrastruktury, po jejichž 
realizaci bude plocha opět do ZPF navrácena. 

- (11)  Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku – 
v řešeném území se nenacházejí zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a 
majetku.  

- Priority 12-14 se vztahují ve větší míře ke Zlínskému kraji než k obci Střílky. 
Návrh změny č. 1 Územního plánu Střílky je v souladu se ZÚR ZK.  

 
Plochy a koridory nadmístního významu dle ZÚR ZK: 
- Řešené území se nachází ve specifické oblasti nadmístního významu N-SOB2 Litenčicko 

Změna č.1 ÚP Střílky respektuje tyto zásady pro rozhodování o změnách v území, vyplývajících 
ze ZÚR ZK: 
a) podporovat možnosti vytváření nových pracovních příležitostí v N-SOB2 přiměřeným 

územním rozvojem. – změnou č.1 jsou respektovány stávající i návrhové plochy 
výroby a skladování platného ÚP, které jsou předpokladem k vytvoření nových 
pracovních příležitostí. 

b) podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajících 
území OB9 a OS11 – řešené území obce Střílky není součástí těchto území. Změna 
č.1 respektuje návrhové plochy občanské vybavenosti platného ÚP, pouze je vlivem, 
nového záměru rozděluje na menší návrhové plochy se stejnými podmínkami 
funkčního využití. 

c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a obsluhy okrajových území N-SOB2 – řešené 
území obce Střílky leží v okrajovém území oblasti N-SOB2. Změna č.1 respektuje 
návrhové plochy silniční dopravy platného ÚP pro záměry přeložky silnice I/50 u 
obce Kožušice a pro vybudování dvou křižovatek. tyto plochy změna č.1 pouze 
aktualizuje a vlivem křížení s jinými záměry rozděluje na několik menších 
návrhových ploch silniční dopravy. 

d) podporovat funkční provázanost N-SOB2 s územím Jihomoravského a Olomouckého kraje 
– změnou č.1 jsou řešeny záměry nadmístního významu, navazující na území 
Jihomoravského a Olomouckého kraje. Jedná se o koridor pro zdvojení elektrického 
vedení VVN Zdounky – Bučovice a vedení plynovodu VTL Moravia. 

 
Změna č.1 ÚP Střílky respektuje úkoly pro územní plánování, vyplývající ze ZÚR ZK: 
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území  

N-SOB2 – změna č.1 řeší zpřesnění koridoru E03 pro zdvojení elektrického vedení 
VVN Zdounky – Bučovice, koridoru P01 pro vedení plynovodu VTL Moravia a 
koridoru PK07 pro přeložku silnice I/50 u obce Kožušice.  

b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením N-SOB2 a 
stanovit pravidla pro jejich využití – změna č.1 prověřuje účelné využívání 
zastavitelných ploch navržených platným ÚP (viz kap. C.5) 

c) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území N-
SOB2, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a 
krajinné hodnoty v území N-SOB2 – změnou č.1 respektováno. 
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Cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR ZK: 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje na základě dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“ a pro 
potřeby  cílových  charakteristik  krajiny  stanovují  pro obec  Střílky  jako  základní  typ  krajiny „lesní 
harmonická“ začleňující obec Střílky do krajinného celku „Chřiby“, krajinného prostoru 
„Koryčansko“. 

 

Možná ohrožení :  
- zástavba mimo zastavěné území, zejména na horizontech a v blízkosti dominant – změna č.1 

ÚP nenavrhuje žádnou zástavbu mimo zastavěné území, ani na horizontech nebo 
v blízkosti dominant.  

- vnášení nových krajinných dominant, symbolů a významů – změnou č.1 ÚP respektováno 
- zástavba mimo hranice zastavěného území – změna č.1 ÚP nenavrhuje žádnou zástavbu 

mimo zastavěné území 
- sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo jejich převod na jiný způsob využití – změnou 

č.1 ÚP respektováno. 
- likvidace extenzivních forem zemědělství – změnou č.1 ÚP respektováno. 
- velkoplošné odstranění lesa – změna č.1 ÚP nepřispívá svým řešením k odstranění ploch 

lesa. 
- přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků – změnou č.1 ÚP respektováno. 
- zavádění intenzivních forem rekreace a cestovního ruchu – změnou č.1 ÚP nejsou zaváděny 

intenzivní formy rekreace a cestovního ruchu v řešeném území. 
 

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření ze ZÚR ZK: 
- koridor PK07 pro obchvat obce Kožušice 
- koridor E03 pro zdvojení vedení VVN 110kV Zdounky – Bučovice 
- koridor P01 pro VTL plynovodu Tvrdonice – Libhošť DN 700 PN 63 

 
- Řešené území se nenachází v plochách a koridorech pro územní studii a regulační plán ZÚR 

ZK. 
 

- ZÚR ZK stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení zásobování vodou PRVK ZK. 
Úkolem pro územní plánování je zajistit vymezení  a ochranu koridorů a ploch pro zásobování 
vodou v souladu s PRVK ZK na úrovni ÚPD dotčených obcí formou VPS - je řešeno platným 
ÚP. Změna č.1 navrhuje novou plochu TV (71) pro vodovodní přivaděč. 

 

- ZÚR ZK stanovují jako závazné dokumenty pro komplexní řešení protipovodňové ochrany Plány 
oblastí povodí Moravy a Dyje; řešit ochranu území komplexním protipovodňovým systémem a 
zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňových opatření na úrovni ÚPD 
dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření – během 
pořizování změny č.1 byly vydán nový závazný koncepční dokument „Plán po dílčího 
povodí Moravy a přítoků Váhu“, který nahradil dřívější „Plán oblasti povodí Moravy a 
Dyje“. Z tohoto dokumentu nevyplývají pro řešené území obce Střílky žádné konkrétní 
požadavky. 

 
 
 

Soulad návrhu změny ÚP s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty vydanými krajem: 
 

Při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Střílky byly dále respektovány strategie a koncepce Zlínského 
kraje : 
- Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje 
- Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 
- Strategie rozvoje Zlínského kraje 
- Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje 
- Územní energetická koncepce Zlínského kraje 
- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016 - 2025 
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny 
- Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje 
- Krajinný ráz Zlínského kraje 
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2015 - 2021 
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Téměř všechny tyto dokumenty byly schváleny již v době zpracování ÚP Střílky a koncepce ÚP je 
tudíž s nimi v souladu. Po vydání ÚP byl aktualizován „Generel dopravy Zlínského kraje“, z nějž však 
pro řešené území obce Střílky nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
 
Vydána byla také nová koncepce pro nakládání s odpady „Plán odpadového hospodářství Zlínského 
kraje 2016 – 202. Tento dokument je změnou č.1 respektován. Řešeného území obce Střílky se 
týkají zejména požadavky z hlediska závazné části tohoto dokumentu, ve které jsou stanoveny cíle 
v oblasti komunálního odpadu. Místa v obci pro podporu odděleného sběru odpadu budou umístěny 
v plochách veřejných prostranství.  
 
Dále byl během pořizování změny č. 1 schválen „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“, ze 
kterého ale pro řešené území obce Střílky také nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
 
Během procesu pořizování změny ÚP pak byly vládou ČR schváleny nové koncepční a rozvojové 
dokumenty „Národní plán povodí Dunaje“ a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ 
(oba tyto dokumenty pořídilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve 
spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady). Změna č.1 ÚP Střílky 
je s těmito dokumenty v souladu a nevyplývají z nich pro řešené území žádné konkrétní požadavky 
nebo záměry. 
 
Pro změnu č. 1 ÚP nevyplývají z uvedených programů a koncepčních dokumentů žádné speciální 
požadavky. Změna č. 1 ÚP Střílky je s těmito dokumenty v souladu. 

 
 

B.2. Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Hlavní zásady koncepce rozvoje obce Střílky: 
- nové „zastavitelné plochy“ s větší výměrou jsou situovány na dolní okraj obce pod 

zámeckou zahradu a na SV okraj obce  
- návrhem je respektováno stávající velmi kvalitní životní prostředí a bude dále maximálně 

chráněno  
- plochy pro bydlení jsou navrženy oddělené od ploch s možnými rušivými vlivy na kvalitu 

bydlení 
- velká pozornost je věnována ochraně a rozšiřování všech kategorií „ploch zeleně“ 
- využití rozsáhlých rozvojových ploch v okolí zámecké zahrady je navrženo tak, aby nebyla 

narušena kvalita bydlení v okolí 
- vhodným způsobem jsou dořešeny plochy kolem rozšířené a upravené silnice 1.třídy 

(plochy u ČS PHM) 
 

Závěr : Změna č.1 ÚP Střílky je v souladu se zásadami koncepce rozvoje obce. 
 
 

B.3. Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 
 

 

Změna č.1 je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavební řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění  a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění.  
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B.4 Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů 
 
(dle §53, odst. 4, písm. d), poznámka pod čarou 4), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů)  

 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů  
V souvislosti s řešením civilní ochrany nebyly v rámci zprávy o uplatňování ÚP Střílky vzneseny 
žádné konkrétní požadavky. Změna č.1 ÚP respektuje integrovaný záchranný systém Zlínského 
kraje.  

 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska obrany státu nevyplývají pro změnu č.1 ÚP žádné požadavky. Na území obce se 
nevyskytují žádné věcné prostředky státu k zajišťování obrany. Ostatní věcné prostředky k 
zajišťování obrany státu se použijí v souladu se schváleným krizovým plánem obce, zpracovaným 
podle zvláštních právních předpisů. 

 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
Požadavky právního předpisu jsou na úrovni ÚPD změnou č.1 respektovány. Způsob a rozsah 
zohlednění je popsán zejména v kap. C.4, oddílu b). 

 
Zákon č. 114/19922 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Požadavky právního předpisu jsou na úrovni ÚPD změnou č.1 respektovány. Způsob a rozsah 
zohlednění je popsán zejména v kap. C.4, oddílu d). 

 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  
Uvedený právní předpis stanovuje zdroje a přípustnou úroveň znečišťování ovzduší tak, aby byla 
omezena rizika pro lidské zdraví a současně sníženy zátěže životního prostředí, poškozující 
ekosystémy. Uvedený právní předpis má na úrovni ÚPD pouze informativní charakter. 

 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  
Požadavky uvedeného právního předpisu jsou změnou č.1 ÚP respektovány. Způsob a rozsah 
zohlednění je uveden v kap. G. 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Požadavky uvedeného právního předpisu jsou změnou č.1 ÚP respektovány. Způsob a rozsah 
zohlednění je uveden v kap. C.4, oddílu e). 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Požadavky uvedeného právního předpisu jsou změnou č.1 ÚP respektovány. Způsob a rozsah 
zohlednění je uveden v kap. G. 

 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
U nově navrhovaných lokalit bude zohledněno zásobování požární vodou. Z hlediska přístupu 
hasičské techniky budou všechny objekty přístupny ze zpevněných veřejných komunikací a u objektů 
bude zajištěn volný přístup ze všech stran.  

 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Zmíněný právní předpis zajišťuje ochranu dálnic, silnic a místních komunikací a provozu na nich 
mimo území zastavěné nebo určené k souvislému zastavění. Požadavky zákona jsou změnou č.1 
ÚP v řešeném území zohledněny v podobě vymezení ochranných silničních pásem silnic I., II. a III. 
třídy. Ochranná pásma jsou vyznačena v Koordinačním výkrese a ve Výkrese dopravní a technické 
infrastruktury. 
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Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
V řešeném území obce Střílky nejsou evidovány žádné dobývací prostory, výhradní ložiska 
nerostných surovin, chráněná ložisková území ani prognózní zdroje pro těžbu surovin a nejsou zde 
lokalizována žádná chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Pouze se zde nachází 
nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin (nevyhlášené), na které se však dle horního 
zákona nevztahuje územní ochrana. 
 
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
V řešeném území obce Střílky se nenachází žádné zařízení, objekt nebo místo vyžadující ochranu 
léčebných lázní a lázeňských míst, zajišťující lázeňskou péči.  

 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  
V řešeném území obce Střílky se nachází lokality se zvláštním poměrem geologické stavby. Jedná 
se oblast dočasně uklidněných sesuvů, zapracovaných z podkladů České geologické služby 
(Geofondu). Tyto oblasti jsou vymezeny v Koordinačním výkrese.    

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  
Změna č.1 ÚP respektuje požadavky na zabezpečení ochrany staveb proti vnějšímu hluku a 
vibracím, zejména od dopravy, stanovené platným ÚP. 
 
 
Vyhodnocení výsledků společného jednání o návrhu změny č.1 Územního plánu Střílky: 
Soulad se stanovisky dotčených orgánů: 
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Kroměříž, 
koordinované stanovisko č.j.: MeUKM/064523/2016/0794/16, doručeno dne 14.11.2016:  
Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 61 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení 
vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává 
jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě: 
 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 48 odst. 2, písm. b) – dále jen „zákon o lesích“: 
Bez připomínek. 
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 79 odst. 1 písm. k) – dále jen „zákona o odpadech“: 
Orgán odpadového hospodářství, příslušný k uplatnění stanoviska dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona        
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“), 
uplatňuje souhlasné stanovisko s připomínkami k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, pro 
společné jednání: 
Je třeba zapracovat informaci z hlediska nakládání s odpady v obci ohledně závazné vyhlášky 
Zlínského kraje Plán odpadového hospodářství ZK pro období 2016 – 2025. Zpracovatelem 
dokumentace není v návrhu změny uvedena citovaná obecně závazná vyhláška. Zajištění povinností 
na katastrálním území obce Střílky má vliv v budoucnosti na finanční náklady obce Střílky jako 
původce odpadů (viz odůvodnění).  
        
Odůvodnění: 
Orgán odpadového hospodářství uplatňuje připomínky z důvodů, že v návrhu změny č. 1, společné 
projednání Územního plánu Střílky není uvedena informace o POH Zlínského kraje pro období 2016 
– 2025. 
1. Zajištění plnění povinností obce jako původce odpadů z hlediska minimalizace nákladů za 
komunální odpady obce dle textu POH ZK 1/2016 pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
vyvolává územní požadavky. 
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Jedná se například v rámci hierarchie nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech v rámci 
předcházení vzniku odpadů o komunitní kompostování dle ustanovení § 10a zákona o odpadech, 
popř. malé zařízení       § 33b odst. 1 zákona o odpadech. 
2. Obce Střílky se týkají zejména povinnosti z hlediska závazné části Plánu odpadového 
hospodářství Zlínského  kraje, zejména bod 3.3.1. Komunální odpad 
Pro komunální odpady jsou stanoveny cíle v oblasti komunálního odpadu. Je třeba při plánování 
vymezit dostatečné četné prostory pro zajištění míst na podporu odděleného sběru minimálně pro 
odpady z papíru, plastu, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 
Při volbě shromažďovacích míst (nejedná se o sběrný dvůr odpadů) musí být zohledněny otázky 
bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy 
mechanizačními      a dopravními prostředky (viz § 5 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Zapracována bude informace z hlediska nakládání s odpady v obci ohledně 
závazné vyhlášky Zlínského kraje Plán odpadového hospodářství ZK pro období 2016 – 2025, která 
bude v návrhu změny územního plánu uvedena. (doplněno do kapitoly B.1) 
 
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1, písm. q, zákona             
č. 114/1992 Sb., souhlasí se změnou č. 1 ÚP Střílky. Změna by neměla negativně ovlivnit průběh                  
a návaznost prvků ÚSES ani charakter místního krajinného rázu, významné krajinné prvky, zvláště 
chráněné částí přírody (EVL Chřiby, přírodní památka "Bralová", památné stromy v intravilánu obce 
"Červený buk" a "Dřín u Vrbů").  
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 1 a § 
40 odst. 4 písm. d): 
 Městský úřad v Kroměříži, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silničně správní 
úřad, uplatňuje dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
stanovisko k územním plánům a regulačním plánům ve věci místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací. 
Silničně správní úřad neuplatňuje žádné připomínky ke změně č. 1 územnímu plánu obce Střílky.  
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 1 a § 29 
odst. 2 písm. c): 
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče 
příslušný k vydání stanoviska dle § 29 odst. 2 písm. c/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči v platném znění, souhlasí s předloženou akcí Změna č. 1 Územního plánu Střílky. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
Závěr: 
Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů  
k předložené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. Jednotlivé požadavky budou v návrhu změny č. 1 
Územního plánu Střílky zapracovány a při veřejném projednání bude předložený upravený návrh 
územního plánu.  
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín, 
koordinované stanovisko č.j.: KUZL 67337/2016, KUSP 67337/2016, doručeno dne 25.11.2016: 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),          
ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o společném projednání vydává podle ust. § 4 
odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, žadateli 
Městskému úřadu Kroměříž, toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů:   
 

Charakteristika změny č. 1 ÚP Střílky  
Plochy technické infrastruktury T* – vedení koridoru plynovodu VVTL – 50, 51, 52, 53, 54  
Plochy technické infrastruktury T* – vedení  koridoru  pro zdvojení  vedení 110 kV  Zdounky – 
Bučovice – 55, 56, 57.  
Plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství TV – 68, 69, 70, 71, 72  
Plochy krajinné zeleně K – 63  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu ZPF),  
       K předložené dokumentaci pro společné jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, 
vydává podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v 
platném znění, nesouhlasné stanovisko.  
     Odůvodnění:  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil dokumentaci k návrhu změny č. 1 ÚP Střílky. 
Předmětná dokumentace navrhuje lokality větší jak 10 ha, z tohoto důvodu zaslal orgán ochrany ZPF 
krajského úřadu žádost o stanovisko Ministerstvu životního prostředí k vyjádření dle článku II. odst. 1 
Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96. Dne 23. 11. 2016 bylo krajskému úřadu doručeno 
stanovisko MŽP k návrhu změny č. 1 ÚP Střílky, ve kterém uvádí, že v dokumentaci zcela chybí 
zdůvodnění navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ve smyslu požadavků ustanovení § 5 
odst. 1 zákona, včetně § 4 písm. c), d), e) zákona. Toto stanovisko MŽP č.j.:80775/ENV/16, 
2152/570/16, ze dne 21.11.2016 bylo zasláno i pořizovateli ÚPD Městskému úřadu Kroměříž, 
stavebnímu úřadu. Orgán ochrany ZPF krajského úřadu respektuje stanovisko MŽP a požaduje 
doplnit dokumentaci k návrhu změny č. 1 ÚP Střílky. Po doplnění dokumentace bude v řízení dle ust. 
§ 5 odst. 2 zákona pokračováno.  
        
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Stanovisko MŽP č.j.: 80775/ENV/16, 2152/570/16, ze dne 21.11.2016 bude 
v návrhu změny č. 1Územního plánu Střílky zapracováno a doplněná dokumentace bude předložena 
MŽP a krajskému úřadu k projednání.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění: 
       K předložené dokumentaci pro společné jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, 
vydává podle ustanovení § 11 odst. 2a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasné stanovisko. 
       Odůvodnění: 
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených ÚP mohlo dojít ke 
zhoršení kvality ovzduší, jelikož v důsledku územním plánem určeného účelového využití ploch zde 
budou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší umisťovány v minimální míře. 
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.    
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán 
na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
Vydává souhlasné stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky (SJ).  
       Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice č. II/432 a č. III/43346. Předložený 
návrh změny č. 1 není s uvedenými silnicemi ve střetu. S návrhem souhlasíme, nemáme žádné 
připomínky.  
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Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.    
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný správní orgán na úseku 
odboru kultury podle ustanovení § 28 odst. 2 písmene c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů,  
Posoudil předloženou dokumentaci ke změně č. 1 Územního plánu Střílky. Po tomto posouzení 
konstatuje, že s předloženým návrhem změny č. 1 Územního plánu Střílky souhlasí.  
       Odůvodnění:  
V posuzované dokumentaci ke změně č. 1 Územního plánu Střílky jsou zaneseny všechny 
památkově chráněné hodnoty (v textové i grafické části):  
       Nemovité kulturní památky  
– hrad Střílky, zřícenina; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 35892 / 7–6149  
–  socha sv. Jana Nepomuckého; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 29377 / 7–6154  
–  zámek; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 15560 / 7–6150  
–  činžovní dům deputátní; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 45862 / 7–6153  
–  kostel Nanebevzetí Panny Marie; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 33233 / 7–6152  
       Nemovitá národní kulturní památka  
–  hřbitov ve Střílkách; rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 369,  prohlášená Nařízením vlády č. 50/2010 
Sb., ze dne  
    8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.  
–  celé  řešené  území  je  územím  s archeologickými  nálezy  a ve smyslu  zákona  č. 20/1987 Sb.,  
o státní    
    památkové péči.  
 
Uvedené památkově chráněné hodnoty nejsou řešenými změnami negativně dotčeny. 
Upozorňujeme však na zmatečný text v Odůvodnění navržených změn, str. 17, odrážka e) 
Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných 
pásem:  
       „Barokní hřbitov je památkou značného významu (r. 1743), komponovaný původně v extravilánu 
obce jako „zahrada věčnosti“ s kaplí a alegorickou sochařskou výzdobou (momentálně je bez soch – 
část ukradena, část v rekonstrukci), zámecká zahrada u empírového zámku (původně renesanční, 
pak barokní). Původní park barokní s pravidelnou osovou kompozicí parteru, později přeměněn v 
krajinářský park s jezírky, sochařskou výzdobou a oranžerií. Plošně se jedná o nejrozsáhlejší kulturní 
památku.“ 
       Došlo zřejmě k chybnému propojení pojmů „zahrada věčnosti“ a „zámecká zahrada“. 
Doporučujeme tyto nesrovnalosti z textové části odůvodnění odstranit.  
 

       Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých 
úseků veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předložené dokumentaci pro 
společné jednání  Změny č. 1 Územního plánu Střílky nesouhlasné koordinované stanovisko.         
 
       Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. Jednotlivé požadavky budou v návrhu změny č. 1 
Územního plánu Střílky zapracovány a odůvodněny, a při veřejném projednání bude předložený 
upravený návrh územního plánu. (v kap. C.4 odd. e) této textové části opraveno) 
 
 
Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc,  
stanovisko č.j.: 68349011/ENV/16, 1870/570/16, doručeno dne 25.10.2016: 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., v platném      
znění, (horní zákon) sdělujeme, že na k.ú. obce nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, na 
která by se z horního zákona vztahovala územní ochrana vyplývající ze stanoveného CHLÚ. K 
projednávanému návrhu změny ÚP Kroměříž nemáme připomínky.  
       Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského 
půdního  fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v 
platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude 
předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle 
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského 
kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 
2/2010).  



 

 ZMĚNA Č.1 ÚP  STŘÍLKY -  ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY                                                            str.17 

   

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí               
a zemědělství, se k předloženému řešením návrhu změny územního plánu vyjádřil a jeho stanovisko         
bude respektováno a zapracováno.  
 
 
Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, 
stanovisko č.j.: 80775/ENV/16, 2152/570/16 doručeno dne 25.11.2016: 
Na základě Vaší žádosti o posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky ve smyslu čl. II. 
odst. 1 Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96 (dále jen „metodický pokyn“) sdělujeme jakožto 
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k připomínkování Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje následující: 
       Z dostupných podkladů (projednávaná dokumentace, zpracovatel ATELIER RS Uherské 
Hradiště, srpen 2016) vyplývá, že předmětem řešení je mimo jiné záměr na vymezení nových 
návrhových ploch technické infrastruktury (T*)  
–  50,  51,  52,  53,  54  pro  vedení  koridoru  plynovodu  VVTL  „Moravia“  Hrušky  –  Příbor  DN 700  
PV 63   
    o celkové výměře  81,7255 ha,  z toho 81,7178 ha  ZPF  (35,8235 ha půdy  zařazené  do II. třídy  
ochrany,  
    zbývající výměra tvořena půdami zařazenými do III. IV. a V. třídy ochrany) 
–  55, 56, 57  pro vedení  koridoru  pro zdvojení  vedení VVN 110kV  Zdounky – Bučovice  o celkové  
výměře  
    12,6291 ha,  z toho  11,6402 ha  ZPF  (5,2881 ha  půdy  zařazené  do II. třídy  ochrany,  zbývající  
výměra  
    tvořena půdami zařazenými do III. IV. a V. třídy ochrany) 
       V textové části projednávané dokumentace „Odůvodnění“, kapitole „G. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkce lesa“ (str. 24) je uvedeno, že při řešení a vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF bylo vycházeno ze zákona, vyhlášky č. 13/1994 Sb., metodického 
pokynu a společného metodického doporučení MMR a MŽP ze srpna 2013. Upozorňujeme, že 
z uvedeného není zřejmé, zda zařazení půd do jednotlivých tříd ochrany bylo provedeno podle 
metodického pokynu (což by bylo chybné a bylo by třeba provést přepracování kapitoly vztahující se 
k zásadám ochrany ZPF, včetně tabulkové části projednávané dokumentace), nebo bylo provedeno 
správně podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., v platném znění, o stanovení tříd ochrany. 
Dále uvádíme, že na základě posouzení dostupných údajů lze konstatovat, že v projednávané 
dokumentaci zcela chybí zdůvodnění navrhovaného řešení ve smyslu požadavků ustanovení § 5 
odst. 1 zákona, včetně § 4 písm. c), d), e) zákona. V kapitole „G“ je uveden pouze obecný odkaz, že 
jsou plochy navrženy tak, aby byla odnímána jen nejnutnější část ZPF, aniž by toto tvrzení bylo nějak 
konkretizováno     či dokladováno. Jako zdůvodnění obou výše uvedených záměrů je zde uvedeno, 
že vymezení koridorů vyplývá z nadřazené dokumentace a jelikož jde o záměr zajištění 
celorepublikového transportu plynu (jeho mezinárodní přepravy) a záměr zajištění dodávky elektrické 
energie napříč Zlínským krajem, jedná se o jasný veřejný zájem. Tento závěr nijak 
nezpochybňujeme, řeší však pouze podmínku ustanovení § 4   odst. 3, 4 zákona, nikoli podmínku 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d), e) zákona. Ze zdůvodnění není např. vůbec zřejmé, v jakém rozsahu 
(proti stavu projednaném v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje) došlo při vymezování ploch 
koridorů v územním plánu obce ke zpřesnění požadovaných výměr ve smyslu     § 4 odst. d) zákona, 
a to včetně podrobnějších údajů vztahujících se k podmínce stanovené dle ustanovení   § 4 odst. 1 
písm. e) zákona. V daném případě doporučujeme při výpočtu předpokládaných výměr navrhovaných 
řešení uplatnit obdobný postup, jako v případě vymezování koridorů pro silniční dopravu  
podle společného metodického doporučení MMR a MŽP. Dále je ve zdůvodnění uvedeno, že sice 
budou zasaženy též pozemky s investicemi do půdy ve formě odvodnění, ale opět bez dalších 
podrobností je zde uvedeno, že stávající systém meliorací ani hydrologické odtokové poměry 
nebudou nijak narušeny. Chybí tedy konkrétní zdůvodnění navrhovaných řešení ve smyslu 
respektování podmínky ustanovení § 4 odst. 1      písm. c) zákona. Lze tedy konstatovat, že žádný z 
odkazů uvedených v kapitole „G“ nelze považovat za dostatečné splnění povinností, které 
projektantům a pořizovatelům ukládá ustanovení § 5 odst. 1 (včetně § 4) zákona. Při vymezování 
ploch v rámci pořizování územních plánů (včetně jejich změn) nelze pouhé vyčíslení celkových 
výměr s použitím obecných odkazů (a to i v případech, kdy se následně předpokládá jen dočasné 
odnětí půdy ze ZPF) považovat za dostatečné zdůvodnění navrhovaných záměrů ve smyslu 
citovaných povinností stanovených zákonem.  
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       Vzhledem k charakteru staveb, pro které jsou výše uvedené plochy v návrhu změny č. 1 
Územního plánu Střílky vymezovány, sdělujeme, že je nezbytné v projednávané dokumentaci 
odstranit výše popsané nedostatky a následně lze doporučit kladné projednání ve smyslu ustanovení 
§ 5 odst. 2 zákona.  
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Dokumentace bude doplněna o výše uvedené požadavky. Upravený návrh změny 
č. 1 Územního plánu Střílky bude předložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského 
úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k vyjádření při veřejném projednání. 
(doplněno do kap. G. této textové části) 
 
 
Ministerstvo dopravy ČR, Praha, 
stanovisko č.j.: 755/2016–910–UPR/2, doručeno dne 25.11.2016:  
Ministerstvo dopravy vydává stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky. 
       Silniční doprava 
Předložená dokumentace respektuje záměr přeložky silnice I/50, jejíž trasa zasahuje do 
severozápadní části řešeného území, a vymezuje ho jako veřejně prospěšnou stavbu. Rozsah 
vymezených ploch je však nedostatečný. Plochu pro přeložku silnice I/50 požadujeme vymezit tak, 
aby pokrývaly předpokládané budoucí ochranné pásmo silnice, včetně větví křižovatek, tj. 50 m od 
osy komunikace dle technické studie „Přeložka silnice I/50 Brankovice – Kožušice“ (Dopravoprojekt 
Brno a.s., 2006). 
S překryvem ploch P4 (biocentrum) a K43 (biokoridor) přes plochy silniční dopravy nesouhlasíme. 
„Požadujeme ponechat pouze plochy DS. Z přípustného využití ploch pro silniční dopravu též 
požadujeme vypustit prvky ÚSES. 
       V místě křížení trasy plynovodu a trasy silnice I/50 požadujeme u navržených ploch pro 
technickou infrastrukturu T* (č. 50, 51) také uvést jejich využití pro „realizaci přeložky silnice I/50“ 
v dotčených plochách. 
Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy.  
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Plocha pro přeložku silnice I/50 bude vymezena tak, aby pokrývala předpokládané 
ochranné pásmo silnice, včetně větví křižovatek, podle výše uvedené zpracované technické studie. 
(doplněno do grafické části; vymezeno dle technické studie) 
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 
stanovisko č.j.: MPO 54023/2016 doručeno dne 12.10.2016:  
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona               
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Střílky se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. S návrhem změny územního plánu souhlasíme 
  
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů             
a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno,  
stanovisko č.j.: 69997/2016–8201–OÚZ–BR, 75–767/2016–8201, doručeno dne 22.11.2016:   
Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů      
a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně 
příslušným ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního 
plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky 
stanovisko: 
Souhlasíme s předloženou ÚPD.        
       Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem funkčního využití 
ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD 
při dodržení ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., připomínek. 
 



 

 ZMĚNA Č.1 ÚP  STŘÍLKY -  ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY                                                            str.19 

   

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno, 
stanovisko č.j.: SBS 32678/2016/OBÚ–01/1, doručeno dne 17.10.2016: 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v k.ú. Střílky ve Zlínském kraji není evidován dobývací prostor.  
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně    a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k 
návrhu změny územního plánu v tomto katastrálním území nemá připomínek. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 
stanovisko č.j.: KHSZL/26215/2016/2.5/HOK/KM–VS/URB–02, doručeno dne 03.11.2016:   
S návrhem změny č. 1 Územního plánu Střílky se souhlasí. Návrh změny č. 1 Územního plánu 
Střílky není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž,  
stanovisko č.j.: SPU 604674/2016/Vr, doručeno dne 24.11.2016: 
V k.ú. Střílky probíhá komplexní pozemková úprava, v současné době je schválen plán společných 
zařízení. Návrh změny č. 1 územního plánu požadujeme uvést do souladu se schváleným plánem 
společných zařízení. 
       Podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního 
operátu jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.   
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Návrh změny č. 1 Územního plánu Střílky bude uveden do souladu se schváleným 
plánem společných zařízení a zohlední rovněž zpracovávanou komplexní pozemkovou úpravu. 
(po konzultaci s pořizovatelem PSZ prozatím nezapracován, jelikož komplexní pozemkové 
úpravy Střílky prozatím nejsou schválenou dokumentací) 
 
 
Soulad se stanoviskem nadřízeného orgánu: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zlín,  
stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování   k  návrhu  změny  č. 1  Územního  
plánu Střílky, č.j.: KUZL 86177/2016, spisová značka KUSP 15221/2013 ÚP doručeno dne 
02.01.2017:       
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona nesouhlasí s návrhem změny 
č. 1ÚP Střílky z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
       Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil návrh změny č. 1 ÚP Střílky z následujících hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska  širších vztahů  je předložený  návrh  změny č. 1 ÚP Střílky  řešen  v koordinaci  se 
sousedními obcemi nedostatečně.  Dne 3.11.2016  nabyly účinnosti  Zásady územního rozvoje  
Jihomoravského kraje a v ÚP Střílky  je třeba  tuto  skutečnost  zohlednit.  V platném ÚP Střílky  
v koordinačním  výkrese  nejsou návaznosti  na území  sousedního  kraje  zakresleny.  Ve změně  
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č. 1  je připojen  pouze pruh  území z ÚP sousedních obcí  Zlínského kraje.  V kapitole D. 3  
odůvodnění změny č. 1  není dostatečně  odůvodněno, jak  záměry  z ÚP Střílky  navazují  na ÚP 
sousedních  obcí  a naopak,  zda navazují  záměry  v ÚP Střílky na záměry v ÚP  sousedních obcí,  
a to nejen obcí  na území Zlínského kraje,  ale i kraje Jihomoravského.  
Požadujeme dopracovat. (do výkresu širších vztahů doplněna návaznost na území 
Jihomoravského kraje; v koordinačním výkrese pruh území na k.ú. Kožušice doplněn nebyl, 
jelikož obec nemá vydaný územní plán; návaznosti záměrů ze ZÚR JmK doplněny do 
dokumentace) 
b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Dne  15.4.2015  vláda   projednala   a  usnesením  č. 276   schválila  dokument   Aktualizace  č. 1  
Politiky územního  rozvoje  České  republiky.  Doposud  platná  Politika  územního  rozvoje  České 
republiky 2008 přestala  v měněných částech platit  a platí již  Politika územního rozvoje  České 
republiky 2008,  ve znění aktualizace č. 1 (dále též PÚR ČR). Návrh  změny č. 1 ÚP Střílky  není  
v rozporu  s Politikou  územního rozvoje  ČR 2008  (dále jen PÚR ČR) schválenou  dne  20.07.2009   
usnesením  vlády  ČR  č. 929,  v  návrhu  změny  č. 1 ÚP  jsou  zohledněny republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Zásady  územního  rozvoje  Zlínského  kraje   vydané  Zastupitelstvem  Zlínského  kraje   nabyly  
účinnosti dne 23.10.2008,  1. aktualizace ZÚR ZK  nabyla  účinnosti  dne 05.10.2012.  Návrh změny 
č. 1  ÚP Střílky respektuje a v územních podmínkách obce  upřesňuje požadavky vyplývající ze ZÚR 
ZK  zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 (po vydání poslední aktualizace):  
    –  priority územního plánování – uplatněny  
    – obec se nachází ve specifické oblasti nadmístního významu N–SOB2 Litenčicko – zohledněno  
    – požadavky vyplývající z ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot – zapracováno  
    – další záměry ze ZÚR ZK  
       PK 07 – silnice nadmístního významu Kožušice, obchvat – zapracováno  
       E03 – elektrické vedení nadmístního významu Zdounky – Bučovice – zapracováno  
       P01 – plynovod dle PÚR ČR – Moravia – VTL plynovod – zapracováno  

  – požadavky vyplývající  ze stanovené cílové charakteristiky krajiny  krajinný celek Chřiby  krajinný     
prostor Koryčansko, krajina lesní s harmonická – zohledněno.  

 
Návrh změny č. 1 ÚP Střílky není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
 
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz 
níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny č. 1 ÚP Střílky znovu překontrolovaný a 
před veřejným projednáním upravený:  
–  předmět změny uvádět v každém dokumentu, kterým se oznamuje pořizování ÚP  
–  v textové části návrhu neuvádět ustanovení § zákonů a vyhlášek a neopisovat jejich znění  
–  sjednotit údaje o zhotoviteli v registračním listu a na dokumentaci změny  
–  výkresy  návrhu  právního stavu  po vydání  změny č. 1  ÚP Střílky  jsou součástí  odůvodnění  
stejně jako srovnávací text a je třeba je doplnit do seznamu příloh OOP.  
Textová část návrhu změny  
–  v kap. g) Vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření …, pro které  
lze práva  k pozemkům a stavbám vyvlastnit je součástí tabulky  i sloupeček pro předkupní právo,  
který tam nepatří, třebaže je prázdný, pro předkupní právo je v ÚP samostatná kapitola (opraveno) 
–  v kap. L.  Vymezení   ploch   a  koridorů,   ve  kterých   je  rozhodování   o  změnách  v  území  
podmíněno zpracováním  územní  studie   je  uvedena  lhůta   „pro  vypracování  územní  studie“,  
ale  ve  vyhlášce  je požadována  lhůta  „pro vložení dat  o této studii  do evidence územně plánovací 
činnosti“ – doporučujeme opravit (opraveno) 
–  „použité pojmy je vhodné vložit na začátek textové části za „obsah dokumentace“.  
 
Grafická část návrhu změny  
–  výkresy  návrhu  změny  opatřit  záznamem  o účinnosti  podle ust. § 14 odst. 1  vyhlášky č. 
500/2006 Sb., ten záznam,  kterými  jsou výkresy  opatřeny,  je podle ust. § 14  odst. 2  vyhlášky č. 
500/2006 Sb.,  a patří na výkresy návrhu právního stavu. (opraveno) 
 
Textová část odůvodnění změny:  
–  v OOP  doplnit  do  seznamu  příloh  i výkresy  návrhu  právního  stavu  ÚP Střílky  po  vydání  
změny č. 1 jako součást odůvodnění,  
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–  v předloženém návrhu  územního plánu,  který se vydává opatřením obecné povahy,  je 
zpracováno jedno odůvodnění  pořizovatelem  a  stejné  kapitoly  projektantem. Opatření  obecné  
povahy  obsahuje  jedno odůvodnění,  ve kterém pořizovatel  i projektant  zpracovávají  ty části,  
které jim přísluší.  Některé kapitoly jsou  společným  dílem  pořizovatele  a projektanta.  Není  
důvodné,  aby byly  některé  kapitoly  ve změně popisovány jedenkrát pořizovatelem v OOP a po 
druhé projektantem v odůvodnění změny.  
 
Grafická část odůvodnění  
–  ve výkrese  širších vztahů  doplnit  část území  sousedního kraje,  aby bylo zřejmé,  zda jsou 
zapracovány všechny návaznosti  na sousední území,  plynoucí  ze ZÚR  Jihomoravského kraje.  
Popsat v odůvodnění zda jsou či nejsou zajištěny návaznosti. (doplněno) 
–  výkresy odůvodnění se neopatřují záznamem o účinnosti, (opraveno) 
–  v koordinačním výkrese  doplnit pruh území  kolem hranice  obce z ÚP sousedních obcí  
Jihomoravského kraje, pokud mají pořízeny územní plány.  (doplněno, kromě k.ú. Kožušice – 
nemají ÚP) 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Jednotlivé požadavky jsou v návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky 
zapracovány a odůvodněny. Pořizovatel rovněž požádal krajský úřad o potvrzení o odstranění 
nedostatků. Při veřejném projednání bude předložený upravený návrh změny územního plánu 
odpovídající požadavkům nadřízeného orgánu. 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zlín,  
Potvrzení nadřízeného orgánu  územního plánování  o odstranění nedostatků  návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Střílky,  č.j.:  KUZL 3071/2017,  spisová značka  KUSP 15221/2013 ÚP,  
doručeno dne 12.01.2017:       
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování, obdržel dne 10.1.2017 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu změny č. 1 
Územního plánu Střílky (dále jen změna č. 1 ÚP) k vydání potvrzení o odstranění nedostatků podle 
ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon).  
       Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán územního plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona potvrzuje odstranění 
nedostatků z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. 
 
 
Připomínky sousedních obcí: 
Při projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Střílky nebyly uplatněny připomínky sousedních 
obcí. 
 
 
Připomínky uplatněné při projednávání návrhu územního plánu: 
Uvedené instituce uplatnily připomínky při společném jednání k návrhu změny č.1 Úzmeního plánu 
Střílky v zákonné lhůtě. Pořizovatel se těmito připomínkami zabýval a vyhodnotil je následujícím 
způsobem: 
 
NET4GAS, s.r.o., Praha,  
vyjádření č.j.: 8107/16/OVP/Z, doručeno dne 26.10.2016: 
  1. Do přiložené situace jsme Vám  informativně zakreslili trasu  stávajících a plánovaných  
inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o..  Digitální data  dotčených  podzemních zařízení  
NET4GAS, s.r.o., si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
  2. Ustanovením § 68 odst. 2) písm. c) energetického zákona je  pro uvedený  stávající plynovod  
stanoveno  ochranné pásmo na 4 m  a bezpečnostní  pásmo  na 200 m  kolmé  vzdálenosti  od 
půdorysu  plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. 2) písm. g) energetického zákona je 
ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
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  3. Dále potvrzujeme  náš záměr  liniové stavby  trasy  „Moravia – VTL plynovod Tvrdonice – 
Libhošť“.  Linie  trasy připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou 
hnědé barvy.  
  4. Záměr  liniové stavby  je součástí  návrhu  aktualizace  Politiky  územního  rozvoje  České 
republiky, část Koridory a plochy  technické  infrastruktury – plynárenství.  Záměr byl předán  
Krajskému úřadu – Zlínský kraj,  příslušnému odboru  územního  plánování  a stavebního řádu,  ke 
zpracování  do zásad  územního rozvoje, kde se nyní nachází ve stavu zapracovaném do aktuální 
dokumentace. 
  5. Pro  Vaši   informaci   uvádíme,   že   se   jedná   o  ocelový   plynovod,   opatřený   proti   korozi   
tovární polyethylenovou  izolací,  po dokončení  stavby  uložený  po celé  délce  v zemi  s krytím 1 m.  
Ochranné pásmo  tohoto  plynového  zařízení  (dle zákona č. 458/2000 Sb., – energetický zákon)  
bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 160 m na obě 
strany od plynovodu.  
  6. Na základě Vašeho oznámení č.j. MeUKMú063222/2016 ze dne 7.10.2016 Vám sdělujeme 
následující: 
  7. V bodě C. 18/ a D.2 výrokové části  požadujeme změnit název koridoru pro VTL plynovod dle 
aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, záměr P9, takto:  Koridor pro plynovod  přepravní 
soustavy  s názvem  „Moravia – VTL plynovod“, vedoucí z okolí obce Tvrdonice  v Jihomoravském 
kraji  přes území Zlínského a Olomouckého kraje k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji.        
  8. Upozorňujeme, že zkratka VVTL se u označení plynovodů již nepoužívá. Je nahrazena zkratkou 
VTL.      
  9. Výstavbu obytných budov  lze provádět  za hranicí  bezpečnostního pásma, t.j. 200 m  kolmé 
vzdálenosti od půdorysu VTL plynovodu nad 40 barů DN 700. 
10. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma  musí být projednán s naším útvarem  pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
11. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního 
rozhodnutí. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Je respektováno. Jejich požadavky budou ve změně územního plánu zapracovány. (všechny 
požadavky zapracovány) 
 
 
ČEPRO, a.s., Praha,  
vyjádření č.j.: MeUKM/ST/2013/23, doručeno dne 09.11.2016: 
K návrhu předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky: 
Navrhovaný biokoridor BK 27 kříží chráněnou trasu produktovodu, požadujeme tedy pro BK 27 
dodržení následujícího omezení v ochranném pásmu produktovodu: 
       Do vzdálenosti 3 m od trasy produktovodu, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 
potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, 
sondy, vysazování stromů. 
       V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma 
produktovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s., která 
kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního 
řízení. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Je respektováno. Jejich požadavky pro dodržení uvedeného omezení v ochranném pásmu 
produktovodu  budou ve změně územního plánu zapracovány. (doplněno) 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno,  
vyjádření č.j.: 009709/16, doručeno dne 24.11.2016: 
Na základě oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Střílky podává 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k věci následující vyjádření: 
       K ÚPD obce Střílky jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 000844/11300/2013 ze dne 
19.3.2013 v rámci projednávání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v období 2009 
– 2013 (dále jen „Zpráva“). Na základě výsledků projednání a následného doplnění Zprávy byla tato 
v r. 2016 schválena včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, v 
rozsahu zadání změny. 
Dle textové části řeší změna č. 1 hlavně: 
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–  návrh  ploch  technické  infrastruktury  pro  záměr  vybudování  plynovodu  VVTL  Moravia  a pro  
zdvojení elektrického vedení VVN Zdounky – Bučovice. 
–  přesun   záměru   na  vybudování   ČOV   do  zastavěného   území   obce    (do  stávající   plochy   
výroby a skladování V) 
–  aktualizaci ploch vymezených pro přeložku silnice I/50 u obce Kožušice (dle ZÚR ZK koridor 
PK07). 
 
       Z hlediska ochrany zájmů silniční dopravy sdělujeme: 
–  Předložená ÚPD v zásadě respektuje záměr  přeložky silnice I/50,  jejíž trasa zasahuje  do 
severozápadní části řešeného území.  Pro její realizaci  vymezuje  plochy  silniční dopravy  DS ozn. 
č., 29, 32, 46, 47, 48, 49, 75, 76, 77, 78.  Záměr je rovněž zařazen do veřejně prospěšných staveb, s 
ozn. WD03, WD04, WD05, WD06 a WD07. 
–  Do textové části  výroku  požadujeme  k uvedenému  označení VPS  (WD03-WD07)  doplnit název 
stavby, pro  které  je  VPS  vymezena,  t.j.  pro  stavbu  „přeložky  silnice I/50,  včetně  všech  
vyvolaných  staveb“. Pro plochy WD01 a WD02 doporučujeme uvést „úprava křižovatky I/50 x 
II/432“. 
–  Po porovnání  grafické části  ÚPD  (navržených ploch)  a navržené  trasy  přeložky silnice I/50  
sdělujeme, že se nám  navrhované plochy jeví  jako nedostatečné,  zejména  v oblasti  plánované 
křižovatky  přeložky silnice I/50 x stávající trasa I/50 x III/43346. 
 
Požadujeme proto prověřit rozsah předmětných ploch DS (zejména č. 46, 32, 29, 48, 49). Do ÚPD         
je nutné zapracovat plochy pro realizaci přeložky silnice I/50 tak, aby tyto pokryly minimálně budoucí 
ochranné pásmo (OP) silnice I. třídy, tj. 50 m od osy přeložené silnice I/50. Upozorňujeme, že 
uvedené budoucí OP se vztahuje i na navržené větve křižovatky. Trasu požadujeme v této fázi 
respektovat dle technické studie Přeložka sil. I/50 Brankovice – Kožušice (zhotovitel Dopravoprojekt 
Brno a.s., 2006). 
       Upozorňujeme tímto na „Územní studii silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice“ (zhotovitel 
PK OSSENDORF s.r.o., 2013) zhotovenou na základě zadání KÚ Jihomoravského kraje, která je 
zapracována    v Zásadách územního rozvoje JMK formou územní rezervy a to ve dvou variantách – 
tzv. variantě jih a variantě střed. Pro koordinaci záměrů nově schválených ZÚR JMK a ZÚR 
Zlínského kraje, bude nutné zapracovat uvedené varianty územní rezervy pro přeložku silnice I/50 
také do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, s následným dopadem pro ÚPD Střílky. 
 
–  Oproti  schválenému ÚP  byly původně  navržené  plochy  DS 30, 31 a 42  (nově 75,76,77)  vlivem 
křížení s  jinými  záměry  rozděleny  na  více  menších  návrhových  ploch.  Dle  grafické  části  ÚPD  
jsou  plochy biocentra (ozn. P41) a biokoridoru (ozn. K43) zakresleny přes plochy DS 75, 76, 77: 
–  S uvedeným  překryvem  ploch P41 a K43  přes plochy  pro silniční  dopravu  nesouhlasíme.  
Požadujeme ponechat pouze plochy DS. 
–  V návaznosti  na  předchozí  odstavec  požadujeme  ve  smyslu  uvedeného  rovněž  upravit  
v kapitole  F. stanovené  podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití,  t.j.  
z přípustného  využití  ploch pro silniční dopravu vyloučit prvky ÚSES. Tyto požadujeme uvést jako 
podmíněně přípustné, s podmínkou koordinace  s výstavbou / úpravou  silnice I/50  (realizace ÚSES  
je ve vztahu  k silnici I/50  nutno  předem projednat s ŘSD ČR). 
–  Územní plán  vymezuje koridor  pro zdvojení plynovodu  VVTL Hrušky – Příbor  v návrhových 
plochách T* (50, 51, 52, 53, 54) a DS (46, 48). 
 
       Dle grafické části kříží předmětná trasa plynovodu trasu silnice I/50. S ohledem na překryv 
navržených ploch pro technickou infrastrukturu T* (č. 50, 51) a pro silniční dopravu (DS 46, 48 pro 
realizaci přeložky silnice I/50), požadujeme v rámci využití ploch pro technickou infrastrukturu (kap. 
F) uvést jejich využití také          pro „realizaci přeložky silnice I/50“ v dotčených plochách. 
–  Dále jsou v oblasti křižovatky silnic I/50 a II/432 vymezeny plochy silniční dopravy DS 27 a 28. Dle 
textové části ÚPD  jsou tyto navrženy  pro realizaci úpravy  křižovatky silnic I/50 x II/432  z důvodu 
„nebezpečného křížení obou silnic“ s tím, že je potřeba navrhnout „vhodné řešení např. nadjezdem“. 
 

       Proti uvedenému vymezení ploch nemáme námitky. Upozorňujeme však, že ŘSD v současnosti 
nemá tento záměr v plánu výstavby. Rovněž nemáme k dispozici podklady, které by záměr na 
úpravu křižovatky I/50 x II/432 prověřovali a nelze tak ověřit rozsah potřebné plochy. Záměr úpravy 
křižovatky I/50 x II/432 bude nutné technicky prověřit a následně do ÚPD zapracovat příslušné 
plochy dopravy.  
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Pozn. Úprava křižovatky byla prověřena pouze v rámci výše uvedené studie v případě tzv. jižní 
varianty trasy přeložky silnice I/50. Tato varianta však nebyla vybrána jako konečná, proto s ní nelze 
uvažovat. 
–  Termíny  další  přípravy   a  realizace  přeložky  I/50   ani  eventuální  úpravy  křižovatky   se  
silnicí  II/432 na k.ú. Střílky prozatím nejsou stanoveny. 
 

K další částem sdělujeme: 
–  S  ohledem  na  uvedené  požadujeme  v  ÚPD  nepředjímat  typ  budoucí  křižovatky  a  v  textu  
uváděné „mimoúrovňové“ křižovatky vypustit. 
–  v kapitole  D.1. Dopravní  infrastruktura  výroku  požadujeme  upravit  větu  uvedenou  u silnice 
I/50  „bude průběžně rozšiřována  a směrově  upravována tak,  aby vyhovovala  vzrůstajícím 
nárokům  na bezpečnost a  plynulost   provozu“.   Vzhledem  k  tomu,   že  záměr   na  rozšíření   
silnice   na  k.ú.  Střílky  I/50  ŘSD v  současnosti   nemá   v  plánu,   považujeme   uvedené   tvrzení   
za   zavádějící.   Doporučujeme   proto v textu  uvést  pouze  záměr  na  přeložení  trasy  silnice I/50  
přecházející  do  k.ú. Střílky  z k.ú. Kožušice a  pro zbývající úsek  silnice I/50  uvést výrok  ve 
smyslu  „návrh úprav  pro odstranění  dopravních  závad ve stávající trase“. 
–  V  grafické  části,  výkres  II.4  Dopravní  a  technické  infrastruktury,   chybí  zákres  ploch  pro  
navrženou křižovatku  přeložky  silnice I/50  x  stávající  trasa  I/50  x  III/43346  a pro  úpravu  
křižovatky  I/50 x II/432 – nutno doplnit. 
 
Závěrem pouze obecně připomínáme: 
–  Z  hlediska  ochrany  zájmů  silniční  dopravy   upozorňujeme  na  nutnost   respektovat  ochranné  
pásmo silnic  v souladu s § 30  zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích,  ve znění 
pozdějších přepisů, t.j. u silnic I. třídy – 50m, u silnic II. a III. třídy 15 m od osy vozovky silnice na obě 
strany. 
–  Z  hlediska   dopravního  připojení  návrhových  ploch   upozorňujeme  na  nutnost  při  návrhu  
postupovat v souladu  s § 12  „Podmínky  pro  připojení  sousedních  nemovitostí  k silnicím  a 
místním  komunikacím“ a s § 11  „Podmínky  pro vzájemné připojování  pozemních komunikací“  
vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  kterou se provádí  zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích  a 
v souladu  s ČSN 73 6110  "Projektování místních komunikací"  a ČSN 73 6102  "Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích"  v aktuálním znění. 
(všechny požadavky a připomínky zapracovány) 
 
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy 
Kroměříž,  
vyjádření č.j.: ŘSZKKM09453/16–225, doručeno dne 20.10.2016: 
K projednání ÚP sdělujeme následující: 
–  požadujeme respektovat ochranné pásmo silnic II/432 a III/43346  a inženýrské sítě a stavby  pro 
dotčené  
    lokality řešit mimo silniční pozemky a ochranné pásmo,  
–  požadujeme neprodlužovat průjezdní úsek silnic II/432 a III/43346 obcí, 
–  zástavbu situovat v dostatečné vzdálenosti od silnice tak, aby byly splněny hlukové limity.       
      
Vyhodnocení připomínky: 
Je respektováno. Návrh změny územního plánu zohledňuje ochranné pásmo silnice a inženýrské 
sítě a stavby pro dotčené lokality neřeší na silničních pozemcích. Návrh neprodlužuje průjezdní úsek 
silnic II/432 a III/43346 obcí, a zástavba je situována v dostatečné vzdálenosti od silnice tak, aby byly 
splněny hlukové limity.            
 
 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, 
vyjádření č.j.: 2016–003706, doručeno dne 25.11.2016: 
Předmětem návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky je aktualizace zastavěného území obce, 
dopřesnění umístění plynovodu Moravia a změna umístění ČOV Střílky. Navržená ČOV Střílky bude 
umístěna v areálu společnosti SALIX MORAVA a.s., středisko Střílky.  
       Kanalizační síť v obci je zčásti ve vlastnictví Obce Střílky a část veřejné kanalizace vlastní 
Vodovody       a kanalizace Kroměříž, a.s. Provozovatelem celé kanalizační sítě v obci je společnost 
VaK Kroměříž, a.s.. Investorem stavby nové ČOV Střílky včetně kanalizačního sběrače je společnost 
VaK Kroměříž, a.s..Obec Střílky je zásobena pitnou vodou z vlastních jímacích území "Pod kopcem" 
a "Pekýlko" a částečně z rozvodné sítě Lískovec. Vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě v obci 
je společnost VaK Kroměříž, a.s..  
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       Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vodního zdroje veškeré práce podléhají ustanovením 
zákona     o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Při umísťování staveb v PHO 
platí zákonná omezení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., §24 odst. 4, která vymezují činnosti, které jsou 
v PHO nepřípustné. Jedná se o servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení 
pro manipulaci s nimi, zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice, další stavby, 
zejména dílny, sklady, nádrže topných olejů, sběrny, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s 
látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, 
radioaktivní látky. 
       Technická řešení napojení navrhovaných ploch na veřejný vodovod a kanalizaci je nutné 
projednat se zástupci VaK Kroměříž, a.s.. Upozorňujeme zpracovatele územního plánu na fakt, že v 
okrajových rozvojových lokalitách nemusí stávající dimenze vodovodu a kanalizace vyhovovat 
požadavkům na novou výstavbu. Při navrhování staveb požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, prostorová uspořádání 
podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005 a zohlednit umístění stávajících sítí v 
majetku VaK Kroměříž, a.s..  
       Trasy nových vodovodních řadů a kanalizačních stok požadujeme navrhovat a umísťovat na 
veřejně přístupných místech v zeleném pásu mimo komunikace. Dešťové vody vzniklé v extravilánu 
nesmí být zaústěny do kanalizace v obci.   
 
Vyhodnocení připomínky: 
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí. Návrh změny č. 1 Územního plánu Střílky je řešen v 
souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti jsou navržena podle ČSN 
73 6005 a zohledňuje umístění stávajících sítí v majetku VaK Kroměříž, a.s..  
       Trasy nových vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou navrhovány a umísťovány na veřejně 
přístupných místech v zeleném pásu mimo komunikace. Dešťové vody vzniklé v extravilánu nejsou  
zaústěny do kanalizace v obci. Náležitosti týkající se územního, stavebního a kolaudačního řízení 
jsou projednávány jednotlivě a jsou v kompetenci stavebního úřadu.   
 
 
MND, a.s., Hodonín, 
vyjádření č.j.: 98/16, V/2015/017, doručeno dne 25.05.2016: 
K doporučenému návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky sdělujeme, že v zájmové lokalitě                
se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy MND a.s., a tedy k návrhu změny územního plánu             
se nevyjadřujeme.  
        
       Vyhodnocení připomínky: 
Pořizovatel vzal jejich vyjádření na vědomí. 
 
 
Připomínky občanů: 
Při společném jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky byly uplatněny tyto připomínky 
občanů: 
 
Vladimír Lusík za Natures Care CZ s.r.o., Hlavní č.p. 15, 768 04  Střílky, 
připomínka doručena dne 25.10.2016: 
Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce 
Objekt (na adrese Zámecká 73) se nachází na ploše SO.3. – plocha obytná smíšená. Navrhujeme, 
aby se v této zóně dala provozovat i lehká nezatěžující výroba potravin a kosmetiky. Další objekty 
v této ploše jsou například autoservis nebo pěstírna ovoce s výrobou moštu apod.. Myslíme si, že i 
jiné firmy na území obce by mohli mít v budoucnu problém se zařazením a definicí SO.3. 
Navrhujeme tedy rozšířit povolené činnosti v zóně SO.3 i na činnosti zahrnující lehkou a prostředí 
nezatěžující výrobu potravin nebo spotřebního zboží. Například, aby tam někdo mohl vyrábět 
ponožky, jablečný džus, přírodní krémy a nebo jiné podobné výrobky v malých sériích apod..   
       Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
Objekt byl postaven za účelem prodeje a výroby potravin a na tuto činnost bylo vydáno stavební       
povolení. V současnosti je objekt využíván pro skladování a distribuci přírodní kosmetiky. Jedná se 
tedy o velkoobchodní činnost, kde je součástí i změna velikosti balení výrobků. 
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       Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny 
Chceme i nadále vykonávat současnou činnost, která hlukem ani odpady nezatěžuje obec ani životní 
prostředí. V rámci probíhající rekonstrukce potřebujeme i vzorkovou výrobu a balení přírodní 
kosmetiky.I když je to v podstatě laboratorní tichá a prostředí nezatěžující činnost, lze ji definovat 
jako lehkou výrobu. Výroba je na hranici výroby potravin a kosmetiky. 
 

Návrh úkladů nákladů na pořízení územního plánu nebo jeho změny 
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec 
podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové 
podklady navrhovatelem.  
 
Vyhodnocení připomínky: 
Je respektováno. Regulativy územního plánu umožní provozování lehké nezatěžující výroby potravin             
a spotřebního zboží, případně další možné činnosti, tak aby nebyla dotčena okolní zástavba. 
(regulativy upraveny) 
 
 
Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Střílky 
Rozhodnutí o námitkách: 
Při veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky byly uplatněny námitky v části 
vyjádření oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno. Pořizovatel se vyjádřením 
podrobně zabýval a pro přehlednost jej uceleně vyhodnotil následujícím způsobem částečně jako 
vyhodnocení připomínek a částečně jako návrh rozhodnutí o námitkách: 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno,  
vyjádření č.j.: 001288/11130/2017, doručeno dne 14.06.2017: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k veřejnému projednání návrhu opatření obecné     povahy – 
změně č. 1 Územního plánu Střílky (dále jen „Návrh ÚP“) následující vyjádření  oprávněného 
investora. 
 
Rekapitulace: 
Posuzované území je dotčeno výhledovým záměrem veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/50 
v úseku Brankovice – Kožušice vč. souvisejících staveb, jejíž trasa dosud není stabilizována, a 
možnou optimalizací silnice I/50 v navazujících úsecích stávající trasy silnice I/50. Žádný z 
uvedených záměrů ŘSD ČR v současné době aktivně nesleduje. 
Co do stavu přípravy dokumentace včetně souvisejících staveb a navazující infrastruktury,   tak 
zůstávají za současného stavu poznání platné skutečnosti uvedené v našem Vyjádření    ze dne 
23.11.2016, č.j.: 009709/11300/2016. 
Shora uvedené jevy sledované ŘSD ČR jsou do Návrhu ÚPD promítnuty, ale nejednoznačným, resp. 
zavádějícím způsobem a/nebo způsobem jim neumožňujícím dostatečnou územní ochranu.  
 
Proto požadujeme: 
1)  V návrhové kapitole  „D.1. Dopravní infrastruktura“  nahradit text:  „Trasa  silnice I/50  bude  
     přeložena  v  místě  obchvatu  obce  Kožušice“  textem:   „Území  obce  Střílky  je  dotčeno  
     záměrem  veřejně prospěšné stavby  přeložky  silnice I/50  v úseku Brankovice – Kožušice,  
     včetně  souvisejících  staveb.   Trasa  tohoto  záměru  nadmístního  významu   není  dosud  
     stabilizována.“ 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Jejich požadavek je oprávněný. V návrhové kapitole „D.1. Dopravní infrastruktura“ bude uvedený 
text: „Území obce Střílky je dotčeno záměrem veřejně prospěšné stavby přeložky  silnice I/50 v 
úseku Brankovice – Kožušice, včetně souvisejících staveb. Trasa tohoto  záměru  nadmístního  
významu není dosud stabilizována.“ 
 
2)  V   souvislosti   s   navrhovaným   zrušením   ploch   DS  30 + 31   zvolit   jednu   z   variant  
     jednoznačného řešení uspořádání území: 
     a)  plochy DS  („plochy pro silniční dopravu“) 30+31  vymezené spolu s plochami DS 29+32     
          pro stavbu MÚK silnice I/50  se silnicí III/43346, v ÚP Střílek ponechat  spolu s plochami  
          DS 29+32, 
    b)  stavbu  MÚK  I/50 – II/43346   územně  chránit  pouze  plochou  územní  rezervy  DS 82, 
         z nichž ŘSD ČR upřednostňuje variantu řešení uvedenou v odstavci 2a).  
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Vyhodnocení připomínky: 
Zvolena byla varianta územní rezervy a proto bude změna územního plánu upravena podle bodu 
2.b) vyjádření. Ve změně územního plánu bude uvedena stavba MÚK I/50 – II/43346 územně 
chráněna plochou územní rezervy DS 82. Takto to bylo projednáno s nadřízeným orgánem 
územního plánování, protože je to v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 
zahrnujícími právní stav ke dni 05.10.2012. 
 
Následující námitky jsou formulovány na základě k posouzení předloženého veřejně dostupného 
Návrhu ÚP, jejich vyhodnocení a relevantní úpravy Návrhu ÚP musí být provedeny v souladu a v 
úpravě s výsledným řešením námitky „2)“ tohoto našeho Vyjádření. 
3)  V návrhové  kapitole  „F.2 Charakteristika ploch  s rozdílným využitím  (stávající  i návrhové  
     plochy)“ pro plochy DS – plochy pro silniční dopravu: 
     a)  Doplnit do hlavního využití odrážku: 
          – Stavby  a terénní  úpravy  přímo  související  s optimalizací  trasy  silnice  I/50 a/ nebo            
             s přeložkou silnice I/50 Brankovice – Kožušice. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí:   
Stavby a terénní úpravy s vedením trasy silnice I/50 přímo souvisí a proto je vhodné uvádět to 
v hlavním využití funkční plochy.  
 
    b)  K 1., 2.  a poslední  (= „doplňkové  služby“)  odrážce  navrhovaného  přípustného  využití  
         (str. 21+22  textové části úplného změnového znění)  uvést:  mimo plochy DS 27, 28, 29,  
         32, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění rozhodnutí:  
V návrhových plochách pro přeložky silnice I. třídy I/50 nebudou přípustné doplňkové služby, protože 
se jedná pouze o vlastní těleso navrhované silnice, kde nejsou vhodné jiné přípustné činnosti.  
 
    c)  Ke  3.  odrážce   navrhovaného   přípustného   využití   (str.  22   textové   části   úplného   
         změnového znění: „nezbytná technická infrastruktura“)  doplnit:  v rozsahu  nekolidujícím    
         s hlavním využitím. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí: 
Ve 3. odrážce navrhovaného přípustného využití v textové části bude uvedeno: související technická 
infrastruktura v rozsahu nekolidujícím s hlavním využitím. Současně se slovo „nezbytná“ mění na 
„související“, což je v souladu s metodikou orgánu územního plánování krajského úřadu. 
 
    d)  Do podmíněně přípustného využití doplnit odrážku: 
         – V  plochách  DS 83   jsou  přípustné   činnosti,   stavby   a  terénní   úpravy   vymezené   
            pro plochy „Z – plochy zemědělské“ do zahájení investiční přípravy  vedoucí k realizaci  
            přeložky silnice I/50. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí: 
Do podmíněně přípustného využití bude doplněna odrážka dle jejich požadavku: 
–  V plochách DS 83  jsou přípustné  činnosti,  stavby  a terénní úpravy  vymezené  pro plochy       
    „Z – plochy zemědělské“ do zahájení investiční přípravy  vedoucí k realizaci přeložky silnice  
    I/50. 
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    e)  Stávající návrh výroku nepřípustného využití  nahradit textem:  „všechny ostatní činnosti,    
         zařízení a stavby neuvedené v hlavním a přípustném využití“ 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí: 
Regulativ nepřípustného využití plochy: „všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí 
s hlavním a přípustným využitím“ bude takto upraven: „všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby 
neuvedené v hlavním a přípustném využití“. 
4) Do textové i grafické části VPS  požadujeme doplnit plochy DS v souladu s bodem 2) tohoto  
     vyjádření. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění rozhodnutí: 
Zvolena byla varianta územní rezervy a proto bude změna územního plánu upravena podle bodu 
2.b) vyjádření. Ve změně územního plánu bude uvedena stavba MÚK I/50 – II/43346 územně 
chráněna plochou územní rezervy DS 82. Takto to bylo projednáno s nadřízeným orgánem 
územního plánování, protože je to v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 
zahrnujícími právní stav ke dni 05.10.2012. Po dohodě s krajským úřadem tato plocha nebude 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba, protože se nejedná o návrhové plochy, ale o plochy 
územní rezervy. 
 
Odůvodnění: 
Střet, resp. kolize investičních záměrů nadmístního významu v území, nejednoznačnost vymezení 
využití ploch s rozdílným způsobem využití, případě nesoulad či rozpor možného využití těchto ploch, 
zakládá nejednoznačnost ÚPD a vytváří překážku pro rozhodování             v území. Současně může 
zapříčinit nepřezkoumatelnost a z toho vyplývající zrušení změny ÚP. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Je respektováno. Jejich stanovisko je v jednotlivých bodech zapracováno do změny územního plánu. 
 
 
Připomínky sousedních obcí 
Při veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky byly tyto podány připomínky 
sousedních obcí. 
 
Obec Zástřizly,  
podnět k úpravě (změně územního plánu) č.j.: 06/17/02 doručeno dne 08.06.2017: 
Z důvodu napojení přechodové lávky přes komunikaci E 50 v k.ú. Zástřizly a k.ú. Střílky, dáváme 
podnět pro změnu využití parcely v k.ú. Střílky p.č. 311/1 – ze zemědělské plochy na technickou 
infrastrukturu v Územním plánu Střílky. 
Pokud je tato změna řešena berte tento podnět jako bezpředmětný. Spoléhám na další jednání. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Jejich požadavek je ve změně územního plánu zapracován. Funkční využití umožňuje napojení 
přechodové lávky přes komunikaci ze Střílek do Zástřizel. Pro to bude nutné upravit a změnit Územní 
plán Zástřizly 
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Připomínky uplatněné při veřejném projednávání návrhu změny územního plánu: 
Uvedené instituce uplatnily připomínky při veřejném jednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Střílky v zákonné lhůtě. Pořizovatel se těmito připomínkami zabýval a vyhodnotil je následujícím 
způsobem:   
 
ČEPRO, a.s., Praha,  
vyjádření č.j.: 1693/FŘ/17 (558317) doručeno dne 30.05.2017: 
K žádosti sděluje ČEPRO, a.s., následující stanovisko:        
Naše požadavky a připomínky jsou zaimplementovány do textové části a v koordinačním výkresu je 
správně zakreslen produktovod i jeho ochranné pásmo. Nemáme tedy žádné další připomínky a 
požadavky. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Pořizovatel vzal jejich vyjádření na vědomí. 
 
 
MND, a.s., Hodonín,   
vyjádření č.j.: LCR/138/1152/2016 doručeno dne 09.09.2016: 
K veřejnému projednání návrhu opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Střílky 
sdělujeme, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti 
MND, a.s., a tedy k návrhu změny územního plánu se nevyjadřujeme. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Pořizovatel vzal jejich vyjádření na vědomí. 
 
 
Připomínky občanů: 
Při veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky nebyly uplatněny připomínky 
občanů. 
 
 
 

C. Zdůvodnění návrhu změny územního plánu podle § 53 odst. 5 stavebního zákona 
 

C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Zpráva o uplatňování ÚP Střílky uvádí: 
Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území.  
Z projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 
s dotčenými orgány a krajským úřadem vyplynula nutnost zpracování Pokynů pro zpracování návrhu  
změny č. 1 Územního plánu Střílky, v rozsahu zadání změny. Není třeba zpracovávat koncept změny 
územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posouzení variant řešení, 
případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 
 

C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu Střílky na 
udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 

 
 
C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Střílky na 
udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 
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C.4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území: 
- z hlediska pilířů je rozvoj území poměrně vyrovnaný, negativní je pouze pilíř soudržnosti 

společenství obyvatel, přestože obec disponuje mateřskou školou,. základní školou a 
zdravotnickým zařízením 

- nejvíce kladné hodnocení má pilíř hospodářského rozvoje zejména díky dobré dopravní 
dostupnosti (blízkost silnice I/50) a napojení zastavěného území na sí´t plynovodu 

- z pohledu pilíře životního prostředí je hodnocení rozvoje území mírně kladné i díky minimálnímu 
podílu PUPFL 31,8 % a koeficientu ekologické stability 0,71. 
 

Pro návrh změny č.1 Územního plánu Střílky z rozboru vyplývají tyto požadavky: 
- zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území - prověřit vhodnost navržených ploch výroby – 

změna č.1 ÚP prověřila návrhové plochy výroby a skladování platného ÚP. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o jediné lokality ekonomického rozvoje v obci a plochy jsou vymezeny 
v přímé návaznosti na stávající plochu výroby a skladování V a jiné vymezení by roztříštilo 
výrobní zóny v řešeném území, jsou plochy vymezeny vhodným způsobem. 

- chybějící ČOV a kanalizace - řešit komplexní systém odkanalizování obce napojením na ČOV dle 
PRVKZK – změna č.1 ÚP řeší přesunutí záměru na vybudování ČOV do zastavěného území 
obce (do stávající plochy výroby a skladování V) dle požadavku obce (vymezeno na 
základě situačního nákresu, vytvořeného projektantem Ing. Petrem Žáčkem, Kaniga Zlín). 
Změna č.1 ÚP dále řeší rozšíření kanalizačního sběrače a dobudování kanalizační sítě 
v obci (návrhové plochy TV 68-71). 

- silnice I. třídy nebezpečně křižuje hnilici II. třídy – navrhnout vhodné řešení např. nadjezdem – 
změna č.1 ÚP respektuje návrhové plochy platného ÚP pro křižovatku DS (27, 28). Dále 
nově vymezuje plochu územní rezervy DS (82) pro přebudování křižovatky silnic I/50 a 
II/433. 

 
 
POSTUP ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚP  
a) Vymezení zastavěného území, rozvojové plochy  
 

Před zpracováním změny č.1 ÚP bylo nezbytné uvést platný ÚP do souladu s aktuálním datovým a 
mapovým podkladem dodaným krajským úřadem pro zpracování změny ÚP.  
Byla provedena úprava formální stránky výkresů dle aktuálního stavu metodiky ZK (názvosloví 
výkresů) :  
 

Názvy výkresů platného územního plánu :   Nový název dle aktuál. stavu metodiky ZK: 
Základní členění území      Výkres základního členění území 
Hlavní výkres – urbanistická koncepce  Hlavní výkres 
VPS, VPO, ASANACE  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací 

Širší vztahy  Výkres širších vztahů 
Zábor půdního fondu  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

 
Síť VN, OP VN, OP vodního zdroje, silniční síť včetně OP silnic II. a III. třídy a viniční tratě byly 
aktualizovány na nový mapový podklad. Rádioreléové trasy, základnové stanice s HOST byly 
doplněny do koordinačního výkresu a do výkresu dopravní a technické infrastruktury. Mosty a síť NN 
byly vzhledem k aktuálnímu stavu metodiky ZK z výkresů odstraněny. Do koordinačního výkresu byla 
doplněna záplavová území stanovená, vodní zdroje, čerpací stanice pohonných hmot a parkoviště. 
V souladu s metodikou ZK byly automaticky biokoridory doplněny šrafami. Do výkresu základního 
členění území byly přidány návrhové plochy – ostatní a plochy pro ověření územní studií. Čísla 
všech návrhových ploch byla upravena dle aktuální metodiky ZK. 
 
Součástí zpracování změny č.1 ÚP (je řešeno změnou) je uvedení platného ÚP do souladu s 
aktuálním stavem metodiky ZK po obsahové stránce a do souladu do souladu se stavebním 
zákonem 183/2006 Sb. a s vyhláškou 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tato část změny je 
považována za odsouhlasenou, neboť je respektováním aktuálního stavu metodiky ZK, SZ a 
vyhlášky 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů): 
a) uvedení platného ÚP do souladu s aktuálním stavem metodiky ZK  
- převedení výkresu „Hlavní výkres  - dopravní a technická infrastruktura“ z návrhu do odůvodnění 

a změna názvu na „Výkres dopravní a technické infrastruktury“ 
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- ve výkrese I.1, I.2 a I.3 byly odstraněny vrstevnice.   
- čára „hranice kú obce“ byla nahrazena čárou „řešené území“  
- ze všech výkresů odstraněny copyrighty 
 

b) uvedení platného ÚP  do souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. a s vyhláškou 500/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. zákona č.350/2012 Sb.) v textové části návrhu, 
odůvodnění i ve výkresech.  

- na veřejně prospěšná opatření se nevztahuje předkupní právo, proto bylo z ÚP odstraněno  
- liniová technická infrastruktura, která lze realizovat věcnými břemeny, není zastavitelná - proto 

byla hranice zastavitelného území nad těmito plochami odstraněna. 
- úprava podmínek využití dle §18 SZ 
 
 
Změna č.1 obsahuje (je řešeno změnou) plochy změnou nově vymezené.  
 

Dále obsahuje plochy změnou rušené (plochy původního ÚP bez změny funkčního využití a 
podmínek využití u nichž se mění velikost z důvodu částečné realizace nebo rozdělení jinou 
návrhovou plochou, nebo plochy rušené protože jsou již stavem v území), které se považují za 
dotčenými orgány odsouhlasené. 
 
 

Změnou č.1 je také aktualizováno zastavěné území (to zohlednilo jednak nově vzniklou zástavbu od 
původně vymezeného zastavěného území, dále zohlednilo již zastavěné části návrhových ploch 
stávajícího platného ÚP). 
 

Dále je změnou řešeno, zrušení předkupního práva u veřejně prospěšných staveb a předkupního 
práva u veřejných prostranství. 
 
Pozn.: Plochy původního ÚP bez jakékoliv změny (jsou dotčenými orgány odsouhlasené) zde 
popisovány nejsou, protože nejsou změnou dotčeny. 

 
Celkový přehled návrhových a rušených ploch řešených změnou č.1 ÚP Střílky (podrobnější 
popis je uveden za tabulkou a v rozborech jednotlivých skupin ploch): 
 

ČÍSLO 
NÁVRHOVÉ 
PLOCHY S 

ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 

POPIS 
VÝMĚRA 

(ha) 
FUNKČNÍ 
VYUŽITÍ 

8 Plochy pro bydlení individuální 0,99 BI 
9 Plochy pro bydlení individuální 0,23 BI 

10 Plochy pro bydlení individuální 0,34 BI 

11 Plochy pro bydlení individuální 0,18 BI 
12 Plochy pro bydlení individuální 0,19 BI 

13 Plochy pro bydlení individuální 0,28 BI 
15 Plochy pro bydlení individuální 0,16 BI 

17 Plochy pro bydlení individuální 0,07 BI 

18 Plochy pro bydlení individuální 0,08 BI 

20 Plochy pro bydlení individuální 0,23 BI 

22 Plochy smíšené specifické 1,30 SX 

24 Plochy pro bydlení individuální 0,37 BI 

26 Plochy pro vodní hospodářství 0,17 TV 

29 Plochy pro silniční dopravu 0,74 DS 

30 Plochy pro silniční dopravu 0,96 DS 

31 Plochy pro silniční dopravu 2,85 DS 

32 Plochy pro silniční dopravu 2,66 DS 

39 Plochy krajinné zeleně 1,03 K 

40 Plochy krajinné zeleně 1,40 K 

41 Plochy přírodní 2,97 P 
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42 Plochy pro silniční dopravu 2,58 DS 
43 Plochy krajinné zeleně 0,38 K 

44 Plochy občanského vybavení 5,74 O 

45 Plochy krajinné zeleně 0,37 K 

41 Plochy přírodní 3,08 P 

43 Plochy krajinné zeleně 0,35 K 

50 Plochy technické infrastruktury 58,66 T* 

51 Plochy technické infrastruktury 2,97 T* 

52 Plochy technické infrastruktury 0,30 T* 

53 Plochy technické infrastruktury 0,65 T* 

54 Plochy technické infrastruktury 20,62 T* 

55 Plochy technické infrastruktury 5,90 T* 

56 Plochy technické infrastruktury 0,26 T* 

57 Plochy technické infrastruktury 2,66 T* 

58 Plochy pro bydlení individuální 0,90 BI 

59 Plochy krajinné zeleně 0,16 K 

60 Plochy krajinné zeleně 0,22 K 

61 Plochy krajinné zeleně 0,82 K 

62 Plochy krajinné zeleně 0,32 K 

63 Plochy krajinné zeleně 0,76 K 

64 Plochy občanského vybavení 1,03 O 

65 Plochy občanského vybavení 3,25 O 

68 Plochy pro vodní hospodářství 0,30 TV 

69 Plochy pro vodní hospodářství 0,24 TV 

70 Plochy pro vodní hospodářství 0,09 TV 

71 Plochy pro vodní hospodářství 0,07 TV 

72 Plochy pro vodní hospodářství 0,68 TV 

73 Plochy krajinné zeleně 0,10 K 

74 Plochy krajinné zeleně 0,07 K 

75 Plochy pro silniční dopravu 2,25 DS 

76 Plochy pro silniční dopravu 0,26 DS 

77 Plochy pro silniční dopravu 1,64 DS 

78 Plochy pro silniční dopravu 1,31 DS 

79 Plochy pro silniční dopravu 0,55 DS 

80 Plochy pro silniční dopravu 0,90 DS 

81 Plochy technické infrastruktury 2,50 T* 

85 Plochy pro nakládání s odpady 0,19 TO.1 
červeně přeškrtnuto – plochy změnou rušené 
červený text – plochy nově navržené změnou 
černý text – plochy původního ÚP 

 
1.Plochy změnou nově vymezené: 
 

Plochy technické infrastruktury 
T* 50, 51, 52, 53, 54 – plochy pro koridor vedení plynovodu VTL Moravia. Vymezení tohoto záměru 
vyplývá z nadřazené dokumentace. 
 
T* 55, 56, 57, 81 – plochy pro koridor zdvojení vedení VVN Zdounky - Bučovice. Vymezení tohoto 
záměru vyplývá z nadřazené dokumentace. 
 
Plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství 
TV 72 – plocha pro vodovodní přivaděč od vodojemu jihozápadně od hlavního ZÚ obce. 
 
TV 68, 69, 70, 71 – plochy pro návrh kanalizačního sběrače a dobudování kanalizační sítě v obci. 
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Plochy pro nakládání s odpady 
TO.1 85 – plocha pro sběrný dvůr u východního okraje řešeného území. 
 
Plochy krajinné zeleně 
K 63 – plocha vymezená na základě požadavku orgánu odpadového hospodářství, za účelem 
ochrany pozemků staré skládky „Zámecká zmola“. 
 
 
2. Plochy změnou rušené: 
 

A) Plochy, které jsou navrženy původním územním plánem a vlivem částečné realizace nebo 
roztříštění jinou návrhovou plochou se zmenšily. Na jejich místech tak musí vzniknout stavové 
plochy nebo nové návrhové plochy s novými označeními. Jsou menší než původní, se stejným 
funkčním využitím jako původní plocha – jsou dotčenými orgány odsouhlasené. Tyto plochy jsou 
detailně popsány v bodu 3. 
 
B) Plochy změnou rušené:  
Plochy pro bydlení individuální 
BI 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 – plochy jsou změnou č.1 rušena, protože v nich  již došlo 
k realizaci záměru, nebo se jedná o stavební proluky a přecházejí tak do stavových ploch BI. 
 
Plochy smíšené specifické 
SX 22 – návrhová plocha platného ÚP, která je změnou č.1 rušena, protože je již realizován záměr 
výstavby a přechází tak do stavové plochy SX. 
 
Plochy pro silniční dopravu 
DS 29, 32 – původní návrhové plocha platného ÚP, která byla změnou č.1 vypuštěny dle požadavku 
ŘSD. Záměr na přebudování křižovatky silnic I/50 a II/433 v řešeném území zůstává jako plocha 
územní rezervy DS (82). 
Plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství 
TV 26 – plocha platného ÚP pro vybudování ČOV, která je rušena z důvodu přesunu záměru do 
lokality v rámci stávající plochy výroby a skladování V. 
 
 
3. Plochy původního ÚP bez změny funkčního využití a podmínek využití, u nichž se mění 
velikost z důvodu částečné realizace, nebo roztříštění jinou návrhovou plochou (jsou 
dotčenými orgány odsouhlasené): 
 

Plochy pro bydlení individuální 
BI 58 – původní návrhová plocha platného ÚP (BI 8) byla zmenšena o část, která již byla realizována 
(o BI stávající). Dopravní dostupnost a technická infrastruktura je řešena již v platném ÚP a změnou 
č.1 se nemění. 
 
Plochy občanského vybavení 
O 64, 65 – původní návrhová plocha platného ÚP (O 44) byla zmenšena o část, ve které byla nově 
vymezena návrhová plocha krajinné zeleně K (63) . Změnou č.1 tedy vznikly dvě nové návrhové 
plochy občanského vybavení. Dopravní dostupnost a technická infrastruktura je řešena již v platném 
ÚP a změnou č.1 se nemění. 
 
Plochy pro silniční dopravu 
DS 75, 76, 77, 78, 79, 80 – původní návrhová plocha platného ÚP (DS 42), která byla roztříštěna 
z důvodu průniku s lokálním biokoridorem a lokálním biocentrem a dále pak z důvodu úpravy tvaru 
dle nejnovějších podkladů a střetu s koridorem pro VTL plynovod a el. vedení VVN. Změnou č.1 tedy 
z původní plochy DS (42) vzniklo šest nových návrhových ploch silniční dopravy pro záměr přeložky 
silnice I/50 u obce Kožušice. 
 
Plochy krajinné zeleně 
K 43 – původní návrhová plocha platného ÚP, která byla plošně zmenšena vlivem úpravy vymezení 
sousední plochy silniční dopravy pro přeložku silnice I/50.  
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K 73, 74 – původní návrhová plocha platného ÚP (K 45) byla zmenšena o část, ve které byla nově 
vymezena návrhová plocha technické infrastruktury pro vodní hospodářství TV (72) . Změnou č.1 
tedy vznikly dvě nové návrhové plochy krajinné zeleně. 
 
K 59, 60 – původní návrhová plocha platného ÚP (K 39) byla zmenšena o část, ve které byla nově 
vymezena návrhová plocha technické infrastruktury T* (53), jako průnik záměru koridoru pro VTL 
plynovod a lokálního biokoridoru. Změnou č.1 tedy vznikly dvě nové návrhové plochy krajinné zeleně 
a jedna průniková plocha technické infrastruktury. 
 
K 61, 62 – původní návrhová plocha platného ÚP (K 40) byla zmenšena o část, ve které byla nově 
vymezena návrhová plocha technické infrastruktury T* (56), jako průnik záměru koridoru pro zdvojení 
vedení VVN a lokálního biokoridoru. Změnou č.1 tedy vznikly dvě nové návrhové plochy krajinné 
zeleně a jedna průniková plocha technické infrastruktury. 
 
Plochy přírodní 
P 41 – původní návrhová plocha platného ÚP, která byla plošně rozšířena vlivem úpravy vymezení 
sousední plochy silniční dopravy pro přeložku silnice I/50.  
 
pozn. : plochy původního ÚP bez jakékoliv změny (jsou dotčenými orgány odsouhlasené) : 
 

Jsou to všechny plochy původního ÚP. Jmenovitý výčet těchto ploch zde není uveden, protože se 
jimi změna nezabývá a není důvod je uvádět v dokumentu „Odůvodnění navržených změn“. 
 

pozn.: použitím aktuálního mapového podkladu ZK se změnila i výměra některých návrhových ploch,  
 které se změnou jinak nemění. Výměry i BPEJ jsou aktualizovány. 
 
 
b)  Koncepce veřejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
Změna č.1 řeší úpravu návrhových ploch silniční dopravy pro obchvat obce Kožušice. Dále řeší 
křížení těchto návrhových ploch (DS 75-80) s jinými záměry (biokoridor, koridor VVN a koridor VTL 
plynovodu). Změna č.1 také řeší vypuštění návrhových ploch silniční dopravy pro přebudování 
křižovatky. Dále jsou změnou nově vymezeny dvě plochy územních rezerv pro silniční dopravu DS 
(82) pro zmíněnou křižovatku a DS (83) pro jižní variantu obchvatu obce Kožušice. 
  
Technická infrastruktura 
Vodovod 
Stávající systém zásobování vodou zůstane zachován. Změnou č.1 je navržena v ploše TV (72) 
trasa vodovodního přivaděče od vodojemu jihozápadně od hlavního ZÚ obce. 
 
Kanalizace 
Změnou č. 1 je přemístěn záměr pro vybudování ČOV z návrhové plochy TV (26) platného ÚP do 
stávající plochy výroby a skladování V. Dále je změnou č.1 uvnitř hlavního ZÚ obce vymezeno 
několik nových návrhových ploch technické infrastruktury pro vodní hospodářství TV (68, 69, 70, 71) 
pro kanalizační sběrač a dobudování kanalizační sítě v obci.  
 
Protipovodňová ochrana  
Změnou jsou nově vymezena záplavová území Q20 a Q100 vodního toku Litava (Cézava). 
Uvnitř těchto záplavových území se nenacházejí žádné návrhové plochy. 
 
Protierozní opatření 
Systém protierozních opatření v obci zůstane zachován, nové plochy nejsou změnou č.1 
navrhovány. 
 
Plynovod 
Systém zásobování plynem zůstane zachován. Změnou č.1 je navrženo několik nových návrhových 
ploch technické infrastruktury T* (50, 51, 52, 53, 54) pro koridor vedení plynovodu VTL „Moravia“, 
vyplývající z nadřazené dokumentace. 
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Zásobování el. energií 
Změnou č.1 je navrženo několik nových návrhových ploch technické infrastruktury T* (51, 55, 56, 57) 
pro koridor vedení VVN Zdounky - Bučovice, vyplývající z nadřazené dokumentace. 
 
Telekomunikace 
Systém telekomunikací zůstane zachován, nové plochy nejsou změnou č.1 navrhovány. 
 
Zásobování teplem 
Systém zásobování teplem zůstane zachován, nové plochy nejsou změnou č.1 navrhovány. 

 
Nakládání s odpady 
Změnou č.1 je navrhována nová plocha pro nakládání s odpady TO.1 (85) pro záměr vybudování 
sběrného dvora odpadu u silnice I/50 ve východní části řešeného území. 
 
 
c)  Veřejná prostranství  
Změnou č.1 jsou vymezeny nové stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných 
ploch PV a dvě nové stávající plochy s převahou nezpevněných ploch PZ dle skutečného stavu 
v území. 
 
 
d)  Koncepce krajiny a sídelní zeleně 
Celková koncepce uspořádání krajiny a sídelní zeleně, včetně ÚSES zůstává zachována. Změnou 
č.1 je pouze řešeno křížení lokálního biokoridoru s koridory záměrů na vedení plynovodu VTL a 
elektrického vedení VVN. V místě křížení vymezeny plochy T* (53, 56). Dále změna řeší střet 
lokálního biocentra a lokálního biokoridoru BK 31 s přeložkou silnice I/50. Lokální biokoridory BK 27 
a BK 30 také kříží trasu produktovodu. Ve vzdálenosti 3m od tohoto produktovodu je zakázáno 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu (např. 
výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů). 
 
 
e) Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 
ochranných pásem 
Kulturní památky ve Střílkách: 
 
Nemovité kulturní památky 
–  hrad Střílky, zřícenina, rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 35892 / 7–6149 
–  socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 29377 / 7–6154  
–  zámek, rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 15560 / 7–6150,  
–  činžovní dům deputátní, rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 45862 / 7–6153   
–  kostel Nanebevzetí Panny Marie, rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 332333 / 7–6152 
 
Nemovitá národní kulturní památka  
–  hřbitov ve Střílkách,  rejstříkové číslo v ÚSKP ČR 369,  prohlášená Nařízením vlády  
č. 50/2010 Sb., ze  dne  8. února 2010  o prohlášení  některých  kulturních  památek  za  národní  
kulturní  památky.Kolem barokního hřbitova bylo navrženo ochranné pásmo. 
 
Barokní hřbitov je památkou značného významu (r. 1743), komponovaný původně v extravilánu     
obce jako „zahrada věčnosti“ s kaplí a alegorickou sochařskou výzdobou (momentálně je bez soch     
– část ukradena, část v rekonstrukci).  
Zámecká zahrada u empírového zámku (původně renesanční, pak barokní) byla původně barokním 
parkem s pravidelnou osovou kompozicí parteru, který byl později přeměněn v krajinářský park 
s jezírky, sochařskou výzdobou a oranžerií. Plošně se jedná o nejrozsáhlejší kulturní památku v obci.  
Památkami místního významu jsou ve Střílkách kříže u cesty a místní kaplička.  
Celé řešené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, musí být respektována již od doby přípravy stavebních prací 
na území s archeologickými nálezy příslušná ustanovení cit. zákona (ust. § 22 odst. 2 a další) 
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f)   Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
Změnou č.1 je navrženo odstranění předkupního práva u veřejně prospěšných staveb. Změna dále 
řeší odstranění předkupního práva u VPO dle zákona. 

 
 
C.5  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
Zastavěné území je využíváno účelně, v návrhových plochách dochází k postupné realizaci záměrů. 
Ze zprávy o uplatňování ÚP vyplývá velmi nízké naplňování rozvojových ploch navržených  územním 
plánem,  které vychází  cca 4,65 %.  Toto je dáno  především  polohou obce, nedostatečnými  
pracovními příležitostmi  v obci  a celkovou recesí  stavebních  činnosti  v této části Kroměřížska. Pro 
naplňování cílů  dlouhodobého rozvoje,  podle předpokladů  stávajícího územního plánu, proto není 
třeba vymezovat nové zastavitelné plochy, ale spíše se postupně snažit realizovat zástavbu  
v rozsahu navržených ploch. 
Z aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Kroměříž z roku 2014 vyplývá pro řešené 
území obce Střílky potřeba 3,61 ha zastavitelných ploch pro bydlení. Po převedení několika 
návrhových ploch platného ÚP změnou č.1 do stavu byla celková výměra návrhových ploch pro 
bydlení redukována z 10,2 ha na cca 7,87 ha, což je stále téměř dvojnásobek potřeby, dle prognózy 
bydlení do roku 2025. Z hlediska souladu s §55 odst. 4 stavebního zákona lze říci, že tento značný 
podíl zastavitelných ploch pro bydlení nelze v současnosti využít. Naprostá většina návrhových ploch 
pro bydlení je situována severně od hlavního ZÚ obce, dvě plošně největší (BI 1, 4) jsou navíc 
podmíněny zpracováním územní studie. 
Dlouhodobě  nelze využít  některé plochy,  které jsou  omezeny  vedením  inženýrských sítí  a jejich 
ochranným pásmem. Využití těchto ploch závisí na technickém řešení a je finančně velmi náročné. 
Využití těchto zastavitelných ploch bude možné až na základě vyřešení poměrů v návrhových 
plochách vypracováním územních studií. 
 
 

D. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 

D.1.  Širší vztahy 
Z hlediska širších vztahů je řešené území obce Střílky součástí České republiky, Zlínského kraje, 
okresu Kroměříž. Z hlediska širších dopravních vztahů je obec Střílky  připojena na silniční síť silnicí 
I/50 Brno – Holubice – Uherské Hradiště – st. hranice ČR/SR, II/432 Kroměříž – Zdounky – Střílky – 
Koryčany a III/43346 Morkovice – Litenčice – Lísky – Střílky. 
 
 

D.2.  Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 

Správní území obce tvoří pouze katastrální území Střílky. Obec sousedí s k.ú. Zástřizly, k.ú. 
Stupava, k.ú. Lískovec, k.ú. Lísky, k.ú. Kožušice (Jihomoravský kraj). 
Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Střílky je její poloha 
v blízkosti silnice první třídy I/50. Navržené řešení změny č.1 vytváří optimální podmínky pro rozvoj 
jednotlivých územních potenciálů. 
 
 

D.3.  Koordinace vzájemných vztahů části obce a vztahů se sousedními obcemi 

Z hlediska koordinace vzájemných vztahů obce se sousedními obcemi je změnou řešena tato 
koordinace : 
- Změna č.1 ÚP respektuje dle platného ÚP návaznost prvků ÚSES na sousedící k.ú., které jsou 

v souladu s generelem ÚSES.  
- Změna respektuje dle platného ÚP přesahy stávajících silnic I., II. a III. třídy, místních 

komunikací, UK, cyklotrasy. 
- Změna respektuje přesahy a návaznosti koridorů dopravní a technické infrastruktury, 
- vyplývajících ze ZÚR ZK na katastrální území sousedních obcí, jedná se o tyto koridory: 

• VTL plynovod „Moravia“ (návaznost na k.ú. Lísky a k.ú. Kožušice) 
• VVN Zdounky-Bučovice (návaznost na k.ú. Lísky a k.ú. Kožušice) 
• přeložka silnice I/50 – obchvat Kožušic (návaznost na k.ú. Kožušice) 
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- Změna č.1 ÚP respektuje ZÚR Jihomoravského kraje, vydané 03.11.2016; vzhledem k tomu, že 
tento dokument nabyl účinnosti až po společném jednání DO a NO, budou návaznosti záměrů z 
něho vyplývající (přesah na území Zlínského kraje) upřesněny a zajištěny v další fázi pořizování 
změny – jedná se o koridor dopravní infrastruktury – obchvat Kožušic ve variantě sever (jako 
návrhové plochy) a ve variantě jih (jako plocha rezervy), včetně rezervy pro křižovatku.  
Tyto záměry prozatím nejsou vymezeny v ZÚR ZK, ale budou obsaženy v jejich další 
aktualizaci. 

- návaznosti na sousední katastrální území jsou graficky znázorněny v Koordinačním výkrese 
(obec Kožušice je ve fázi pořizování ÚP, proto je návaznost vzhledem k neexistenci platného 
ÚP návaznost na toto k.ú. řešena pouze schematicky, tak aby byl znázorněn směr koridorů 
dopravní a technické infrastruktury) 

 
 
E. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Zadáním Změny č. 1 Územního plánu Střílky se rozumí zpráva o uplatňování územního plánu.  
 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu  včetně vyhodnocení změn podmínek,  na 
základě kterých byl  územní plán vydán  (§ 5 odst. 6 stavebního zákona),  a vyhodnocení  
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území (při 
zpracování změny č.1 ÚP vzato na vědomí) 
 
a1.) Vyhodnocení    uplatňování    územního   plánu    včetně   vyhodnocení    změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plánu vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) 
- Rozvojové  potřeby  obce  jsou dosud  realizovány  zejména  v zastavěném  území  obce. 

Stavební potřeby  se řeší  především  stavebními úpravami  nebo změnami  dokončených  
staveb.  Využívání zastavěného území je ve shodě  s požadavky územního plánu,  základní 
hodnoty sídla jsou s těmito aktivitami respektovány. 

- Plochy zastavěného území jsou stabilizovány.  
- Zásadní změny v hospodaření  ve volné (přírodní) krajině  nebyly zaznamenány.  Nedošlo 

k posunu na  úseku  zvyšování  ekologické  stability  území.  Podíl  orné  půdy  na výměře  
zemědělské  půdy nedoznal zásadních změn. 

 
Další záměry podle platného Územního plánu Střílky:  
Stávající plochy: 
 

Plocha bydlení individuální v rodinných domech (BI stav):       
Bylo vydáno povolení a následně souhlas s užíváním popřípadě kolaudační souhlas u těchto staveb: 
rodinný dům, ulice Nová č.p. 327 v roce 2011, (je stavem v území BI) 
rodinný dům, ulice Nová č.p. 89 v roce 2012, (je stavem v území BI) 
na ulice Zámecká č.p. 326 byl v roce 2012 vybudovaný soukromý penzion a rekreační chata. (je 
stavem v území BI) 
 
Plocha smíšená obytná vesnická (SO stav):  
Během 2. čtvrtletí 2013 se budou realizovat stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu        
ve Střílkách. 
Plocha veřejné vybavenosti (OV stav):  
V roce 2011 se realizovalo zateplení základní a mateřské školy a rekonstrukce sociálního zařízení 
ZŠ ve třech podlažích. 

 
Plocha pro veřejné pohřebiště a související služby (OH stav):  
Každoročně probíhalo restaurování památkově chráněného barokního hřbitova.  

 
Dále bylo vydáno povolení a následně souhlas s užíváním popř. kolaudační souhlas u těchto staveb: 
NN Močidla, Střílky, rok 2012, (vedení NN není řešeno změnou č.1 ÚP) 
obnova NN ulice Chaloupky, Střílky, rok 2012, (vedení NN není řešeno změnou č.1 ÚP) 
čerpací stanice Střílky, kanalizace, rok 2012,(změnou č.1 respektováno) 
Střílky, úprava vNN, Janata, rok 2012, (vedení NN není řešeno změnou č.1 ÚP) 
garáž, rok 2013, 
veřejné osvětlení, Střílky, rok 2013.  
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Rozvojové plochy:    
 
Bydlení individuální v rodinných domech (BI návrh):       
Na pozemku parc. č. 210/2 v k.ú. Střílky je realizována výstavba 1 rodinného domu. Ostatní plocha       
je zatím nevyužitá. (část návrhové plochy BI 8 byla změnou č.1 ÚP na parc. č. 210/2 převedena 
do stavu BI) 

 
Plocha občanského vybavení (O návrh):       
Při seminářích jógy je tato lokalita dočasně využita jako prostor pro ubytování pod stany. (změnou 
č.1 ÚP respektováno, návrhová plocha O 44 rozdělena na dvě návrhové plochy O 64, 65, u 
kterých se funkční využití nemění) 
 
 
Plochy smíšené specifické  (SX návrh):    
Na pozemku parc. č. 1815/8 v k.ú. Střílky je realizována výstavba nadstandardního rodinného domu. 
(návrhová plocha SX 22 je změnou č.1 ÚP převedena do stavu SX) 
 
Vyhodnocení realizace veřejně prospěšných staveb navržených v Územním plánu Střílky: 
 
Územní plán vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby: 
(veřejně prospěšné stavby jsou vyznačeny ve výkrese č.I/3) 
 
1/ plochy dopravní infrastruktury:(křižovatky)  WD 01, WD 02, WD 03, WD 04, WD 05,  
WD 06, WD 07  
Do budoucna zde budou zachovány dostatečné plochy pro úpravu křižovatek. (změnou č.1 ÚP jsou 
tyto plochy aktualizovány a z důvodu křížení s jinými záměry roztříštěny na více návrhových 
ploch, popřípadě na žádost dotčeného orgánu vypuštěny) 
 
2/ plochy technické infrastruktury: (ČOV) WT 03 
Prozatím nerealizováno. V roce 2013 bude probíhat zpracování projektové dokumentace, letos bylo 
požádáno o její vyhotovení firmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. (změnou č.1 ÚP je tato 
plocha včetně veřejně prospěšné stavby zrušena, jelikož došlo k přesunu záměru do stávající 
plochy výroby a skladování) 
 

3/ trasy vedení sítí: kanalizační sběrač WT 01, WT 04 
Projektová dokumentace na ČOV bude řešit i přivaděče inženýrských sítí. (změnou č.1 ÚP jsou tyto 
plochy včetně veřejně prospěšných staveb zrušena, jelikož došlo k přesunu záměru 
vybudování ČOV do stávající plochy výroby a skladování; kanalizační sběrač je v této lokalitě 
navržen v ploše silniční dopravy) 
 

4/ veřejně prospěšné stavby z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR ZK). Jsou 
zakresleny ve výkrese II/2 – Širší vztahy 
Plynovod VTL a VTL P 01 – zatím nerealizováno. (změnou č.1 ÚP vymezeno několik nových 
návrhových ploch technické infrastruktury pro koridor vedení plynovodu P 01) 
Elektrické vedení 110kV E 03 – zatím nerealizováno. (změnou č.1 ÚP vymezeno několik nových 
návrhových ploch technické infrastruktury pro koridor vedení VVN E 03) 
 
Vyhodnocení zpracování územních studií navržených v Územním plánu Střílky: 
 

Plochy, ve kterých je podmíněna změna jejich využití vypracováním územní studie: 
 
V – E2 plocha pro výrobu a skladování vedle ZD, 
BI – A4 plocha pro bydlení individuální v RD naproti ZD, 
BI – A1 plocha pro bydlení individuální u fotbalového hřiště, 
O – C2 plocha občanského vybavení pod zámeckou zahradou. 

 
Pro zastavitelné plochy V – E2, BI – A4, BI – A2, O – C2 vymezuje platný Územní plán Střílky 
zpracování územních studií. Tyto záměry nebyly zatím připravovány k realizaci a proto se ani 
nezadalo zpracování územní studie pro ty návrhové plochy. Z výše uvedených funkčních ploch          
je pouze dočasně využívána plocha O – C2. (změnou č.1 ÚP jsou plochy pro ověření územních 
studií respektovány; plocha O - C2 byla rozdělena na dvě nové návrhové plochy občanského 
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vybavení; zároveň byly změnou aktualizovány podmínky pro pořízení územních studií a lhůta 
pro jejich vložení do evidence územně plánovací činnosti) 
 
a2.) Vyhodnocení  případných  nepředpokládaných  negativních  dopadů  na  udržitelný  
rozvoj území  
Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území. (změnou č.1 ÚP respektováno) 
 
b)  Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  
 

Územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností jsou průběžně aktualizovány. 
Podkladem pro řešení změny č. 1 Územního plánu Střílky je rovněž Rozbor udržitelného rozvoje 
území ORP Kroměříž (aktualizace 12/2010). Prozatím nebyly zaznamenány žádné další problémy 
vyplývající k řešení v další změně územního plánu. (změnou č.1 ÚP respektováno, viz kap. C.4) 
 
c) Vyhodnocení  souladu  územního plánu  s politikou  územního  rozvoje  a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
c1.) Posouzení s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (viz kapitola B.1.) 

 
c2.) Posouzení   s   územně   plánovací   dokumentací    vydanou   Zlínským   krajem Zásadami 
územního rozvoje Zlínského kraje (viz kapitola B.1.) 

 
c3.) Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským krajem (viz kapitola B.1.) 
 
d)  Prokázání   nemožnosti   využít   vymezené   zastavitelné   plochy   a   vyhodnocení   
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odstavce 4 stavebního zákona (viz 
kapitola C.5) 
 
e)  Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Střílky, v rozsahu zadání změny 

 
Z projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 a z 
nadřazených dokumentací vyplývají tyto vyhodnocené problémy a požadavky pro zpracování návrhu 
změny územního plánu: 

 
–  aktualizovat zastavěné území obce, - splněno 
–  zapracovat záměry ze ZÚR ZK (platné ke dni 5.10.2012), - splněno 
–  zapracovat požadavek na uplatnění priorit územního plánování z PÚR ČR 2008, - splněno 
– uplatnit  důsledně  metodiku  Zlínského kraje  na zpracování  změny  např. identifikace  

jednotlivých návrhových ploch v územním plánu. Hlavní výkres – Výkres technická infrastruktura, 
který obsahuje trasy  přesunout  do části  odůvodnění  nebo jej upravit  jako schéma  a ponechat  
v návrhové části.  
V hlavním výkrese nelze ponechat nad plochou dopravy překryvnou funkci biocentra. - splněno  

–  lhůta  pro  pořízení  územních  studií  (dále jen ÚS)  byla  v  územním  plánu  do  31.12.2012,  
proto je nezbytné i tuto kapitolu přehodnotit  a navrhnout novou lhůtu  a doplnit požadavky pro 
zpracování územních studií nebo ÚS z územního plánu vypustit, - splněno 

–  plochy   pro  vedení  sítí   technické  infrastruktury   v  nezastavěném  území   vypustit  ze 
seznamu zastavitelných ploch. - splněno 

–  zapracovat  do změny  územního plánu  předložený  záměr  na umístění  ČOV Střílky 
projektantem Ing. Petrem Žáčkem, Kaninga Zlín, na parcelu parc. č. st. 388 v k.ú. Střílky, - 
splněno 

–  změna  územního  plánu   bude  obsahovat   upřesnění  záměru   na  umístění  plynovodu 
Moravia, dle předložené dokumentace zpracované Janou Bumbálkovou, Dopravoprojekt Brno, 
a.s.. - splněno 

 
Z projednání „Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013“ 
s dotčenými orgány vyplynuly tyto požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu: 
  
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství: 
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Podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, ve znění pozdějších předpisů, 
příloha č. 1, část A – bod 64 (staré zátěže území a kontaminované plochy), uplatňujeme stanovisko 
k existujícím starým skládkám podle dokumentace z roku 1993 a to místními názvy: 
1. stará skládka „Zámecká zmola“ – pozemek  parc. č. 1885, 1881, 1882, k.ú. Střílky,  vlastník 

skládky  
    Obec Střílky – číslováné v dokumentaci č. 4. 
2. stará  skládka  „Komná“ – pozemek  parc. č. 69/8, 69/9, k.ú.  Střílky,  vlastník  skládky  Obec  

Střílky         
    – číslováno v dokumentaci č. 3. 
Pozemky starých skládek je třeba ověřit, aktualizovat, vzhledem k časovému odstupu a změnám 
v číslování pozemků (pozemkové úpravy, digitalizace atp.). 
Tělesa starých skládek by neměla být narušována a pozemky by neměly být využívány jako 
zemědělská půda. V uvedené lokalitě č. 1 bude ve změně č. 1 Územního plánu Střílky navržena 
plocha krajinné zeleně (K návrh). V lokalitě č. 2 je v Územním plánu Střílky plocha krajinné zeleně      
(K návrh) již navržena. Její rozsah bude ve změně č. 1 Územního plánu Střílky opětovně prověřen. – 
splněno 
 
Městský úřad Kroměříž, oddělení územního plánování a státní památkové péče: 
–  jejich požadavky na úpravu kapitoly C.3 Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským 

krajem jsou respektovány a zapracovány do zprávy. – splněno 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče: 
–  jejich  požadavky  na úpravu  části  textové  části  Kulturní  památky  ve Střílkách  jsou  

respektovány a zapracovány do zprávy. – splněno 
 

Ministerstvo dopravy, Praha: 
–  jejich  požadavky   na  respektování  koridoru   pro  přeložku  silnice  I.  třídy   I/50  Brno  – 

Holubice – Uherské  Hradiště – st. hranice ČR/SR,  pro  obchvat  obce  Kožušice  včetně 
ochranného  pásma bez předjímání konkrétního tvaru křižovatek jsou respektovány. – splněno 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: 
– Požadavky  nadřízeného  orgánu   územního  plánování   jsou  uvedeny   ve  Zprávě  o  

uplatňování Územního plánu Střílky za uplynulé období 2009 – 2013.   
–  Zprávu je zpracována  dle § 15  vyhlášky  platné po 1.1.2013.  Kapitola C.  Vyhodnocení 

územního plánu   s  politikou   územního  rozvoje   a  územně  plánovací  dokumentací   vydanou  
krajem  byla doplněna. Požadavky a záměry vyplývající ze ZÚR ZK jsou ve Zprávě uvedeny.  

– Do Zprávy  je zapracováno  Vyhodnocení  souladu  územního plánu  s novelou  stavebního  
zákona a vyhlášky.  

–  Zpráva  je  doplněna  o  kapitolu  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  změny  Územního  plánu  
Střílky v rozsahu zadání změny, ve které budou zapracovány vyhodnocené problémy z 
projednání Zprávy. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno:  
– Jejich požadavky k upřesňování křižovatek  a zachování dostatečných ploch  pro úpravy 

křižovatek, a  nepředjímání  jejich  tvaru  jsou  ve  zprávě  zohledněny.   Ve  změně  územního  
plánu  nebudou uváděny návrhové silniční kategorie, ale pouze to, zda se jedná o dvou nebo 
čtyřpruhovou silnici. – splněno 

 

Obec Střílky, požadavek z veřejného zasedání zastupitelstva obce Střílky konaného dne 29.01.2016: 
– zapracovat  do změny  územního plánu  předložený  záměr  na umístění  ČOV Střílky  

projektantem Ing. Petrem Žáčkem, Kaninga Zlín, na parcelu parc. č. st. 388 v k.ú. Střílky, – 
splněno 

– změna  územního  plánu   bude  obsahovat   upřesnění  záměru   na  umístění  plynovodu  
Moravia, dle předložené dokumentace zpracované Janou Bumbálkovou, Dopravoprojekt Brno, 
a.s..  – splněno 
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Při řešení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Střílky je třeba respektovat:   
 
1. Zachovat koncepci technické infrastruktury stanovenou platným Územním plánem Střílky. 

(změnou č.1 ÚP respektováno) 
2. Navrhované změny nesmí mít ve svém důsledku negativní vliv na kulturní charakteristiku 

krajinného rázu. Změnou č. 1 Územního plánu Střílky nedojde k dotčení kulturních památek. 
(změnou č.1 ÚP respektováno) 

3. U případných nových zastavitelných ploch je řešen plynulý přechod zástavby do krajiny. 
(změnou č.1 ÚP respektováno) 

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny územního plánu bude provedeno ve 
smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.. (změnou č.1 ÚP respektováno) 

5. Koncepce Územního plánu Střílky zůstává nadále v platnosti, není třeba na ni něco měnit              
a nevyvolává potřebu zpracování změny územního plánu. (změnou č.1 ÚP respektováno) 

6. Změna č. 1 Územního plánu Střílky bude zpracována v rozsahu ustanovení stavebního zákona 
č. 183/2006  Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 500/2006 Sb., a 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (změnou č.1 ÚP respektováno) 

7. Po nabytí účinnosti změny č. 1 Územního plánu Střílky bude vyhotoven územní plán zahrnující 
právní stav po vydání jeho změny. Toto vyhotovení bude opatřeno záznamem o účinnosti. 
(změnou č.1 ÚP respektováno) 

8. Změnou budou uvedeny do souladu veškeré výkresy územního plánu s Metodikou Zlínského 
kraje (viz vzorové výkresy). - splněno 

9. Vyhodnotit uplatnění priorit (14-32) z Politiky ÚP 2008 a se ZÚR ZK. - splněno 
10. Zabývat se kapitolou 5 se ZÚR ZK – ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot a kapitolou 6 krajinný celek a krajinný prostor. - splněno 
 
Vyhodnocení souladu Územního plánu Střílky s novelou stavebního zákona a vyhlášky 
 
Od 1.1.2013 platí novela č. 350/2012 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu a 
vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

Textová část Územního plánu Střílky bude proto upravena podle Metodického sdělení k dotazu 
k vypuštění regulativů z platných územních plánů po novele zákona č. 183/2006 Sb., Krajského   
úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: KUZL 20626/2013            
ze dne 6. května 2013. (změnou č.1 ÚP respektováno) 
 

Z novely stavebního zákona vyplývá ve změně územního plánu požadavek na přehodnocení veřejně 
prospěšných staveb s předkupním právem a vypustit z této kapitoly všechna veřejně prospěšná 
opatření. Provedené změny se promítnou ve výkrese Veřejně prospěšných staveb, opatření                 
a asanací. Ve výkrese je nutné doplnit grafické znázornění práva vyvlastnění a případného 
předkupního práva. - splněno 

 
 

f)  Požadavky  a podmínky  pro vyhodnocení  vlivů  návrhu  změny  na udržitelný  rozvoj  
území (§ 19  odst. 2  stavebního  zákona),   pokud  je  požadováno   vyhodnocení   vlivů   na  
životní prostředí  nebo  nelze  vyloučit  významný  negativní  vliv  na  evropsky  významnou  
lokalitu nebo ptačí oblast  
 
Z projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 
s dotčenými orgány a krajským úřadem vyplynula nutnost zpracování Pokynů pro zpracování návrhu  
změny č. 1 Územního plánu Střílky, v rozsahu zadání změny. Není třeba zpracovávat koncept změny 
územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posouzení variant řešení, 
případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. (změnou č.1 ÚP respektováno) 

 
 

g)  Požadavky  na zpracování  variant  řešení  návrhu  změny  územního plánu,  je–li 
zpracování variant vyžadováno  
 
Neuplatňují se žádné požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu. 
(změnou č.1 ÚP respektováno) 
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h)  Návrh na pořízení  nového územního plánu,  pokud ze skutečností  uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
 
Neuplatňuje se žádný návrh na pořízení nového územního plánu. (změnou č.1 ÚP respektováno) 
 
 
i)  Požadavky  na eliminaci,  minimalizaci  nebo kompenzaci  negativních  dopadů  na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 
 

Neuplatňují se žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů     
na udržitelný rozvoj území. (změnou č.1 ÚP respektováno) 
 
 
j)  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje  
 
Neuplatňují se žádné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. (změnou 
č.1 ÚP respektováno) 

 
 
F. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  

(§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
  

Změnou č.1 jsou vymezeny plochy územních rezerv pro silniční dopravu DS (82, 83), které nejsou 
řešeny v Zásadách územního rozvoje. Jedná se o záležitost nadmístního významu – přeložku silnice 
I/50 (jižní varianta, která má návaznost na sousední k.ú. obce Kožušice v Jihomoravském kraji. 
Tento záměr je ZŮR Jihomoravského kraje řešen, proto bylo nutné zachovat návaznost na řešeném 
území obce Střílky. 

 

 

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Tato kapitola slouží orgánům ochrany ZPF k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely 
územního rozvoje obce Střílky. 
Řešení a vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
je zpracováno podle: 
• Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF; 

• Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 29. 12. 1993, kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, zejména dle přílohy č. 3 této vyhlášky; 

• Vyhlášky č. 48 Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 22. 02. 2011, kterou se 
stanovují třídy ochrany ZPF 

 
Výchozí podklady pro zpracování 
• hranice předpokládaného odnětí půdy 

• hranice BPEJ 
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Struktura půdního fondu na území obce: 
 

druh pozemku výměra [ha] 
podíl na celkové výměře 

k.ú. [%] 

ZPF celkem 594,38 59,8 

z toho: orná půda 501,78 50,5 

zahrady 26,21 2,6 

ovocný sad 20,58 2,1 

trvalý travní porost 45,81 4,6 

PUPFL 316,34 31,9 

vodní plochy 3,8 0,4 

zastavěné plochy 12,92 1,3 

ostatní plochy 65,38 6,6 

celková výměra k.ú. 992,81 100 

 
Agrotechnická kvalita půd 
Pro účely ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti se vychází z dat bonitovaných 
půdně ekologických jednotek (BPEJ). Pětimístný kód vyjadřuje konkrétní vlastnosti BPEJ takto: 

 
• 1. číslice – klimatický region; 

• 2. a 3. číslice – hlavní půdní jednotka; 

• 4. číslice – kód kombinace sklonitosti a expozice; 

• 5. číslice – kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
 

Jednotlivým kódům BPEJ jsou přiřazeny třídy ochrany. V řešeném území jsou BPEJ zastoupeny 
ve čtyřech třídách ochrany zemědělské půdy: 
 
• Do II. třídy patří půdy (BPEJ) s nadprůměrnou produkční schopností. Jsou vysoce chráněny a 

pouze podmíněně odnímatelné. 

• Ve III. třídě ochrany jsou půdy (BPEJ) s průměrnou bonitou, využitelné pro výstavbu. 

• Ve IV. třídě ochrany jsou půdy (BPEJ) s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou 
ochranou. 

• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty BPEJ s velmi nízkou produkční schopností a s nízkou třídou 
ochrany. 

 
Zastoupení BPEJ v řešeném území: 

 

3.08.10 II. třída ochrany ZPF 

3.08.50 III. třída ochrany ZPF 

3.11.10 II. třída ochrany ZPF 

3.19.41 IV. třída ochrany ZPF 

3.20.51 IV. třída ochrany ZPF 
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3.40.77 V. třída ochrany ZPF 

3.58.00 II. třída ochrany ZPF 

5.38.55 V. třída ochrany ZPF 

5.49.41 V. třída ochrany ZPF 

 
 

Hlavní půdní jednotka (HPJ) 
Hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou 
určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, 
stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím 
opatřením (je vyjádřena třetí číslicí číselného kódu BPEJ). 

V řešeném území se nachází tyto hlavní půdní jednotky: 

HPJ 08: Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 
50%, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 
vyšší sklonitosti. 

HPJ 11: Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě 
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až 
středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením. 

HPJ 19: Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo  
vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým 
vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené. 

HPJ 20: Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského 
flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné. 

HPJ 38: Kambizemě  litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rankerové a rankery  modální   na  
pevných  substrátech   bez  rozlišení, zrnitostně středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu 
složení s lepší vododržností. 

HPJ 40: Svažité půdy (nad 12 ), lehké, lehčí až středně těžké s různou štěrkovitostí a kamenitostí, s 
vláhovými  poměry závislými na srážkách. 

HPJ 49: Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na usazeninách karpatského flyše, těžké až velmi 
těžké, bez   štěrku až slabě štěrkovité se sklonem k dočasnému zamokření. 

HPJ 58: Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras,  středně těžké  
nebo  středně  těžké lehčí,  pouze slabě skeletovité, hladina vody níže1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé  
 
Klimatická charakteristika 
Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj 
zemědělských plodin. (Je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu BPEJ). 

 

Kód  
regionu 
 

Symbol  
regionů 

Charakteristika  
regionů 

Suma  
teplot  
nad  
10ºC 

Průměrná  
roční  
teplota ºC 

Průměrný  
roční úhrn  
srážek  
v mm 

Suchá  
vegetační  
období 

Vláhová  
jistota 

3 T3 teplý, mírně vlhký 
2500 – 
2800 

(7) 8 - 9 
550 – 650 

(700) 
10 - 20 4 - 7 

5 MT2 
Mírně teplý, 
mírně vlhký 

2000 – 
2500 

7 - 8 550 – 650 0 - 10 7 - 10 
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Charakteristika sklonitosti a expozice 
Sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku a je 
vyjádřen čtvrtou číslicí číselného kódu BPEJ, která je výsledkem jejich kombinace). 
 
Sklonitost 

Kód Kategorie Charakteristika 

0 0 - 1 st. úplná rovina 

1 1 - 3 st. rovina 

2 3 - 7 st. mírný sklon 

3 7 - 12 st. střední sklon 

4 12 - 17 st. výrazný sklon 

5 17 - 25 st. příkrý sklon 

6 25 st. sráz 

 
 
Expozice 
Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích označených kódy 0 – 3. 

 

Kód Charakteristika  

0 se všesměrnou expozicí 

1 jih (jihozápad až jihovýchod) 

2 východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod) 

3 sever (severozápad až severovýchod) 
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Zdůvodnění jednotlivých lokalit navržených Změnou č.1 ÚP pro odnětí z ZPF 
Plochy jsou navrženy tak, aby byla odnímána pouze nejnutnější část ZPF, čili pouze ve výměře, 
která dostatečně zabezpečí realizaci řešených záměrů, popřípadě se jedná o koridory dopravní či 
technické infrastruktury dle § 2 odst. 1 písm. i.) SZ. Díky respektování sítě komunikací nedojde k 
zamezení přístupu na okolní pozemky a nedojde ani ke ztížení jejich obhospodařování. Hydrologické 
a odtokové poměry v území nebudou narušeny. 
Řešení Změny č. 1 se dotýká pozemků určených k plnění funkce lesa pouze minimálně. 
Zábor návrhových ploch částečně nebo úplně převzatých z platného ÚP není vyhodnocen. 
 
 
Plochy pro silniční dopravu 
Lokality DS 75, 76, 77, 78, 79, 80 – jedná se o původní návrhovou plochu platného ÚP DS (42) pro 
obchvat obce Kožušice. Tato plocha byla dle aktuálních podkladů upravena a roztříštěna na šest 
nových návrhových ploch vlivem střetu s jinými záměry. 
Jedná se o koridor dopravní infrastruktury, skutečný zábor ZPF bude tedy výrazně menší než je 
celková výměra těchto návrhových ploch, přibližně třetinový. Jedná o zábor v nižších třídách ochrany 
ZPF (IV. a V. třída), které jsou vhodné pro výstavbu, ale také ve II. třídy ochrany ZPF, která se 
vyznačuje nadprůměrnou produkční schopností. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr z nadřazené 
dokumentace, který má nejen lokální, ale spíše krajský význam, vyplývá z vymezení těchto ploch 
jasný veřejný zájem na zkvalitnění dopravní infrastruktury, který v tomto případě převyšuje veřejný 
zájem na ochranu ZPF. 
Plochy 77, 78, 79 a 80 jsou ve své jižní části mírně zasaženy investicemi do půdy ve formě 
odvodnění. Jelikož se jedná o velmi úzký zásah do melioračního systému v části ploch, ve kterých by 
nemělo dojít ke skutečnému záboru ZPF, v tomto území tak nedojde k narušení do takové míry, aby 
mělo vliv na produkční schopnost půdy v celé oblasti. Hydrologické odtokové poměry v území 
nebudou tímto záměrem narušeny, jelikož nedochází vlivem záměru k úpravám žádného vodního 
toku, ani k závažnému narušení zásob podzemní vody. V dalších fázích realizace záměru budou 
zohledněny odvodňovací příkopy podél tělesa silničního tahu. Síť zemědělských komunikací bude 
tomuto záměru uzpůsobena (bude na něj do jisté míry napojena), nejedná se však o takové zásahy, 
které by jakýmkoliv způsobem ztížili nebo znemožnily obhospodařování sousedních zemědělských 
pozemků, naopak je předpoklad zlepšení přístupu k některým zemědělským pozemkům po přeložení 
silnice I/50. 
 
 
Plochy technické infrastruktury 
Lokality T* 50, 51, 52, 53, 54 – jedná se o nové návrhové plochy pro záměr vedení koridoru 
plynovodu VTL „Moravia“ Tvrdonice – Libhošť DN 700 PN 63. Vymezení tohoto koridoru vyplývá 
z nadřazené dokumentace. Jelikož jde o záměr pro zajištění celorepublikového transportu plynu, 
potažmo jeho mezinárodní přepravy, vyplývá ze záměru jasný veřejný zájem.  
Jak uvádí posudek o vlivech tohoto záměru na životní prostředí, samotná pokládka plynovodu 
nevyvolá potřebu trvalého odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasný zábor a většina ploch bude po 
realizaci záměru opět využívána jako zemědělské pozemky, není zábor těchto ploch skutečný. 
Plochy zasahují do II., III., IV. a V. třídy ochrany ZPF. Do II. třídy ochrany ZPF zasahuje nejvíce 
plocha 50, avšak vzhledem k podstatě záměru, je v některých případech střet s vyššími třídami 
ochrany ZPF nevyhnutelný (jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury). 
Plochy T* (50, 51) jsou zasaženy investicemi do půdy ve formě odvodnění. Stávající systém 
meliorací však nebude narušen vzhledem k tomu, že po realizaci záměru, bude potrubí VTL 
plynovodu uloženo cca 10 m pod povrchem a proporce zemědělských ploch v oblasti zůstanou 
zachovány. Hydrologické odtokové poměry v krajině nebudou nijak narušeny, vzhledem k tomu, že 
záměr počítá s křížením vodních toků a toto křížení bude technicky řešeno tak, aby nenarušovalo 
vodní režim v krajině. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována s mírnými 
úpravami, které neztíží obhospodařování zemědělských pozemků. Samotný systém 
obhospodařování okolních zemědělských pozemků bude respektovat ochranné pásmo a 
bezpečnostní pásmo plynovodu a omezení s tím spojené. 
Koridor pro VTL plynovod má v ZÚR stanovenou šíři 600 m (300 m na obě strany od plánované 
trasy). Tento rozsah ÚP zpřesňuje na 300 m (150 m na obě strany od předpokládané trasy), 
ponechává však v dostatečné šířce pro případnou drobnou úpravu řešené trasy při neočekávaných 
střetech v území. Navíc je zahrnuto předpokládané bezpečnostní pásmo plynovodu a většina 
předpokládaného ochranného pásma. 



 

 ZMĚNA Č.1 ÚP  STŘÍLKY -  ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY                                                            str.47 

   

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, §4, odst. 1 písm. d) je tedy 
odnímána pouze nejnutnější plocha ZPF, která bude po ukončení nezemědělské činnosti  (realizaci 
výstavby plynovodu) navrácena do zemědělského využití. 
 
 
Lokality T* 55, 56, 57, 81 - jedná se o nové návrhové plochy pro záměr vedení koridoru pro zdvojení 
vedení VVN 110kV Zdounky – Bučovice. Vymezení tohoto koridoru vyplývá z nadřazené 
dokumentace. Jelikož jde o záměr pro zajištění dodávky elektrické energie napříč Zlínským krajem, 
vyplývá ze záměru jasný veřejný zájem.  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasný zábor a plochy budou po realizaci záměru opět 
využívány jako zemědělské pozemky, není zábor těchto ploch skutečný. K záboru dojde pouze 
minimálně, v místech sloupů vedení VVN (tedy maximálně v 5% celkové výměry všech těchto ploch 
dohromady). Jelikož se jedná o zdvojení stávajícího vedení VVN, jsou již proporce stávajících 
zemědělských ploch tomuto záměru částečně uzpůsobeny. Plochy zasahují do II., III., IV. a V. třídy 
ochrany ZPF.  
Plocha T* (55) je zasažena investicemi do půdy ve formě odvodnění. Vzhledem k povaze záměru, 
kdy sloupy vedení VVN nebudou mít takový prostorový charakter, jaký by mohl meliorační systém 
výrazněji narušit, lze konstatovat, že záměr nebude mít na odvodnění zemědělských pozemků vliv. 
Ze stejného důvodu nedojde ani k narušení hydrologických odtokových poměrů v krajině, jelikož 
dráty VVN jsou vedeny nad povrchem a samotné sloupy VVN nejsou nepřirozenou bariérou pro 
odtok vody z krajiny a nenarušují tak její vodní režim. Síť zemědělských účelových komunikací 
zůstane zachována, pouze se v malých odchylkách přizpůsobí v případě střetu se sloupy VVN. 
Jelikož se ale jedná o zdvojení vedení, jak již bylo řečeno, je stávající systém zemědělských 
komunikací tomuto záměru již částečně přizpůsoben. Obhospodařování okolních zemědělských 
pozemků nebude nijak narušeno, pouze zohlední nároky ochranného pásma elektrického vedení 
VVN, které jsou však v této oblasti již respektovány, díky stávajícímu vedení VVN. 
Koridor pro zdvojení el. vedení VVN má v ZÚR stanovenou šíři 600 m (300 m na obě strany od 
plánované trasy). Tento rozsah ÚP zpřesňuje na 100 m (50 m na obě strany od předpokládané 
trasy), ponechává však v dostatečné šířce pro případnou drobnou úpravu řešené trasy při 
neočekávaných střetech v území. Navíc je zahrnuto předpokládané ochranné pásmo el. vedení VVN, 
tak aby byla zajištěna ochrana území, dotčeného tímto záměrem. 
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, §4, odst. 1 písm. d) je tedy 
odnímána pouze nejnutnější plocha ZPF, která bude po ukončení nezemědělské činnosti  (realizaci 
výstavby plynovodu) navrácena do zemědělského využití. 
 
 
Plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství 
Lokalita TV 72 – jedná se o návrhovou plochu pro vodovodní přivaděč z vodojemu jihozápadně od 
hlavního zastavěného území obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr na zkvalitnění dodávky 
vody v obci v souladu s PRVK ZK, jedná se o veřejný zájem. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 
dočasný zábor a plocha bude po realizaci záměru opět využívána jako zemědělské pozemky, není 
zábor této plochy skutečný. Plocha zasahuje do III., IV. a V. třídy ochrany ZPF. Na plochu se 
nevztahují žádné investice do půdy. Stávající systém meliorací ani hydrologické odtokové poměry 
v krajině nebudou nijak narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. 
Obhospodařování okolních zemědělských pozemků nebude nijak narušeno. 
 
 
Lokality TV 68, 69, 70, 71 - jedná se o návrhové plochy pro hlavní kanalizační sběrač uvnitř 
hlavního zastavěného území obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr na dobudování 
kanalizační sítě v obci v souladu s PRVK ZK, jedná se o veřejný zájem. Vzhledem k tomu, že se 
jedná pouze o dočasný zábor a plochy budou po realizaci záměru opět využívány jako zemědělské 
pozemky, není zábor těchto ploch skutečný. Plocha zasahuje do II., III., IV. a V. třídy ochrany ZPF. 
Na plochy se nevztahují žádné investice do půdy. Stávající systém meliorací ani hydrologické 
odtokové poměry v krajině nebudou nijak narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací 
zůstane zachována. Obhospodařování okolních zemědělských pozemků nebude nijak narušeno. 
 
 
Plochy pro nakládání s odpady 
Lokalita TO.1 85 – jedná se o novou návrhovou plochu pro sběrný dvůr odpadu u východního okraje 
řešeného území. Tato plocha nepodléhá záboru ZPF. 
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Plochy krajinné zeleně 
Lokalita K 63 – jedná se o plochu vymezenou za účelem ochrany staré zátěže území, bývalé 
skládky „Zámecká zmola“, tak aby tato lokalita nebyla narušována a využívána jako zemědělská 
půda. Vzhledem k nemožnosti využití lokality jako zemědělská půda, vyplývá ze záměru veřejný 
zájem převyšující veřejný zájem na ochranu ZPF. Plocha zasahuje do II. a III. třídy ochrany ZPF. Na 
plochy se nevztahují žádné investice do půdy. Stávající systém meliorací ani hydrologické odtokové 
poměry v krajině nebudou nijak narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane 
zachována. Obhospodařování okolních zemědělských pozemků nebude nijak narušeno. 

 

 

H.  Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 

části    

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Střílky obsahuje: 

• 48 listů textové části 

• 4 výkresy  


