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Aktualizuje se seznam kapitol. 

V seznamu používaných zkratek se první, třetí, pátý, šestý, osmý, třináctý a čtrnáctý řádek s textem 
„ÚPD; územně plánovací dokumentace“, „ŽP; životní prostředí“, „ZPF; zemědělský půdní fond“,  
„OÚ; obecní úřad“, „ZK; Zlínský kraj“ a „PD; projektová dokumentace“ ruší. Následně se za původně 
patnáctý řádek vkládá nový řádek s textem „ÚV; úpravna vody“ a za původně dvaadvacátý řádek se 
vkládají čtyři nové řádky s textem „PP; přírodní památka“, „VKP; významný krajinný prvek“, „EVL 
(NATURA 2000); evropsky významná lokalita“ a „SV, JV, JZ; severovýchod, jihovýchod, 
jihozápad“. Dále se ve druhém řádku ve druhém sloupci ve slově „plánování“ ruší text „ování“. Text 
v původně sedmnáctém řádku se upravuje na „ZVN / VVN / VN; zvlášť vysoké napětí / velmi 
vysoké napětí / vysoké napětí“ a text v původně osmnáctém řádku se upravuje na „VVTL / VTL / 
STL; velmi vysokotlaký / vysokotlaký / středotlaký (plynovod)“. 

 
 

1. 
A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
1.1  V kapitole A. se v prvním odstavci v první větě text „Hranice zastavěného území jsou 

vymezeny k 01.08.2016“ nahrazuje textem „zastavěné území je vymezeno ke dni  
1. 10. 2022“. 

 
 

2. 
B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
2.1  V kapitole B. se v prvním odstavci:  

-  v první odrážce ruší text „nové“ a za zkratku „SV“ se vkládá zkratka „a JV“. 
- šestá odrážka s textem „vhodným způsobem jsou dořešeny plochy kolem rozšířené  

a upravené silnice 1.třídy (plochy u ČS PHM)“ ruší. 
 

 
3. 

V názvu kapitoly „C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se za slovo „VČETNĚ“ vkládá text 
„URBANISTICKÉ KOMPOZICE,“ a za slovo „VYMEZENÍ“ se vkládá text „PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,“. 

 
3.1  V kapitole C. se na konec názvu podkapitoly C.1 vkládá text „a urbanistické kompozice“. 

Dále se ve stejné podkapitole: 
-  v šestém odstavci ruší text „včetně výstavby nové ČOV“. 
-  v osmém odstavci: 

- ruší první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka s textem „vybudování ČOV a sběrače“, „úpravy 
silnice I/50 v místech křížení s dalšími silnicemi“, „výstavba přeložky silnice I/50 – obchvat 
obce Kožušice“ a „koridor pro plynovod přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“. 

- v páté odrážce text „koridoru“ nahrazuje textem „el.“. 
- za původně pátou odrážku vkládá nová odrážka s textem „vybudování zdvojení  

el. vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Sokolnice“. 
- v původně šesté odrážce text „vybudování“ nahrazuje textem „rozšíření“. 
- za původně šestou odrážku vkládá nová odrážka s textem „vybudování místního 

vodovodu“. 
 

3.2  V kapitole C., v podkapitole C.2 se: 
-  v oddíle „PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – BI“ v tabulce:  

-  v položce „1.“ text „Plochy“ nahrazuje textem „Plocha“ a dále se v závorce ruší čísla  
„1, 2, 3“. 

-  položky „2., 3. a 4.“ s textem „Lokalita v centrální části hlavního ZÚ - BI (14)“, „Plocha v jižní 
části hlavního ZÚ - BI (21)“ a „Plochy ve východní části hlavního ZÚ - BI (7, 58)“ ruší. 

- označení původní položky „5.“ nahrazuje označením „2.“ a dále se ve stejné položce text 
„Lokalita“ nahrazuje textem „Plochy“ a v závorce se číslo „23“ nahrazuje čísly „108, 109, 
111“. 

- za původní položku „5.“ vkládá nová položka s textem „3.; Plochy u jihozápadního okraje 
hlavního ZÚ – BI (112, 113)“.  
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-  v oddíle „PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY - RZ“ v tabulce:  
-  v položce „1.“ text „Lokalita“ nahrazuje textem „Plochy“ a dále se v závorce za číslo „6“ 

vkládá číslo „119“. 
-  v oddíle „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OU“ v tabulce:  

-  v položce „1.“ v závorce číslo „65“ nahrazuje číslem „121“. 
-  za oddíl „OU“ vkládá nový oddíl s textem:  

„PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ JINÉ – OX 
1. 
Plocha ve východní části řešeného území – OX (116)“ 

-  oddíl „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT – OS“ s příslušnou tabulkou  
a položkami ruší.  

-  oddíl „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV“ s příslušnou tabulkou  
a položkami ruší.  

-  v oddíle „PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU – DS“ v tabulce:  
-  položka „1.“ s textem „Plochy u severozápadního okraje řešeného území – DS (75, 76, 77, 

78, 79, 80)“ ruší. 
- označení původní položky „2.“ nahrazuje označením „1.“ a dále se ve stejné položce text 

„Lokalita u východního okraje“ nahrazuje textem „Plocha ve východní části“ a v závorce 
se čísla „27, 28“ nahrazuje číslem „118“. 

-  za oddíl „DS“ vkládají dva nové oddíly s textem:  
„PLOCHY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – PU  
 1. 
 Plocha u jihozápadního okraje hlavního ZÚ – PU (114) 
 2. 
 Plocha u východního okraje hlavního ZÚ – PU (115) 
a 
„PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU – TU  

1. 
Plochy v severní části řešeného území – TU (101 - 106)“ 

-  v oddíle „PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TW“ v tabulce:  
-  položky „1., 2. a 3.“ s textem „Plocha v severní části hlavního ZÚ – TW (68)“, „Plochy ve 

východní části hlavního ZÚ – TW (69, 70)“ a „Lokalita v jihozápadní části hlavního ZÚ – TW 
(71)“ ruší. 

- za původní položku „3.“ vkládá nová položka s textem „1.; Plocha jihozápadně od 
hlavního ZÚ – TW (72)“.  

-  v oddíle „PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO“ v tabulce:  
-  v položce „1.“ v závorce číslo „85“ nahrazuje číslem „110“. 

-  v oddíle „PLOCHY PRO VÝROBU – VU“ v tabulce:  
-  položka „1.“ s textem „Plocha v severovýchodní části hlavního ZÚ - VU (5)“ ruší. 
- označení původní položky „2.“ nahrazuje označením „1.“. 
 

3.3  V kapitole C., v podkapitole C.3 se: 
- v prvním odstavci v první větě text „V Územním plánu Střílky nejsou vymezeny žádné 

plochy přestavby.“ nahrazuje textem „Územním plánem jsou vymezovány tyto plochy 
přestavby:“. 

- vkládá se pět nových oddílů s textem a tabulkami: 
„PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – BI 
1. 
Plocha v centrální části hlavního ZÚ - BI (14) 
2. 
Plocha v jižní části hlavního ZÚ - BI (21) 
3. 
Plochy ve východní části hlavního ZÚ - BI (7, 107) 
4. 
Plocha v severní části hlavního ZÚ - BI (117) 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OU  
1. 
Plocha v západní části hlavního ZÚ - OU (120) 
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PLOCHY OBČASNKÉHO VYBAVENÍ - SPORT – OS  
1. 
Plocha v západní části hlavního ZÚ - OS (16) 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV  
1. 
Lokalita v jižní části hlavního ZÚ – SV (19) 
 
PLOCHY PRO VÝROBU – VU  
1. 
Plocha v severovýchodní části hlavního ZÚ - VU (5)“ 
 

3.4  V kapitole C. se v názvu podkapitoly C.4 text „ploch“ nahrazuje textem „systému“. 
 

3.5  V kapitole C. se podkapitola „C.5 Vymezení ostatních návrhových ploch“ včetně všech 
příslušných oddílů, textu a tabulek ruší. 

 
 

4. 
Na konec názvu kapitoly „D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ“ se vkládá text „, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“. 

  
4.1 V kapitole D., v podkapitole D.1 se: 

-  v prvním odstavci spojka „a“ nahrazuje čárkou a za označení „II.“ se vkládá text „a III.“. 
- v oddílu „Doprava silniční“ třetí a čtvrtý řádek s textem „V územním plánu se  rovněž počítá 

s přestavbou dvou stávajících křižovatek.“ a „Trasa silnice I/50 bude přeložena v místě 
obchvatu obce Kožušice.“ ruší. Dále se na konec oddílu vkládá nová věta s textem 
„Územním plánem jsou vymezeny dvě plochy územních rezerv pro výhledový 
obchvat sousední obce Kožušice.“. 

-  v oddílu „Místní komunikace“ v prvním odstavci ve druhé větě ruší text „Budou pouze 
lokálně upravovány.“. Dále se na konec oddílu vkládá nová věta s textem „Dále jsou 
vymezeny dvě nové návrhové plochy veřejných prostranství pro vybudování 
místních komunikací k obsluze návrhových ploch pro bydlení individuální.“. 

 
4.2 V kapitole D., v podkapitole D.2 se: 

-  v oddílu „Vodovod“ v prvním odstavci v páté větě za slovo „je“ vkládá text „většinou“ a dále 
se ve stejné větě za slovo „řady“ vkládá text „případně je navrženo jejich prodloužení“. 
Následně se ve stejném oddílu v šesté větě ruší text „technické infrastruktury“. 

-  v oddílu „Kanalizace“ v prvním odstavci ruší první věta s textem „Návrh územního plánu 
počítá s vybudováním nové čistírny odpadních vod včetně kanalizačního sběrače.“. Dále se 
ve druhé větě text „bude“ nahrazuje textem „je“. Na začátek třetí věty se vkládá text 
„V rámci projektu její výstavby byl vybudován také“ a dále se ve stejné větě ruší text „je 
navržen v plochách pro vodní hospodářství TW (68, 69, 70, 71).“, Na konec oddílu se 
vkládá nová věta s textem „Odkanalizování návrhových ploch pro bydlení je možné 
stávajícími kanalizačními stokami, případně je navrženo jejich prodloužení.“. 

-  v oddílu „Zásobování el. energií“ v prvním odstavci ve třetí větě za slovo „Bučovice“ vkládá 
text „a pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Sokolnice“ a dále se ve stejné 
větě v závorce čísla „51, 55, 56, 57, 81“ nahrazují čísly „101 – 106“. Následně se ve čtvrté 
větě text „pro“ nahrazuje textem „u“. 

-  v oddílu „Plynovod“ třetí odstavec s textem „Územní plán vymezuje 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 v návrhových plochách TU (50, 51, 52, 53, 54) a DS (80).“ ruší. 

-  v oddílu „Nakládání s odpady“ v prvním odstavci za třetí větu vkládá nová věta s textem 
„Východně od hlavního ZÚ se nachází sběrný dvůr odpadu.“. Dále se v původně třetí 
větě v závorce číslo „85“ nahrazuje číslem „110“ a text „nový sběrný dvůr odpadu“ se 
nahrazuje textem „jeho rozšíření“. 
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4.3 V kapitole D., v podkapitole D.3 se: 
-  v prvním odstavci v první větě text „a upřesňuje“ ruší. 
- na konec podkapitoly vkládá nový odstavec s textem „Dále je severovýchodně od 

hlavního ZÚ vymezena návrhová plocha občanského vybavení jiného pro psí 
útulek.“. 

  
4.4 V kapitole D., v podkapitole D.4 se: 

-  v prvním odstavci v první větě text „nenavrhuje žádné“ nahrazuje textem „navrhuje dvě“ a 
dále se ve stejné větě text „, pouze vymezuje novou stávající plochu veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch“ nahrazuje textem „pro vybudování místních 
komunikací“. 

 
 

5. 
V názvu kapitoly „E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH  
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ“ se za slovo „PLOCH“ vkládá text 
„S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ“, dále se ruší text „ZMĚNY V“  
a text „NEROSTŮ“ se nahrazuje textem „LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN“. 
 
5.1 V kapitole E., v podkapitole E.1 se: 

-  v oddílu „Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území:“: 
-  ve druhé odrážce text „– Chřiby jsou navrženy  na zařazení do evropské sítě“ nahrazuje 

textem „EVL“ a dále se na konec stejné odrážky vkládá text „Chřiby, PP Bralová, VKP 
Větřák, oblast výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, památné stromy“. 

 
5.2 V kapitole E. se vkládá nová podkapitola s textem a tabulkami: 

„E.2 Vymezení ploch změn v krajině 
 
PLOCHY ZELENĚ KRAJINNÉ – ZK 
1. 
Plochy v západního okraje hlavního ZÚ – ZK (63, 74) 
2. 
Plochy v západní části řešeného území – ZK (33, 86, 87, 89, 90) 
3. 
Plocha v severní části řešeného území – ZK (91, 92, 95 - 100) 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ – NU 
1. 
Plocha v jihozápadní části řešeného území – NU (88) 
2. 
Plochy u severozápadního okraje řešeného území – NU (93, 94)“ 
 

5.3 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.2“ nahrazuje označením „E.3“. 
 
5.4 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.3“ nahrazuje označením „E.4“. Dále se ve stejné 

podkapitole: 
-  v prvním odstavci v první větě ruší text „nově“. 

 
5.5 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.4“ nahrazuje označením „E.5“. Dále se ve stejné 

podkapitole: 
- v oddíle „Plochy ÚSES“ v tabulce vždy ve druhém sloupci: 

-  v prvním řádku číslo „37“ nahrazuje číslem „88“; ve druhém řádku číslo „41“ nahrazuje 
číslem „93“; za původně druhý řádek se vkládají dva nové řádky s textem „94, 102“; 
původně třetí řádek s textem „77“ se ruší; původně pátý řádek s textem „34“ se ruší; 
v původně šestém řádku se číslo „36“ nahrazuje číslem „87“; v původně sedmém řádku se 
číslo „35“ nahrazuje číslem „86“; původně osmý až čtrnáctý řádek se ruší; za původně 
čtrnáctý řádek se vkládají nové řádky s textem „90, 91, 92, 101“; původně patnáctý  
a šestnáctý řádek se ruší; za původně šestnáctý řádek se vkládají nové řádky s textem  
„95, 96, 97“. 
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5.6 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.5“ nahrazuje označením „E.6“. 
 
5.7 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.6“ nahrazuje označením „E.7“. Dále se ve stejné 

podkapitole: 
- v prvním odstavci v první větě ruší text „individuální“ a dále se ve stejné větě text „návrhová 

plocha“ nahrazuje textem „návrhové plochy“, v závorce se za číslo „6“ vkládá číslo „119“  
a následně se ve stejné větě ruší text „jedné z“ a text „stávajících“. 

 
5.8 V kapitole E. se označení podkapitoly „E.7“ nahrazuje označením „E.8“. Dále se ve stejné 

podkapitole: 
-  na konec podkapitoly vkládá věta s textem „Plochy těžby nejsou vymezeny.“. 

 
 

6. 
F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JE 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU  
A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 
6.1 V kapitole F. se v názvu podkapitoly F.1 text „(stávající i návrhové plochy)“ ruší. Dále se ve 
 stejné podkapitole: 

- v oddíle „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“ za původně pátý řádek vkládá nový řádek 
s textem „OX; plochy občanského vybavení jiné“. 

6.2 V kapitole F. se v názvu podkapitoly F.2 text „(stávající i návrhové plochy)“ ruší. Dále se ve 
stejné podkapitole: 
- v oddíle BH - plochy pro bydlení hromadné:  

- v části „Podmíněně přípustné využití plochy“ na konec první odrážky vkládá text  
„– za podmínky, že budou v územní menšině v rámci takto vymezené jednotlivé 
plochy“. Dále se ve stejném oddíle původně druhá odrážka s textem „výše uvedené 
stavby a zařízení musí být v územní menšině takto vymezené jednotlivé plochy“ ruší. 

- v oddíle BI - plochy pro bydlení individuální:  
- v části „Hlavní využití plochy“ v první odrážce text „individuální“ nahrazuje textem 

„v rodinných domech“. 
- v části „Podmíněně přípustné využití plochy“ na konec první odrážky vkládá text  

„– za podmínky, že budou v územní menšině v rámci takto vymezené jednotlivé 
plochy“. Dále se ve stejné části původně druhá odrážka s textem „výše uvedené stavby  
a zařízení musí být v územní menšině takto vymezené jednotlivé plochy“ ruší. 

- v oddíle RZ - plochy rekreace – zahrádkářské osady:  
- v části „Přípustné využití plochy“ na konec první odrážky vkládá text „zeleň“. Dále se ve 

stejné části ve druhé odrážce text „vybavenost“ nahrazuje textem „infrastruktura“. 
- v oddíle OU - plochy občanského vybavení:  

- v části „Přípustné využití plochy“ za původně třetí odrážku vkládají tři nové odrážky 
s textem „bydlení související s hlavní činností – služební byty v doplňkové funkci  
k hlavnímu využití, byt vlastníka (pouze ve výjimečných a jednoznačně 
odůvodněných případech)“, „dočasné ubytování“ a „drobná potravinářská výroba“. 

- část „Podmíněně přípustné využití plochy“ včetně příslušné odrážky a textu ruší. 
- v části „Nepřípustné využití plochy“ v první odrážce ruší text „,přípustným“ a dále se ve 

stejné odrážce ruší text „podmíněně“. 
- v oddíle OV - plochy občanského vybavení veřejné:  

- v části „Přípustné využití plochy“ za původně třetí odrážku vkládá nová odrážka s textem 
„bydlení související s hlavní činností – služební byty v doplňkové funkci  
k hlavnímu využití, byt vlastníka (pouze ve výjimečných a jednoznačně 
odůvodněných případech)“. 

- část „Podmíněně přípustné využití plochy“ včetně příslušné odrážky a textu ruší. 
- v části „Nepřípustné využití plochy“ v první odrážce ruší text „,přípustným“ a dále se ve 

stejné odrážce ruší text „podmíněně“. 
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- v oddíle OV.k - plochy občanského vybavení veřejné - kultura:  
- v části „Hlavní využití plochy“ v první odrážce za text „kulturní“ vkládá text „a historická“. 
- na začátek části „Přípustné využití plochy“ vkládá nová odrážka s textem „vzdělávání  

a tělovýchova“. 
- Za oddíl „OV.k“ se vkládá nový oddíl s textem: 

 

   „OX - plochy občanského vybavení jiné 
   

Hlavní využití plochy 
-  občanské vybavení  specifické – psí útulek (záchytná stanice)  

 
Přípustné využití plochy: 

-  související dopravní a technická infrastruktura 
-  veřejná prostranství 
-  zeleň, dětská hřiště 
-  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: 

-  všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním  
a přípustným využitím“ 

- v oddíle OS - plochy občanského vybavení - sport:  
- v části „Přípustné využití plochy“ na konec páté odrážky vkládá text „, dětská hřiště“. 

- v oddíle SV - plochy smíšené obytné venkovské:  
- v části „Podmíněně přípustné využití plochy“ v první odrážce text „která“ nahrazuje textem 

„za podmínky, že“. 
- v oddíle DS - plochy pro silniční dopravu:  

- v části „Hlavní využití plochy“ druhá odrážka s textem „stavby a terénní úpravy přímo 
související s optimalizací trasy silnice I/50 nebo s přeložkou silnice I/50 Brankovice-
Kožušice“ ruší. 

- v části „Přípustné využití plochy“ ve třetí odrážce text „v rozsahu nekolidujícím s hlavním 
využitím“ ruší. Dále se ruší čtvrtá a pátá odrážka s textem „koridor technické infrastruktury 
pro el. vedení VVN (platí pro plochu DS 78)“ a „koridor technické infrastruktury pro vedení 
VTL plynovodu (platí pro plochu DS 80)“. Následně se v původně sedmé odrážce ruší text 
„(mimo návrhové plochy DS 27, 28, 75, 76, 77, 78, 79, 80 a plochy rezerv DS 82, 83)“  
a na konec části se vkládá nová odrážka s textem „protierozní a protipovodňová 
opatření“. 

- v části „Podmíněně přípustné využití plochy“ první odrážka s textem „prvky ÚSES, 
podmíněny koordinací s výstavbou / úpravou silnice I/50 (platí pro plochu DS 76)“ ruší. 

- na konec části „Nepřípustné využití plochy“ vkládá nová odrážka s textem „do 
vzdálenosti 3m od trasy produktovodu zákaz provádění činností, které by mohly 
ohrozit plynulost a bezpečnost provozu (výkopy, odklizování nebo navršování 
zeminy, sondy, vysazování stromů apod.)“. 

- v oddíle TU – plochy pro technickou infrastrukturu:  
- na konec části „Přípustné využití plochy“ vkládají tři nové odrážky s textem „prvky ÚSES 

(platí pro plochy TU 101, 102)“, „interakční prvky (platí pro plochu TU 105)“  
a „protierozní a protipovodňová opatření“. 

- v části „Nepřípustné využití plochy“ druhá odrážka s textem „do vzdálenosti 3m od trasy 
produktovodu zákaz provádění činností, které by mohly ohrozit plynulost a bezpečnost 
provozu (výkopy, odklizování nebo navršování zeminy, sondy, vysazování stromů apod.)“ 
ruší. 

- v oddíle PU – plochy pro veřejná prostranství:  
- v části „Hlavní využití plochy“ v první odrážce text „s převahou zpevněných ploch“ ruší. 
- v části „Přípustné využití plochy“ v první odrážce za slovo „dopravní“ vkládá text  

„a technická“ a dále se ve třetí odrážce za text „zeleň“ vkládá text „, dětská hřiště“. 
- duplicitní oddíl PU – plochy pro veřejná prostranství včetně příslušného textu ruší. 
- v oddíle WT - plochy vodní a toky:  

- na konec části „Přípustné využití plochy“ vkládá nová odrážka s textem „protierozní  
a protipovodňová opatření“. 

- na konec části „Nepřípustné využití plochy“ vkládá nová odrážka s textem  
„do vzdálenosti 3m od trasy produktovodu zákaz provádění činností, které by 
mohly ohrozit plynulost a bezpečnost provozu (výkopy, odklizování nebo 
navršování zeminy, sondy, vysazování stromů apod.)“. 
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- v oddíle ZZ – plochy zeleně - zahrady:  
- v části „Přípustné využití plochy“ první odrážka s textem „prvky ÚSES“ ruší a dále se za 

původně první odrážku vkládá nová odrážka s textem „stavby a zařízení pro 
zemědělské obhospodařování pozemku“. 

- v oddíle ZP - plochy zeleně – parky a parkově upravené plochy:  
- v části „Přípustné využití plochy“ první odrážka s textem „prvky ÚSES“ ruší a dále se na 

konec části vkládá nová odrážka s textem „zeleň“. 
- v oddíle ZK - plochy zeleně krajinné:  

- v části „Přípustné využití plochy“ ve druhé odrážce text „související“ nahrazuje textem 
„nezbytná“ a dále se za původně druhou odrážku vkládají tři nové odrážky s textem 
„dočasné oplocení a zařízení sloužící k ochraně výsadby zeleně před poškozováním 
zvěří apod.“, „protierozní a protipovodňová opatření“ a „prvky drobné architektury“. 

- na začátek části „Nepřípustné využití plochy“ vkládají dvě nové odrážky s textem  
„stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, těžbu nerostů, a dále 
stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra s výjimkou malých zařízení cestovního ruchu  
(např. informačních tabulí, přístřešků, odpočívadel, chodníků pro pěší, prvků 
drobné architektury  apod.)“ a „trvalá opatření zamezující průchodnosti krajiny“. 

- v oddíle NU - plochy přírodní:  
- v části „Hlavní využití plochy“ na konec první odrážky vkládá text „- biocentra“. 
- v části „Přípustné využití plochy“ v první odrážce text „související dopravní a technická 

infrastruktura“ nahrazuje textem „pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových 
staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury“. 

- na začátek části „Nepřípustné využití plochy“ vkládají dvě nové odrážky s textem  
„stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra s výjimkou malých zařízení 
cestovního ruchu (např. informačních tabulí, přístřešků, odpočívadel, chodníků pro 
pěší, prvků drobné architektury  apod.)“ a „trvalá opatření zamezující průchodnosti 
krajiny“. 

- v oddíle AU - plochy zemědělské:  
- v části „Hlavní využití plochy“ v první odrážce vkládá text „krajinná plocha“ nahrazuje 

textem „půda“ a dále se ve stejné odrážce ruší text „(plochy zemědělské zahrnující 
zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, 
teras a terénních úprav)“. 

- v části „Přípustné využití plochy“ v první odrážce text „související“ nahrazuje textem 
„nezbytná“. Dále se ve druhé odrážce za text „protierozní“ vkládá text  
„a protipovodňová“ a za původně druhou odrážku se vkládají tři nové odrážky s textem 
„terénní úpravy, terasy“, „prvky drobné architektury“ a „zeleň“. 

- v části „Nepřípustné využití plochy“ za původně první odrážku vkládají dvě nové odrážky 
s textem „stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 
nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra s výjimkou malých zařízení cestovního 
ruchu (např. informačních tabulí, přístřešků, odpočívadel, chodníků pro pěší, prvků 
drobné architektury  apod.)“ a „do vzdálenosti 3m od trasy produktovodu zákaz 
provádění činností, které by mohly ohrozit plynulost a bezpečnost provozu 
(výkopy, odklizování nebo navršování zeminy, sondy, vysazování stromů apod.)“. 

- v oddíle LU - plochy lesní:  
- v části „Přípustné využití plochy“ ve druhé odrážce text „související“ nahrazuje textem 

„nezbytná“. Dále se za původně třetí odrážku vkládají dvě nové odrážky s textem 
„drobné vodní toky a plochy (tůně, mokřady, rybníčky)“ a „protierozní  
a protipovodňová opatření“. 

- na začátek části „Nepřípustné využití plochy“ vkládá nová odrážka s textem „stavby, 
zařízení a jiná opatření pro zemědělství, těžbu nerostů, a dále stavby pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická  
a informační centra s výjimkou malých zařízení cestovního ruchu  
(např. informačních tabulí, přístřešků, odpočívadel, chodníků pro pěší, prvků 
drobné architektury  apod.)“. 

- v oddíle „Stanovení podmínek prostorového uspořádání“ v tabulce: 
- za původně čtvrtý řádek vkládá nový řádek s textem „stavby k zemědělskému 

obhospodařování - max. celková výška 7m nad úrovní terénu“. 
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6.3 V kapitole F., v podkapitole F.3 se: 
-  v prvním odstavci třetí věta s textem „ZÚR na základě dokumentu „Krajinný ráz Zlínského 

kraje“ zařazuje obec Střílky do krajiny lesní harmonické (základní typ krajiny v rozlišení dle 
pokryvu území)  a  do kódu 10.1 krajinného celku Chřiby a krajinného prostoru 
Koryčansko.“ ruší. 

-  druhý odstavec s textem  
 „Krajina lesní harmonická 
 Krajinný ráz : výrazné zastoupení lesa. zpravidla navazuje na zemědělskou harmonickou 

krajinu. Z hlediska produkčního zemědělství se jedná spíše o marginální území  
s rozptýlenou zástavbou nebo menšími potočními sídly. Krajina velice atraktivní pro letní  
i zimní rodinnou rekreaci.“ ruší. 

-  třetí odstavec s textem  
 „Přírodní prvky – lesní (přírodě blízké) biotopy, potoční nivy, drobné mokřady 
 Kulturní prvky – záhumenice, extenzivní sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), 

vernakulární architektura, sakrální stavby, historické krajinné struktury, kamenice  
 Percepční charakteristiky – vyvážený poměr otevřenosti a uzavřenosti krajinné scény, 

diverzita, malebnost i překvapení, výhledy, dominanty krajiny, výrazný projev horizontů, 
estetika porostních okrajů“ ruší. 

-  ve čtvrtém odstavci třetí věta s textem „Celkový stav krajiny řešeného území hodnotí 
dokument „Krajinný ráz Zlínského kraje“ jako stagnující nebo zhoršující se, výjimečný,  
s doporučením pro další vývoj krajiny zachovat krajinný ráz a zlepšit stav krajiny.“ ruší. 

 
 

7. 
G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
7.1 V kapitole G. se: 

- v tabulce navržených veřejně prospěšných staveb:  
- třetí sloupec s označením „VYVLASTNĚNÍ“ kompletně ruší. 
- první, druhá, třetí a čtvrtá položka s textem „T05; 68; kanalizační stoka“, „T06; 69; 

kanalizační stoka“, „T07; 70; kanalizační stoka“, „T08; 71; kanalizační stoka“ ruší. 
- šestá položka s textem „T10(ZÚR); 50, 51, 52, 53, 54, 80; P01; koridor VTL plynovodu 

„Moravia“ Tvrdonice – Libhošť“ ruší. 
- v sedmé položce s označením „T11(ZÚR)“ ve druhém sloupci ruší čísla „51, 55, 56, 57, 

78, 81“ a vkládají se čísla „101, 102, 103, 104, 105, 106“, dále se ve čtvrtém sloupci za 
označení „E03“ vkládá označení „E13“ a v pátém sloupci se za text „Bučovice“ vkládá 
text „+ koridor zdvojení el. vedení ZVN Otrokovice – Sokolnice“. 

- osmá, devátá a desátá položka s textem „D01; 27; úprava křižovatky I/50 x II/432“, 
„D02; 28; úprava křižovatky I/50 x II/432“, „D07(ZÚR); 75, 76, 77, 78, 79, 80; PK07; 
přeložka silnice I/50“ ruší. 

- za tabulku vkládá text „veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavby  
s označením "(ZÚR)" vyplývá ze ZÚR“. 

- v tabulce navržených veřejně prospěšných opatření: 
- třetí a čtvrtý sloupec s označením „VYVLASTNĚNÍ“ a „OZNAČENÍ VPO V ZÚR“ 

kompletně ruší. 
- druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá a osmá položka s textem „U02; 34; LBK 26“, 

„U03; 35; LBK 27“, „U04; 36; LBK 26“, „U05; 37; LBC 16 Bralová“, „U06; 38; LBK 30“, 
„U07; 53, 59, 60; LBK 30“ a „U08; 56, 61, 62; LBK 30“ ruší. 

- v deváté položce s označením „U09“ ve druhém sloupci ruší čísl „41“ a vkládají se čísla 
„93, 102“. 

- desátá položka s textem „U10; 43, 76; LBK 31“ ruší. 
- za původně desátou položku se vkládá nová položka s textem „VK_IP1; 105; 

interakční prvek“. 
- v posledním odstavci se ruší dvojtečka za textem „vyvlastnit“ a vkládá se zde text „Územní 

plán Střílky nenavrhuje.“. Dále se ve stejném odstavci ruší odrážka s textem „-  nejsou 
navrženy“. 
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8. 
V názvu kapitoly „H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ 
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA“ se text „§ 5 ODST. 1“ nahrazuje číslem „8“. 

 
Beze změny. 

 
 

9. 
I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
9.1 V kapitole I. se v prvním odstavci v první větě text „k návrhu zadání ÚP Střílky“ ruší. 
 
 

10. 
J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
10.1 V kapitole J. se v tabulce vymezených ploch územních rezerv: 

- v prvním řádku s položkou „82“ ve třetím sloupci v první odrážce za zkratku „VTL“ vkládá 
text „a VVTL“, dále se ve stejném sloupci ruší třetí odrážka s textem „řešit střet  
s OP lesa“. 

- ve druhém řádku s položkou „83“ ve třetím sloupci v první odrážce text „produktovod“ 
nahrazuje textem „OP produktovodu“ a dále se ve stejné odrážce za zkratku „VTL“ vkládá 
text „a VVTL“. Následně se ve stejném sloupci za původně třetí odrážku vkládá nová 
odrážka s textem „řešit křížení s územím s archeologickými nálezy“. 

 
 

11. 
K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
DOHODOU O PARCELACI 
 
Beze změny. 
 
 

12. 
L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ  
A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
 
12.1 V kapitole L. se:  

-  v tabulce ploch pro zpracování územní studie: 
- prvním řádek s textem „US1; BI 1; plocha pro bydlení individuální u fotbalového hřiště“ 

ruší. 
- ve druhém řádku s položkou „US2“ ve třetím sloupci text „a skladování“ ruší. 
- v pátém řádku s položkou „US5“ ve druhém sloupci číslo „65“ nahrazuje čísly „120 ,121“  

a ve třetím sloupci se text „plocha“ nahrazuje textem „plochy“. 
- na konec tabulky vkládají dva nové řádky s textem „US 6; DS 82; plocha pro silniční 

dopravu“ a „US 7; DS 83; plocha pro silniční dopravu“. 
-  v odstavci následujícím za tabulkou datum „31.12.2021“ nahrazuje datem „31.12.2027“. 
-  oddíl „Podmínky pro zpracování územní studie plochy BI (1)“ včetně příslušného textu ruší. 
-  v oddíle „Podmínky pro zpracování územní studie plochy VU (2)“ za původně třetí odrážku 

vkládá nová odrážka s textem „umístění v území svahových nestabilit“. 
-  v názvu oddílu „Podmínky pro zpracování územních studií ploch OU (64, 65)“ číslo „65“ 

nahrazuje čísly „120, 121“. Dále se ve stejném oddílu v řádku nad odrážkami text „bude“ 
nahrazuje textem „budou“. 
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- vkládá nový oddíl s textem: 
„Podmínky pro zpracování územních studií ploch DS (82, 83):  
ÚS budou řešit:  

- umístění silničního tělesa včetně sjezdů, nájezdů a souvisejících zařízení 
- křížení s koridory technické infrastruktury (el. vedení VN, produktovod,  

OP produktovodu, plynovody VTL a VVTL, dálkový telekomunikační kabel) 
- respektovat krajinný ráz území  
- řešit křížení s prvky ÚSES 
- řešit křížení s územím s archeologickými nálezy 
- řešit hydrologické odtokové poměry“ 

 

 

13. 
M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9., STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT 
O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU  
Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 
 
Beze změny. 

 
 

14. 
N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
Beze změny. 
 
 

15. 
V názvu kapitoly „O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT“ se text „, PRO KTERÉ MŮŽE 
VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT“ ruší. 
 
15.1 V kapitole O. se text v prvním odstavci 

„Stavby, jejichž charakter vyžaduje vypracování architektonické části PD autorizovaným 
architektem: 
1/ Střílecký zámek 
2/ Kostel 
3/ Barokní hřbitov“ 
nahrazuje textem „V územní plán nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky 
významné stavby.“. 

 
 

16. 
P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Beze změny. 
 


