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II/A. T E X T O V Á  Č Á S T 
1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem   
             

Pro řešenou obec nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací dokumentace. 
Nadřazeným stupněm územní plánovací dokumentace jsou Zásady územního rozvoje Zlínského 
kraje schválené jako opatření obecné povahy  zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 
usnesením č. 0761/Z23/08 které nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008. Z této dokumentace byly  
v návrhu územního plánu zohledněny tyto prvky : 
• nadregionální systém ÚSES – NRBK 142 – Chropyňský luh - Soutok vedený pod kódem PU 

14 
• regionální biokoridor RBC 344 –Filena vedený pod kódem PU 95 
• ochranný val Těšnovice – Střížovice (Morava) vedený pod kódem PV 24 
• splavnění řeky Moravy dle UV ČR č.635/1996 
 

Z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky 2008 vyplývá, že katastrální území 
Střížovice se nenachází v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose či specifické oblasti. Rovněž  území 
není dotčeno koridory a plochami pro dopravu ani koridory a plochami technické infrastruktury. 

Vyhodnocení  : Návrh ÚP Střížovice je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky 
2008. 

 
Z vlastního návrhu územního plánu vyplývají na sousední katastrální území tato koordinační 

opatření : 
• návaznost LBK 400 210 na katastrální území Trávník 
• návaznost LBK 400 086 a LBK 400 211 na katastrální území Kvasice 

 
Tyto návaznosti jsou zakresleny do koordinačního výkresu – výkres č.II/1 a do výkresu širších 

vztahů – výkres č. II/3 
 
 
 
 
 

 2.    Údaje o splnění zadání 
 
Vzhledem k tomu, že v návaznosti na schválené zadání byly následně schváleny Zásady 

územního rozvoje Zlínského kraje a Územní plán VÚC  Zlínské aglomerace přestal platit, byly jako 
závazné podklady vzaty  Zásady územního rozvoje ZK 

 
Při zpracování návrhu ÚP byly respektovány tyto dokumenty mající konkrétní vliv na obec : 
 
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

Zadání Ze zásad územního rozvoje  byly do územního plánu začleněny prvky 
nadregionálního systému ÚSES – NRBK 142 – Chropyňský luh - Soutok vedené pod 
kódem PU 14, RBC 344 –Filena vedené pod kódem PU 95 a ochranný val Těšnovice – 
Střížovice (Morava) vedený pod kódem PV 24. y 

- Dále byla převzata evropsky významná lokalita Natura 2000, CZ 0723426 
Střížovice 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK), schválen 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 20.10.2004. 
V souladu s tímto dokumentem byl navržen systém odkanalizování s odvodem 
odpadních vod na místní ČOV 

- Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového 
hospodářství byl vyhlášen OZV ZK č.2/2004 ze dne  22.9.2004 
V souladu s tímto dokumentem bude navržena plocha pro sběrný dvůr a tak umožněno 
zajištění povinnosti třídění odpadů 

 

_________________________________________________________________________________ 
Příloha č.3 - II. Odůvodnění řešen Územního plánu  Střížovice                                                          3   

 



AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629                                                                                                  tel.571 891 197 
 

Další rozvojové dokumenty, které neměly konkrétní vliv v návrhu územního plánu na vlastní   
obec : 
- Generel dopravy Zlínského kraje (GD ZK), část Návrh výhledové koncepce GD ZK 

byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.6.2004 usnesením 
č.656/Z24/04 – z uvedeného dokumentu nevyplývají pro obec  požadavky. Dříve 
uvažovaný obchvat obcí uváděný i v Zadání územního plánu se pro následující v tomto 
generelu neuvažuje a není držen ani jako rezerva a proto není řešen ani v návrhu ÚP.  

- Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní  energetická koncepce 
Zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů 
dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení 
kvality ovzduší Zlínského kraje, vyhlášen Nařízením č.1/2005 ze dne 7.11.2005) 

 

Jednotlivé požadavky na zpracování územního plánu specifikované v zadání, byly zohledněny 
v návrhu územního plánu. V ÚP jsou dále zapracovány požadavky vyplývající ze stanovisek DOSS a 
podněty organizací, správců sítí, veřejnosti a dalších institucí, podané k návrhu zadání dle 
vyhodnocení pořizovatele.  

ad a Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  
Vzhledem k tomu, že v návaznosti na schválené zadání byly následně schváleny 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje a Územní plán VÚC  Zlínské 
aglomerace přestal platit, byly jako závazné podklady vzaty  Zásady územního 
rozvoje ZK. Splněno začleněním do návrhu územního plánu. 

ad b Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP)  
Zadání vycházelo z Rozborů a průzkumů pro zpracování územního plánu. Vlastní 
územně analytické podklady, které v průběhu prací vzešly v platnost byly 
v návrhu zohledněny.  

ad c Požadavky na rozvoj území obce. 
Jednotlivé body splněny. V souladu se stávající metodikou jsou proluky  zahrnuty 
do stávajících ploch s rozdílným způsobem využití, co nebrání jejich využití 
odpovídajícím způsobem. 

ad d Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
Bod 3) – návrhová plocha výroby a skladování - plocha zmenšena dle požadavku 
ochrany ZPF. Bod 4) individuální bydlení v lokalitě díly – vyhodnoceno jako 
nevhodné viz část 3.1.3. Ostatní body splněny.  

ad e Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Přeložka silnice  neřešena viz část 3.1.3. Vzhledem k charakteru zástavby nebyly 
bilancovány a řešeny samostatné plochy pro parkování. Ostaní body splněny. 

ad f Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Splněno. 

ad g Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Splněno. 

ad h Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Jednotlivé body splněny.   

ad i Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
Jednotlivé body splněny. 

ad j Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
Jednotlivé body splněny. 

ad k Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 
Nebyly  vyčleněny  plochy pro ověření územní studií. 

ad l Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. 
Nebyly  vyčleněny  plochy pro ověření regulačním plánem. 
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ad m Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Zpracována příslušná část dokumentace. 

ad n Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 
variant. 
Bylo upuštěno od požadavku zpracování konceptu. Ten byl vyžadován 
v souvislosti s návrhem těžebního prostoru. V době zpracování již probíhalo 
řízení EIA s konkrétním návrhem a rozsahem těžby. V návaznosti na stanovisko 
ŽP ZK ze dne 3.3.2008 „ návrh těžby řešit s ohledem na závěr ukončeného řízení 
EIA“  bylo projednáno a odsouhlaseno pořizovatelem a nadřízeným orgánem, že 
od zpracování konceptu se upouští. 

ad o Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Oproti zadání bylo  změněno měřítko výkresu širších vztahů z měřítka 1:10 000 
na měřítko 1:100000. Dle § 13 vyhlášky č. 500/2006 se výkres širších vztahů 
zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje 
nebo v měřítku větším.  Širší vztahy v měřítku 1:10000 by vůbec nepostihovaly 
souvislosti obce ve struktuře osídlení, návaznosti na plochy a koridory, dopravní 
souvislosti a podobně. Proto bylo přistoupeno k vypracování výkresu v měřítku 
zásad územního rozvoje, jak je běžným standardem. Stejně tak se ukázalo, že ve 
smyslu přílohy č.7 vyhlášky 500/2006 Sb.odst.2 písmeno b) není nutné hlavní 
výkres rozpracovat v samostatném výkrese dopravní a technické infrastruktury. 
Plochy dopravní a technické infrastruktury jsou  jednoznačně patrné z hlavního 
výkresu. Vlastní průběh sítí je pak zřejmý z koordinačního výkresu 1:5000, který 
byl navíc pro přehlednost zpracován pro vlastní obec v měřítku 1: 2000. Po 
projednání s pořizovatelem bylo dohodnuto, že samostatné výkresy technické 
infrastruktury a výkres dopravy nebudou zpracovávány s tím, že toto je obsahově 
patrné z koordinačních výkresů. 

 
 
 3.    Zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje 
 

Z vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje obce byly registrovány tyto požadavky k řešení 
v územním plánu : 

• nutnost navrhnout novou síť splaškové kanalizace  v celém rozsahu zastavěného území 
obce včetně ČOV 
Tento nedostatek je řešen vytvořením územních podmínek pro umístění splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod. 

 
• vymezit v grafické části území staré skladky odpadů č.10, místní název „Hladná“ 

s uvedením návrhu řešení využití území staré skládky 
V současné době je toto území zahrnuto do návrhu těžby štěrkopísku a graficky 
vyznačeno jako území ekologických rizik. 

 
Návrh ÚP Střížovice je zpracován v souladu s požadavky pořizovatele a obce,  které vyplývají ze 

schváleného zadání. Návrh územního plánu se soustředil zejména na řešení ploch pro obytnou 
zástavbu a to takovým způsobem, aby byly využity maximálně stávající prostorové možnost obce 
pokud možno minimálními nároky na inženýrské sítě. Současně vytváří předpoklady pro řešení 
odpovídající technické vybavenosti, zejména dořešení čistění odpadních vod z obce a zásobování 
obce vodou. Vzhledem ke kompaktní formě zástavby a výškovým regulativům nedojde k narušení 
krajinného rázu.  Dle požadavku byla do územního plánu začleněna návrhová plocha „T“ – těžby 
nerostů a „V“ – plocha výroby a skladování. Pro tyto záměry bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu Střížovice na udržitelný rozvoj území. Blíže viz. část 5. 
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3.1.       Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
3.1.1.   Vymezení řešeného území 
  

Řešené území bylo stanoveno na celé katastrální území Střížovice u Kvasic s tím, že 
jednotlivé výkresy jsou zpracovány v grafické podobě v měřítku 1:5000. Koordinační výkres je kromě 
měřítka 1:5000 pro vlastní obec zpracován v měřítku 1:2000 s uvedením jednotlivých parcelních čísel. 
V digitální podobě zpracování je pak možné přehledně stanovit v plochách s rozdílným způsobem 
využití jednotlivá parcelní čísla u všech výkresů. Sousední katastrální území tvoří Kvasice, Hulín, 
Trávník, Těšnovice a Bařice. 
 
 3.1.2. Koncepce rozvoje území 
 

Obec Střížovice leží mimo hlavní osy a prostory kraje, přesto je dopravně dobře napojena na 
Kroměříž. Vazby řešeného území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou směřovány zejména 
na Kroměříž, Kojetín a Otrokovice. 

Zástavbu lze hodnotit jako kompaktní. Zastavěné území je lemováno zelení zahrad, sadů a 
záhumenků, které částečně přecházejí do intenzivně obhospodařovaných celků zemědělské půdy a 
částečně do lesních porostů. V obci jsou rovněž patrny plošné rezervy pro další zástavbu jak 
v plochách bez nároku na inženýrské sítě (doplnění stávajících proluk), tak další plošné prostorové 
rezervy. Obec má odpovídající základní technické vybavení. Kvalita bydlení a ostatních funkčních 
složek sídla bude záležet na uvážlivém přístupu rozvoje aktivit podnikatelské činnosti.  

 
 
 
 

3.1.3. Zdůvodnění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
V souvislosti s potřebou podrobnějšího vymezení využití jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití byly ve vztahu k vyhlášce 501/2006 a v souladu s metodikou sjednocení HKH 
podrobněji členěny tyto plochy : 

 
 
BI - plochy bydlení - bydlení individuální 

Tyto plochy jsou navrženy v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/ 2006 Sb. Tak, že zahrnují vlastní 
plochy domů individuálního bydlení (zastavěné plochy), včetně souvisejících ploch s těmito domy 
neboť i ty slouží pro funkci bydlení, ať jsou to související plochy nádvoří, ostatních ploch, zahrad a 
podobně. Do těchto ploch jsou zahrnuty stávající plochy bydlení a nové rozvojové plochy. Do 
stávajících ploch pro bydlení jsou zahrnuty i jednotlivé stávající proluky. Dostavba stávajících ploch 
novými domky je možná, pokud tyto plochy bezprostředně navazují na stávající veřejné prostranství a 
inženýrské sítě.  

Územní plán navrhuje celkem 6 nových zastavitelných ploch pro individuální bydlení. Tyto 
lokality jsou navrženy  jednak  do již existujícího zastavěného území nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti tak, aby obec tvořila jeden kompaktní celek. Přitom se využívá stávajících komunikací a 
záhumenkových cest a z části i stávajících inženýrských sítí. Dle požadavku j/10 ze zadání pro 
zpracování ÚP Střížovice byla prověřena možnost umístění ploch individuálního bydlení o výměře cca 
3 ha do území lokality Díly situované v jihozápadní části obce na pozemcích parc.č. 509/1 a 510. 
Tento požadavek byl prověřen z pohledu hygieny, ochrany ZPF a z pohledu urbanistického. Toto bylo 
projednáno s dotčenými orgány. Ze všech hledisek byl požadavek vyhodnocen jako nevhodný a do 
územního plánu nezačleněn. 

 
 
Přehled a odůvodnění jednotlivých návrhových ploch BI - plochy bydlení - bydlení individuální: 
 

- ID 1 – oboustranná uliční zástavba v severozápadní okrajové části obce, místní trať 
Zadraštice, cca 23 RD (lokalita č.6 ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice) 

 
- ID 2 – jednostranná uliční zástavba situovaná v severovýchodní okrajové části obce, 

místní trať Zastodolice, cca 6 RD (lokalita č.7 ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice) 
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- ID 3 – jednostranná uliční zástavba situovaná v severovýchodní okrajové části obce, 

místní trať Zastodolice, cca 1 RD (lokalita č.7 ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice) 
 
- ID 4 – uliční zástavba podél stávající ulice situovaná v okrajové části obce, prodloužení 

ulice Švehlova, cca 1 RD (lokalita č.8 ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice) 
 

 
- ID 5 – uliční zástavba situovaná v severovýchodní okrajové části obce, cca 1 RD (lokalita 

ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice) 
 
- ID 6 – uliční zástavba podél stávající ulice situovaná v okrajové jižní části obce )stávající 

zahrady a zemědělská stavení), cca 1 RD 
 
 

 
 

O  - plochy občanského vybavení 

Jsou vyznačeny  v souladu s § 6 vyhlášky č. 501/ 2006 Sb v centrální části obce. Je to obecní 
úřad s hasičskou zbrojnicí a objekt mateřské školy. Vzhledem k velikosti a potřebám obce nejsou 
nové plochy navrženy. 

 

 

OS - plochy pro tělovýchovu a sport 

Stávající plocha sportoviště je umístěna v jihovýchodní části obce při silnici II/367. Dle 
požadavku obce jsou navrženy dvě návrhové plochy ID 8, 9 - obě v návaznosti na stávající plochu 
sportoviště. S tím aby kromě stávajícího fotbalového hřiště mohl být sportovní areál rozšířen o další 
aktivity. 

 

D  - plochy dopravní infrastruktury 

V územním plánu je vymezena jedna plocha dopravní infrastruktury -  cyklostezka č.47 
Moravská stezka podél řeky Moravy. V návaznosti na plánovanou těžbu štěrkopísků na katastrálním 
území Střížovice jsou navrženy nové plochy dopravní infrastruktury k obsluze těžebního prostoru – ID 
23, 24 a 25. Tyto plochy dopravy jsou navrženy tak, aby doprava v souvislosti s těžbou probíhala 
mimo vlastní obec bez zátěže hlukem a prachem. Trasování komunikací umožňuje jak napojení ve 
směru na Kroměříž, tak na Tlumačov aniž by doprava projížděla obcí. Tyto komunikace budou mít 
charakter účelových komunikací. Posouzení ve vztahu zátěže od provozu bylo s kladným výsledkem 
prokázáno již ve zpracované části EIA, kdy doprava byla směřována do prostoru křižovatky na Bařice. 
Návrh územního plánu tuto situaci ještě přehodnotil a posunul dopravní napojení ještě dále od obce. 

 

DS - plochy pro silniční dopravu 

Územní plán vymezuje stávající silniční síť. Nové plochy nejsou navrženy. Původně uvažovaný 
obchvat  obce uváděný v Územním plánu VÚC zlínské aglomerace v současných Zásadách 
územního rozvoje již uvažován není s ohledem na stávající dopravní systém Zlínského kraje. 

 

DV - plochy pro vodní dopravu 

Stávající plochy pro vodní dopravu nejsou v územním plánu vymezeny. Je navržena nová plocha 
ID 53 jako rezervní plocha pro kanál Dunaj – Odra – Labe v souladu se ZUR ZK.  
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T* - plochy technické infrastruktury 

Stávající plochy technické infrastruktury nejsou v územním plánu vymezeny. Je navržena jedna 
nová plocha ID 10 pro ĆOV a sběrný dvůr situovaná ve východní části obce. Toto vychází ze 
spádových poměrů v obci a je v souladu v Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací ZK. 
 

 

TV - plochy pro vodní hospodářství 

Stávající plochy pro vodní hospodářství nejsou v územním plánu vymezeny. Stávající sítě jsou 
vedeny vesměs v plochách veřejných prostranství. V souvislosti s budováním nové kanalizace územní 
plán vymezuje v obci plochy ID 17, 20, 21 pro nově navržené trasy kanalizace pro svádění odpadních 
vod na ČOV. 

 

 

P* - plochy veřejných prostranství 

V zastavěném území jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství. Nově byly 
vyčleněny plochy veřejných prostranství: ID 11, 12, 14, 15, 16, 26 a 27. ID 11 byla navržena jako 
veřejné prostranství k navrženým plochám bydlení BI 2, 3; plochy ID 12, 14, 15, 16, 26 a 27 rozšiřují 
stávající plochy veřejných prostranství. V souvislosti s novou výstavbou je možně plochy veřejných 
prostranství realizovat dle potřeby i v plochách BI. 

 

 

SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické 

Tyto plochy jsou navrženy v souladu s § 8 vyhlášky č. 501/ 2006 Sb. tak, že zahrnují vlastní 
plochy domů bydlení (zastavěné plochy), včetně souvisejících ploch s těmito domy neboť i ty slouží 
pro funkci bydlení, ať jsou to související plochy nádvoří, ostatních ploch, zahrad a podobně. Stávající 
plochy jsou vymezeny územním plánem v historické centrální a východní okrajové části obce jako 
plochy, které svým tvarem, situováním a prostorovými možnostmi umožňují a další aktivity, kromě 
bydlení.  Nově se vymezují dvě rozvojové plochy: ID 7 ve východní okrajové části obce a ID 13 
v centrální části obce. Jedná se o malé plochy, které logicky doplňují stávající okolní zástavbu a 
vzhledem ke své poloze nemusí plnit jen funkci obytnou. 

 

V   - plochy  výroby  a skladování 

Tyto plochy jsou navrženy v souladu s § 11 vyhlášky č. 501/ 2006 Sb. Územní plán vymezuje 
dvě stávající plochy  výroby a skladování – obě jsou areály farem. První je umístěn v návaznosti na 
obec v její jihozápadní části – stará farma, druhý se nachází jižněji při silnici III/36739 směrem na 
Bařice – nová farma. 

Územní plán vyčleňuje dvě rozvojové plochy v souladu s požadavky obce: Plocha 22 rozšiřuje 
stávající areál nové farmy o plochu, na které se uvažuje umístění bioplynové stanice. Pro posílení 
možnosti podnikání - pracovních aktivit v rámci obce je pak navržena plocha ID 18 – bezprostředně 
navazující na areál staré farmy. 

 

WT - vodní plochy/ toky 

Územní plán vymezuje v těchto plochách stávající vodní toky. S návrhem nových ploch územní 
plán nepočítá. 

 

K  - plochy krajinné zeleně 

Územní plán vymezuje stávající plochy krajinné zeleně, jedná se vesměs o biokoridory ÚSES a 
samostatné plochy krajinné zeleně. V rámci územního plánu byly navrženy plochy: 
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ID 30 -  pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 400086 v jižní části katastru; spojuje LBC 
Vrážisko a LBC Vinohrádek (obě mimo řešené území, k.ú. Kvasice) 

ID31 – pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 400210 v západní části katastru; spojuje LBC 
Zámoštice 300195 a LBC Hertlov (mimo řešené území, k.ú. Trávník) 

ID 32, 33, 34, 35 – pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 400211 v jihozápadní části katastru; 
spojuje LBC Zámoštice 300195 a LBC Vinohrádek (mimo řešené území, k.ú. Kvasice) 

ID 36, 37, 38 – pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 400212 v jihovýchodní části katastru; 
spojuje RBC Filena 30344 a LBC Rákosiny 300196 

ID 39, 40, 41 – pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 400213 ve východní části katastru; 
spojuje LBC Rákosiny 300196 s LBK 400215 

ID 42 – 52 – pro realizaci interakčních prvků liniových ÚSES 

Kromě těchto ploch je možné realizovat prvky krajinné zeleně dle regulativů i v plochách 
zemědělských Z, zejména s funkcí protierozní.  Územní plán tyto plochy nespecifikuje, aby 
podrobnější dokumentací například komplexními pozemkovými úpravami byla dána možnost 
optimálního řešení v míře podrobnosti, která je nad rámec územního plánování 

 

P  - plochy přírodní 

Plochami přírodními jsou vymezena stávající  biocentra – RBC Filena 30344, LBC Lužní les 
300193, LBC Slepé rameno 300194 a LBC Rákosiny 300196. V rámci územního plánu byly vymezeny 
návrhové plochy pro lokální biocentra – ID 28 pro rozšíření biocentra LBC Slepé rameno 300194, ID 
28 k vymezení nového biocentra LBC Zamoštice 300195. 

 

Z  - plochy zemědělské 

Územní plán vymezuje pouze stávající zemědělské plochy. Součástí těchto ploch jsou i stávající 
polní cesty sloužící k obhospodařování pozemků. V rámci těchto ploch je možné dle regulativů 
realizovat prvky krajinné zeleně  zejména s ohledem na protierozní funkci. 

 

L  -  plochy lesní 

Územní plán vymezuje pouze stávající lesní plochy. Součástí těchto ploch jsou i stávající lesní 
cesty sloužící k obhospodařování pozemků. Část trasování stávajících biokoridorů je vedena 
v plochách lesa. Jedná se o východní zalesněnou část katastru. 

 
T  -  plochy těžby nerostů 

Stávající plochy těžby nerostů nejsou v územním plánu vymezeny. V souvislosti se skutečností, 
že v katastru obce se nachází netěžené ložisko stěrkopísku Střížovice- Otrokovice č. 3001700 a 
zájmem o těžbu stěrkopísku v tomto ložisku, byla vyčleněna pro těžbu štěrkopísku   se zadáním pro 
zpracování ÚP Střížovice návrhová plocha ID 19 pro těžbu nerostů. Plocha je situována východně od 
obce podél vodního toku Kotojedka. Celková rozloha ložiska je podstatně větší než návrhová plocha. 
Situování návrhové plochy vychází z podstaty, aby tato plocha nenarušovala  ekologicky stabilní 
plochy v území ( lužní lesy ). Koeficient ekologické stability  obce je výrazně nízký, činí 0,4  a není 
možné ho ještě snižovat. Vznikem vodních plocha po ukončení těžby naopak dojde k posílení tohoto 
koeficientu. Rozsah plochy pro těžbu vychází z celkových současných potřeb. Lokalizace dále 
vychází z geologického průzkumu kvality štěrkopísků. Plocha vymezená pro těžbu nepředstavuje jen 
vlastní těžební prostor štěrkopísku,  ale i další potřebné  plochy komunikací, terénních úprav, provozní 
a skládkové plochy a podobně. Vlastní těžba bude situována v prostoru ložiska jako takového.  
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3.1.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 

Ochrana přírodních hodnot –  návrh územního plánu respektuje stávající přírodní podmínky  obce 
Střížovice. Na katastru obce se nachází evropsky významné území soustavy NATURA 2000 CZ 
0723426 Střížovice. Řešením ÚP nejsou dotčeny přírodní rezervace, ani přírodní památky a 
významné krajinné prvky ze zákona  - vodní toky a pozemky určené k plnění funkce lesa nacházející 
se na území obce. ÚP řeší prosazení místního územního systému ekologické stability. Veškeré 
zásahy a investiční záměry mimo zastavěné území budou předkládány orgánům ochrany přírody 
k posouzení. 
 
Ochrana civilizačních a kulturních hodnot – řešené území je územím s archeologickými nálezy a při 
stavební činnosti na tomto území musí být splněny povinnosti stanovené zákonem č.20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§22 a následující). V řešeném území se 
nachází ÚAN II.kategorie 25-31-17/9 středověké a novověké jádro obce.  Dále se v řešeném území 
se nachází nemovité kulturní památky: rej.č. 7-6157 socha sv. Floriána, rej.č. 7-6158 kříž. Je třeba 
respektovat jejich ochranná pásma. Rovněž budou zohledněny ostatní památky místního významu. 
K zachování kulturních hodnot v obci by mělo přispět i dodržování navržených prostorových 
regulativů. 

Památky místního významu: 
- zvonice 
- kaplička sv.Floriána 
- památník padlých 
- kříž 
- socha P.Marie 
- isidor 

 
 Ochrana životního prostředí –  řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé 
složky životního prostředí. Rodinné domy a ostatní zařízení na řešených plochách budou využívat 
zemní plyn, el. energii nebo jiné zejména obnovitelné zdroje energie, odkanalizování je řešeno 
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací ZK , tzn. že je zajištěna ochrana povrchových i 
podzemních vod. 
 
 Ochrana vod –  mezi zdroje znečištění vod v obci patří zaústění jednotlivých větví kanalizace 
do vodotečí bez předchozího čištění, nedostatečná technická opatření proti průnikům, případně 
průsaků močůvkových jímek do povrchových i podzemních vod a znečištění podzemních i 
povrchových vod často neúměrným hnojením půdy. Návrh ÚP řeší komplexní odkanalizování 
veškerých splaškových a dešťových vod. U drobných zemědělců a dalších majitelů močůvkových 
jímek bude zajištěna jejich nepropustnost a současně zamezeno jejich nedovolenému vypouštění. 
 
 Čistota ovzduší –  obec má technické předpoklady využívání ekologicky vhodnějších topných 
médií (elektrika, plyn) a eliminovat tím současné topné zdroje jako znečišťovatele ovzduší. Spady 
exhalátů jsou výjimečné, při celkové teplotní inverzi, zejména v zimních měsících. V rámci ÚP jsou 
navrženy dostatečné plochy zeleně jako významného faktoru eliminujícího prašnost a zlepšujícího 
kvalitu ovzduší.  
 
 
3.2. Koncepce veřejné infrastruktury 
 
3.2.1.   Dopravní infrastruktura 

  
V řešeném území má své zájmy pouze doprava silniční a pěší. Území leží mimo zájmy dopravy 

vodní, letecké a železniční. Dopravní obsluha řešeného území obce bude nadále zabezpečována 
prostřednictvím silniční sítě a to silnicemi: 

 
- II/367 Prostějov – Kroměříž - Tlumačov 

 
- III/367 39 Střížovice – Bařice – Velké Těšany 
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V řešeném území bylo provedeno sčítání dopravy  na silnici III/367, sčítací úsek č.6-2997 – 
s intenzitou 3613 vozidel/ 24 hod. 

Místní komunikace umožňují obsluhu všech objektů pro bydlení a občanského vybavení. Pěší 
doprava se odehrává z větší části v přilehlém prostoru podél silnic a místních komunikací. 
V zastavěném území obce jsou dvě  zastávky hromadné dopravy ( vždy pro jeden směr jízdy).  

V katastru obce je vybudována síť polních cest – záhumenkových, umožňující přístup 
k jednotlivým pozemkům. Řešeným územím prochází cyklistická stezka č. 47 Moravská stezka, která 
je realizována v břehové hraně řeky Moravy. Stezka byla zároveň navržena jako zábrana proti 
povodním, vytváří břehovou hráz. 

V návrhu zadání pro vypracování územního plánu Střížovice bylo požadováno respektovat 
navržené přeložky komunikace II/367 „přeložka Kvasice – silnice I/55 /Tlumačov) a „přeložka 
Střížovice“ vyplývající z ÚPN VÚC ZA. Tato již není uvedena v ZÚR  a po projednání s krajským 
úřadem odborem dopravy přeložka silnice II/367 již nebude řešena. 

 
Silniční síť v katastru obce je stabilizována a nevyžaduje žádné další územní nároky. Trasy 

komunikací je možné ve stávajících plochách případně upravovat v odpovídající funkční třídě a 
kategorii dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Trasa silnice II/367 mimo zástavbu 
bude dle schválené „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030“ sledována v kategorii 
S 9,5/80, trasy silnic III.třídy v kategorii S 7,5/60 (50). V zastavěném území budou úpravy předmětné 
silnice prováděny v odpovídající funkční skupině a typu, dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování 
místních komunikací“. 

 

 
3.2.2. Zásobování vodou 

 

Střížovice vybudovaly v roce 1998 veřejný vodovod, který je součástí SV Kroměříž. Obec je 
napojena přívodním řadem PVC DN 200 v délce 1785m z přivaděče VDJ Těšnovice – VDJ Trávník. 
Rozvodná síť je provedena z PVC DN 80 – 100 v celkové délce 2 270m. Obec je zásobena přes 
redukční ventil, kterým je redukován tlak z VDJ Těšnovice 2 x 250m3 (282,50-279,50). K rozšíření 
vodovodní sítě dojde v souvislosti s novou výstavbou a to v plochách veřejných prostranství. 
Samostatné plochy a koridory pro vodovodní síť navrhované nejsou. 

 
3.2.3.   Odkanalizování 

 

V obci je vybudovaná nesoustavná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku 
obce. Tato kanalizace je ze 70.let a je netěsná a chybí revizní šachty. Odpadní vody jsou po 
individuálním předčištění (septiky) odváděny kanalizací do přítoku Panenského potoka. Část nové 
zástavby má vybudovány bezodtokové jímky. Část staré zástavby má odpady napojeny přímo do 
otevřené příkopy. 

V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací je navržena plocha pro čistírnu odpadních 
vod. Stávající jednotná kanalizace bude ponechána ve funkci po provedení nezbytných úprav (oprava 
revizních šachet včetně poklopů, jejich doplnění včetně vpustí). Hlavní sběrač bude rekonstruován. 
Stávající jednotná síť bude doplněna k podchycení dalších zdrojů a výustí. Pod obcí bude provedeno 
odlehčení dešťových vod a splaškové respektive ředěné OV budou zaústěny do nové biologické ČOV 
pro 230-250 EO. Recipientem vyčištěných OV bude místní bezejmenný přítok Panenského potoka. 

Pro svedení kanalizace na ČOV v obci jsou navrženy plochy  p.č. 642/1 – koryto vodního toku a  
p.č.571 – ostatní plocha jako plocha T* - technická infrastruktura.  Po projednání se správcem toku – 
ZVHS OPM Kroměříž, tento souhlasil s případným zatrubněním koryta vodního toku. Při projektování 
návrhu kanalizace rozhodne pak projektant o způsobu umístění kanalizace (polní cesta nebo koryto 
v.t.). Nová kanalizace bude realizována převážně v plochách veřejných prostranství. Nutné trasy 
vedoucí  po soukromých pozemcích jsou řešeny jako plochy technické infrastruktury s možností 
vyvlastnění. 
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3.2.4.  Vodní toky a nádrže 
V katastru obce se nachází vodní toky ve správě ZVHS OPM Kroměříž a Povodí Moravy, s.p. 

Brno. Ve správě ZVHS OPM Kroměříž je veden upravený vodní tok Bařický potok, upravený vodní tok 
Dolní Kotojedka, přítok 03 – z části upravený lichoběžníkový profil, přítok 07 – neupravený, přítok 08 – 
neupravený, přítok 04 – neupravený, přítok 05 – neupravený a přítok 06 – neupravený. Ve správě 
Povodí Moravy, s.p. Brno je veden vodní tok Morava. 

V k.ú. Střížovice je na některých honech (jihovýchodně od obce) provedeno odvodnění pozemků 
trubkovou drenáží. Toto odvodnění je dle současné legislativy ve vlastnictví majitelů pozemků. 

Do katastrálního území Střížovice zasahuje ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje 
Štěrkoviště Kvasice a ochranná pásma II.stupně (vnější a vnitřní) vodního zdroje Střížovice – Bašnov. 

V katastru obce je respektováno záplavové území vodního toku Morava. Nově vybudovaná 
cyklostezka č.47 zároveň slouží jako protipovodňová hráz. 

Je uvažováno s prováděním  běžné údržby na tocích, které bude provádět správce.  

V rámci řešení protipovodňové ochrany byl dle ZÚR pod kódem VPS - PV 24 veden ochranný val 
Těšnovice – Střížovice (Morava). Na k.ú. Střížovice byla  v letošním roce zkolaudována a 
zprovozněna cyklostezka č.47 Moravská stezka. Těleso této cyklostezky tvoří současně podél břehu 
řeky Moravy předmětný ochranný val. 

 

 
3.2.5.  Ochrana před povodněmi, protierozní opatření 

 

 V rámci řešení protipovodňové ochrany byl dle ZÚR pod kódem VPS - PV 24 veden ochranný 
val Těšnovice – Střížovice (Morava). Na k.ú. Střížovice byla  v letošním roce zkolaudována a 
zprovozněna cyklostezka č.47 Moravská stezka. Těleso této cyklostezky tvoří současně podél břehu 
řeky Moravy předmětný ochranný val. Toto je graficky vyznačeno v koordinačním výkrese. Případné 
zvedání hladiny pravobřežními přítoky je možné řešit pouze technickými opatřeními na daných 
vodních tocích.  Další opatření před povodní činí situování návrhových ploch nové obytné zástavby 
mimo záplavové území. Ve stávajícím vymezeném záplavovém, v jeho okrajové části, se  nacházejí 
pouze tři návrhové plochy. Případné umístění staveb na těchto plochách je možné ochránit jejich 
výškovým situováním v případě, že záplavě nezabrání stávající realizované ochranné valy.   

 
Na katastru obce nejsou zaznamenány vážnější problémy s erozí zemědělské půdy. Přesto je nutno 
tomuto problému věnovat pozornost zejména v jižní části katastru. Případné problémy lze zamezit 
vhodnými pozemkovými úpravami dále pak :  

- návrhem vhodného umístění pěstovaných plodin 
- návrhem pásového pěstování plodin 
- návrhem optimálního tvaru a velikosti pozemku 
- návrhem vegetačních pásů mezi pozemky 
- návrhem záchytných travních pásů 
 
Agrotechnická a vegetační opatření zahrnují: 
- půdoochranné obdělávání 
- protierozní orba 
- protierozní setí kukuřice 
- protierozní ochrana brambor 

Tyto opatření jsou nad rámec řešení územního plánu, případně potřebná opatření jsou přípustná 
v navržených regulativech. 
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3.2.6.  Zásobování plynem 
Celá obec je po plynofikaci napojena na rozvod plynu.  Obec  je zásobena zemním plynem ze 

středotlakého přivaděče jihozápadně od obce. V obci je vybudována plynovodní síť pro rozvod plynu 
STL, která prakticky pokrývá celou zastavěnou část obce. Středotlaký plynovod je navržen na 
provozní přetlak 0,3 Mpa s doregulací u odběratelů pomocí domovních regulátorů. Návrhem 
územního plánu nevznikají nové územní požadavky na řešení zásobování plynem. Nové sítě budou 
řešeny dle potřeby v souvislosti s novou výstavbou plochách veřejných prostranství. 

Dále byla v území dle požadavku prověřena možnost umístění bioplynové stanice. Tato bude 
umístěna na navržené ploše výroby a skladování jižně od nové farmy. 
 
 
3.2.7.   Zásobování el. energií 

 
Nadřazené sítě  a zařízení VVN 

V jižní části katastru prochází v souběhu vzdušné vedení VVN 400 KV č.417 a   vzdušné 
dvojvedení   VVN 110 KV č.5576, 5577. 

 
 
Vedení 22 kV 

Zásobování obce el. energií je zajištěno prostřednictvím volného přívodního vedení 22 kV 
z kmenového propoje VN 30 odb. Trávník. Vedení je postaveno převážně na betonových sloupech, 
vodiče AlFe. 

 
Trafostanice 

Trafostanice jsou napojeny z odboček  volného vedení 22 kV. Trafostanice mění napětí z 22 kV 
na 0,4 kV. V řešeném území jsou v současné době celkem 3 trafostanice: 1- U obchodu, 2- U potoka, 
3-VKK. 

 
Vedení NN 

Rozvody  el. energie od trafostanic k jednotlivým odběratelům jsou provedeny venkovním 
vedením na betonových podpěrných bodech. Současně je využito i nástřešních  konzol  na 
jednotlivých domech v obci.  Vodiče jsou ocelohliníkové v provedení AlFe příslušných průřezů. Pro 
vyvedení výkonu z trafostanice č.1  bylo použito celoplastových kabelů NN s vývody na volné vedení. 
Ve spodní části obce proběhla rekonstrukce sítě NN izolovanými kabely AES, vč. napojení všech RD. 

Stav sítě NN v současnosti vyhovuje potřebám odběratelů a v omezené míře dává předpoklad i 
pro další rozvoj v individuální výstavbě RD v prolukách. 

 

 
Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení slouží k osvětlení místních komunikací a přilehlých prostor a je v majetku obce, 
která zajišťuje provoz i údržbu celého zařízení. 

Návrhem územního plánu nevznikají nové územní požadavky na řešení zásobování el. energií. Nové 
sítě budou řešeny dle potřeby v souvislosti s novou výstavbou plochách veřejných prostranství. 

 
3.2.8.   Spojová zařízení 

V současné době je v obci provedena úplná kabelizace. Obcí prochází dálkový optický kabel.  

 
Dané území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, případná výstavba větrných 

elektráren a všech výškových staveb nad 30m na daném území musí být nutně předem projednána 
s VUSS Brno. 
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3.2.9.   Televizní signály 

Příjem TV signálu je zajišťován následujícími TV vysílači: 

Zlín – Tlustá hora pracujícím na 22.kanálu (ČT1), 51.kanálu (ČT2), 41.kanálu (NOVA) a 58.kanálu 
(Prima) 

Brno – Kojál pracujícím na 29.kanálu (ČT1), 46.kanálu (ČT2) a 9.kanálu (NOVA) 

Jeseník – Praděd pracujícím na 36.kanálu (ČT1), 50.kanálu (ČT2) a 53.kanálu (NOVA) 

Nový Jičín – Veselský kopec pracujícím na 34.kanálu (ČT1) 

S digitalizací signálu je uvažováno v roce 2011. 

 
 
3.2.10. Odstraňování odpadů  

Odvoz komunálního odpadu je řešen prostřednictvím firmy Biopas s.r.o. Kroměříž. V souladu se 
zadáním byla navržena plocha pro sběrný dvůr. Jeho umístění je navrhováno ve východní části obce, 
společně s plochou pro ČOV. 

Nejbližším provozovatelem recyklačního dvora stavebních odpadů je RESTA DAKON s.r.o. 
Přerov – provoz Lutopecny.  

Na katastru obce jsou evidovány dvě staré skládky odpadů. Skládka „Hladná“ – skládka 
nepovolena, půdní fond – ostatní půda. Ukončená skládka, téměř rekultivovaná. Rozloha skládky 
240m2. Skládka je součástí plochy zařazené do návrhu těžby nerostů. V rámci těžby bude skládka 
zlikvidována. 

Skládka „Za hřištěm“ – skládka nepovolena, půdní fond – ostatní půda. Ukončená skládka, na níž 
se provádí rekultivace. Rozloha skládky 800m2. Území skládky je zařazeno do plochy krajinné zeleně 
a nesmí být zemědělsky využíváno. 

 
 
 
3.3.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické  

zajištění 
Na katastru obce je evidováno dosud netěžené ložisko štěrkopísku Střížovice – Otrokovice o 

rozloze 208,62ha (ložisko 3001700). Jedná se o největší doposud nevyužívané  ložisko štěrkopísků 
na území okresu Kroměříž s celkovým množstvím zásob cca 57 mil. m3. Ložisko bylo v letech 1980 – 
1985 ověřeno cca  80 vrty. Tokem Dolní Kotojedky je rozděleno do dvou částí, z nichž nejméně 
střetová a nejnadějnější  ložisková část připadá  vymezenému území mezi Dolní Kotojedkou a obcí 
Střížovice. V této části bloku se nachází cca 20 mil. m3 zásob. Zbývající ložiskový blok nacházející 
mezi Dolní Kotojedkou a Moravou, kde svoji rozlohou zasahuje i do k.ú. Trávníky, nepříznivě zasahuje 
do území  Trávnického lesa  a dostává se zde do střetů se zájmy ochrany přírody  (biocentrum 
lužního Trávnického lesa) a  vodního hospodářství. Z tohoto důvodu se stává neperspektivní a jeho 
omezení je pouze informativní. Vlastní návrh ploch těžby je popsán v části 3.1.3 
 
 
4. Koncepce uspořádání krajiny 

Podkladem pro zpracování plánu místního systému ekologické stability byl Generel ÚSES okresu 
Kroměříž, zpracovatel Arvita P spol. s r.o. Otrokovice, 2005. Této dokumentaci předcházel: Územní 
systém ekologické stability k.ú. Pačlavice, Pornice, Lhota u Pačlavic, Morkovice, Slížany, Nítkovice, 
Litenčice, Hoštice, Honětice, Strabenice, Troubky, Zdislavice, Lísky, Kunkovice, Vlčí Doly, Věžky u 
Kroměříže, Střížovice; Ing. Hanousek F., Projekční kancelář Prostějov; 1994.  

Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a 
skutečným stavem krajiny. Návrh řešení se (dle terénních podmínek) snaží v maximální míře 
redukovat střety vedení technických zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. Tyto střety 
je v případě rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními v rámci přípravy stavby. Při 
nutnosti trasování ÚSES v rámci ochranných pásem VN, VVN a ZVN, budou při realizaci volena 
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taková společenstva, která budou kompromisně řešit střetovou situaci. Síť ÚSES nezasahuje do 
plochy návrhu těžby nerostných surovin. Prvky ÚSES tuto plochu obkružují, čímž vytváří přirozenou 
bariéru proti rušivým vlivům spojených s těžební činností. Součástí kostry ÚSES je i část EVL 
Střížovice. Tato lokalita vyžaduje specifický přístup k hospodaření a bylo by vhodné navrhnout 
revitalizace daného území. 

Síť ÚSES, vycházející z oborových podkladů, vymezuje prvky ÚSES na stávajících funkčních 
(přírodě blízké lesy, mokřadní společenstva), částečně funkčních (remízy, břehové porosty) nebo 
prozatím nefunkčních společenstvech (polní kultury). V místech, kde není území proloženo 
biokoridory či biocentry, budou plochy rozčleněny liniovými interakčními prvky ÚSES. Interakční prvky 
mají pouze doporučující charakter.  

V zájmovém území je síť ÚSES zastoupena všemi úrovněmi. Nadregionální ÚSES je zastoupen 
osou NRBK 142 (K 142 dle ÚTP), procházející východní částí řešeného území při řece Moravě. 
Regionální ÚSES je charakterizován částí RBC 30344 Filena lokalizované také ve východní části 
řešeného území. Síť ÚSES je dále doplněna lokální úrovní. Prvky ÚSES jsou číslovány dle OG ÚSES 
okr. Kroměříž (2005), kdy čísla LBK se skládají z 400xxx (400 označuje LBK v okrese KM, xxx 
označuje číslo prvku), LBC se skládají z 300xxx a jsou slovně pojmenovány. 

RBC Filena (30344) zasahuje do řešeného území pouze okrajově při hranici mezi k.ú. Střížovice u 
Kvasic a k.ú. Kvasice. Z důvodu výskytu cenných mokřadních společenstev (mj. hospodářsky obtížně 
využitelných) dochází u LBC Rákosiny (300196) k rozšíření. Dané biocentrum, které je součástí EVL 
Střížovice - CZ 0723426, je velice hodnotné území vyžadující specifický management. LBC 300194 
Slepé rameno (charakterizované jako částečně existující) je třeba dosadit do požadované výměry 
stanovištně vhodnými druhy dřevin. Jako chybějící je charakterizované LBC Zámoštice (300195), u 
kterého je nezbytná celková realizace. Lokální biokoridor 400086 přechází v segmentech přes hranici 
mezi k.ú. Střížovice u Kvasic a k.ú. Kvasice. LBK 400210 přechází přes hranici mezi k.ú. Střížovice u 
Kvasic a k.ú. Trávník. Segment NRBK 142 prochází hranicí mezi k.ú. Střížovice u Kvasic a k.ú. Hulín.  

Navržené lokální biokoridory LBK 400 214 Slepé rameno – 30 344 a LBK 400 215 Lužní les – 
Slepé rameno jsou navrženy s cílovým kombinovaným společenstvím vodní tok, krajinná zeleň. Jejich 
vymezení je dáno korytem vodního toku Kotojedka. 

 

C h a r a k t e r i s t i k a  p r v k ů  Ú S E S  

Název prvku Číslo prvku Cílová 
výměra 

Cílový charakter 
společenstva Cílový druh pozemku 

RBC   Filena 30 344 2,46 ha* kombinované 
PUPFL, vodní 

plocha, krajinná 
zeleň 

LBC   Lužní les 300 193 3,26 ha kombinované PUPFL, vodní plocha

LBC   Slepé rameno 300 194 3,15 ha kombinované 
PUPFL, vodní 

plocha, krajinná 
zeleň 

LBC   Zámoštice 300 195 3.20 ha lesní
 

krajinná zeleň 

LBC   Rákosiny 300 196 30,81 ha mokřadní TTP, kraj. zeleň, 
vodní plocha

 
Název prvku Číslo prvku Cílová 

délka 
Cílový charakter 

společenstva Cílový druh pozemku 

NRBK segment   142 2140 m* vodní vodní plocha 
LBK   Vinohrádek - Vrážisko 400 086 160 m* lesní krajinná zeleň 
LBK   Vrážisko - Rákosiny 400 087 280 m lesní krajinná zeleň 
LBK   Hertlov - Zámoštice 400 210 190 m* lesní krajinná zeleň  
LBK   Zámoštice - Vinohrádek 400 211 1350 m lesní PUPFL, kraj. zeleň 
LBK   Rákosiny - 400214 400 212 720 m kombinované

 
vodní pl., kraj. zeleň 

LBK   Rákosiny - 400215 400 213 840 m kombinované
 

vodní pl., kraj. zeleň 
LBK   Slepé rameno - 30344 400 214 840 m kombinované

 
vodní pl., kraj. zeleň 

LBK   Lužní les - Slepé rameno 400 215 1400 m kombinované
 

vodní pl., kraj. zeleň 
LBK   400215 - 4142 400 216 1130 m lesní jiná plocha 
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∗   Uvedená výměra/délka je v rámci řešeného k.ú. 
 

 
Zjednodušené prostorové parametry ÚSES  
 

I. Prostorové vymezení biokoridorů 
-------- Typ společenstva Min. šířka (m) Max. délka (m) Max. přerušení (m) 
NRBK Lesní společenstva 40 (osa) 700  
LBK Lesní společenstva 15 2000 15 

 Luční společenstva 20 1500 150 
 Kombinovaná spol. 20 2000 50     zástavbou 

80     orná půda 
100   ostatní kultury 

 

Prostorové vymezení biocenter 
-------- Typ společenstva Min. velikost (ha)
LBC Lesní společenstva 3 

 Luční společenstva 3 
 Kombinovaná spol. 3 

 
 

5. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
vyhodnocení vlivů na ŽP 

 
Vzhledem k tomu, že se na katastrálním území obce Střížovice nachází evropsky významná 

lokalita Natura 2000 – Střížovice, kód lokality 
V rámci řešení ÚP Střížovice bylo zpracováno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí ze dne 19.12.2007 č.j.KUZL 85291/2007. Bylo vydáno souhlasné stanovisko 
k záměru „Těžba a úprava štěrkopísku na nevýhradním ložisku Střížovice“ za podmínky realizace 
opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že podmínky 
tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních přípravy a realizace záměru a budou 
zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. 

Studie zpracované v rámci procesu EIA vyloučily pravděpodobnost střetů záměru těžby 
štěrkopísků v pískovně Střížovice s chráněnými přírodními prvky, druhy a jejich společenstvy. Lesy a 
rozptýlená nelesní zeleň se v prostoru záměru nenachází a při rekultivaci bude naopak vytvořena. 
V prostoru těžby se nenacházejí žádné mokřady, toky a vodní plochy, od toku sousední zregulované 
říčky Kotojedky i stávajících odvodňovacích (melioračních) kanálů je záměr oddělen dostatečným 
ochranným pásmem. Z výše uvedených dílčích vyhodnocení vyplývá, že záměr nesníží a neohrozí 
přírodní hodnoty v oblasti Střížovic a naopak může zvýšit zdejší biodiverzitu a hodnotu. 

Opatření navržená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
těžby, úpravy a dopravy štěrkopísků na životní prostředí jsou obsažena ve stanovisku, vydaném 
Krajským úřadem Zlínského kraje na závěr procesu EIA.  

 
Dále bylo dle zadání zpracováno v Praze dne 4.září 2009 Vyhodnocení vlivů návrhu územního 

plánu Střížovice na udržitelný rozvoj území podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění, ve změnách daných přílohou k zákonu č.183/2006 Sb., u 
územním plánování a stavebním řádu. 

Dokumentem, který stanovuje potřebu zpracování SEA na Zadání územního plánu Střížovice, je 
vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: KUZL 
10131/2008 spisová značka KUSP 10131/2008 ŽPZE-JR ze dne 3.3.2008, vydané podle § 4 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a  stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 
Důvodem je především vymezení  plochy výroby a skladování a plocha těžby štěrkopísku spojená 
přirozeně s návrhem na jeho kodifikaci územním plánem. Vzhledem k ukončenému a 
odsouhlasenému řízení EIA bylo v územním plánu odstoupeno od konceptu variant řešení těžby. 
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Návrh na vymezení zóny výroby a skladování nepředkládá konkrétní projekty související 
s využitím území. S ohledem na tuto skutečnost není možno zcela konkrétně hodnotit negativní vlivy 
na životní prostředí a na základě toho navrhovat omezení jejich velikosti nebo významnosti, které 
mohou nastat v případě funkčního naplnění navržených změn. Blízkost obytné části obce a EVL 
Střížovice ale přesto umožňuje formulovat řadu opatření, i když v obecnější poloze, než je možné při 
posuzování konkrétních projektů podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 
- Ve sportovním areálu vyloučit využití území pro činnosti vedoucí k produkci impulsního hluku 

jako je střelba, sportovní jízda motorových vozidel aj.  
- Ve výrobní zóně nepřipustit umístění výrob produkujících nadlimitní hluk šířící se ve volném 

prostředí a zejména rušivý impulsní hluk. 
- Rozšířit ochranné pásmo komunikací Kvasice – Střížovice a Kvasice – Bařice a získanou 

plochu využít pro výsadbu stromové a keřové zeleně. 
- Využívat volnou plochu v území výrobní a skladové zóny k jejím parkovým úpravám. 
- Stavební objekty řešit tak, aby bylo umožněno zasakování co největšího množství srážkové 

vody i ze zpevněných ploch. 
- Zpevněné plochy s pojezdem automobilů projektovat tak, aby bylo možno srážkovou vodu 

odtékající z těchto ploch čistit a svádět do zasakovacích studní. 
- Výšku, hmotnost a strukturu staveb ve výrobní zóně projektovat tak, aby nebyl porušen 

krajinný ráz venkovské lokality; nepřekračovat dimenze již existujících objektů v sousedství. 
- Nepřipustit umístění výroby a skladování materiálů s vysokým rizikem pro podzemní vody. 
- Nepřipustit umístění výroby s rizikem uvolnění toxických, dráždivých nebo zapáchajících látek 

do ovzduší. 
- Mezi výrobní zónou a EVL Střížovice zajistit monitorování kvality podzemní vody; monitorovací 

místa stanovit na základě hydrogeologického posouzení.  
- Likvidaci odpadních vod řešit napojením na jednotnou kanalizaci vyvedenou do centrální ČOV. 

 

Tyto podmínky, pokud spadají do  oblasti územního plánovaní byly zakotveny v regulativech 
příslušných návrhových ploch. 

 
 

     
6. Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

Vyhodnocení ztrát ZPF je obsahem grafické části jako samostatný výkres se situačním 
vymezením navrhovaných záborů. Vyhodnocení záborů je obsahem této zprávy. Vyhodnocení bylo 
provedeno na podkladě mapy evidence nemovitostí a dalších údajů. 

Řešené území je charakteristické velkým podílem lesních porostů ve východní části katastru. 
Hranice mezi bezlesou krajinou a lesní krajinou je poměrně ostrá a odpovídá geomorfologickému a 
biogeografickému členění. K záboru ploch plnících funkci lesa řešením územního plánu nedochází. 
Ze strany vlastníků půdy požadavky na zalesnění pozemků na území obce nejsou. Požadavky na 
zalesnění pozemků jsou pouze v souvislosti s budováním ÚSES. 

 
 
6.1. Kvalita ZPF v řešeném území 

 
Na  katastru obce se vyskytují půdy charakterizované následujícími kódy BPEJ s uvedením třídy 

ochrany ZPF: 
I.třída – 303 00, 310 00, 356 00 
II.třída – 358 00 
III.třída – 312 00, 313 00, 359 00, 
IV. třída – 324 11, 327 01, 327 11, 327 51, 363 00 
 
V obci a její bezprostřední blízkosti se vyskytuje většinou půda III. a IV. třídy ochrany ZPF, 

severozápadně pak i půda I.třídy. 
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6.2. Zdůvodnění navrhovaného řešení 

 

Územní plán Střížovice je zpracován  v souladu s ust. § 4 a 5 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu v platném znění a metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96. Nové 
návrhové plochy v zásadě neomezují obhospodařování jednotlivých pozemků. Možnost dostavby a 
výstavby nových RD byla volena s  ohledem na napojení na technickou infrastrukturu a celkové 
ucelení zástavby. Další zastavitelné plochy jsou navrženy v souvislosti budováním technické 
infrastruktury a souvisejících dopravních ploch, výroby a skladování, veřejných prostranství a těžby. 

 

BI-ID 1 –uliční zástavba v severozápadní okrajové části obce, místní trať Zadraštice, cca 23 RD 
(lokalita č.6 ze zadání pro vypracování ÚP Střížovice). Jedná se o lokalitu převážně ve 
III.třídě ochrany. Pouze menší část se nachází v I.třídě ochrany. Lokalita se součástí 
velkovýrobně obdělávané půdy. Výstavba v tomto prostoru již byla započata. Navrhovaná 
zastavitelná plocha se nachází v okraji obhospodařovaného pozemku a její realizace nezhorší 
způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  
a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

BI - ID 2,3 –uliční zástavba v severní okrajové části obce. Jedná se o lokalitu  ve III.třídě ochrany.  
Jedná se o samostatné soukromé zahrady. Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování 
na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. 
Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

BI- ID 4 – výstavba jednoho RD na samostatně obhospodařovaném pozemek v západní okrajové 
části obce. Jedná se o lokalitu  ve III.třídě ochrany.  Realizací se  nezhorší způsob 
obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a 
hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

BI - ID 6 – Lokalita v prostoru stávajících zahrad v jižní části obce. Jedná se o lokalitu  ve IV.třídě 
ochrany.  Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak 
nedojde k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích 
nebyly provedeny investice do půdy. 

SO.3 - ID 7 – Lokalita v prostoru stávajících zahrad v jižní východní části obce. Jedná se o lokalitu  ve 
IV.třídě ochrany.  Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. 
Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných 
pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

OS - ID 8,9 – Jedná se o rozšíření stávajícího hřiště. Pozemky jsou z části velkovýrobně obdělávány, 
z části jako soukromá zahrada. Lokalita je  ve IV.třídě ochrany.  Realizací se  nezhorší 
způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  
a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

T - ID 10 – Pozemek technické infrastruktury. Pozemek  velkovýrobně obdělávaný. Lokalita je  ve 
IV.třídě ochrany.  Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. 
Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných 
pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

P* - ID 11,15,26,27 – Pozemek veřejných prostranství.Pozemky   ve III. a IV.třídě ochrany.  Realizací 
se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení 
odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny 
investice do půdy. 

V - ID 18 – Návrhová plocha výroby a skladování. Pozemky   ve IV.třídě ochrany. Pozemky jsou 
velkovýrobně obdělávané Vymezené silnicí a areálem staré farmy. Realizací se  nezhorší 
způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  
a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

 

T - ID 19 – Návrhová plocha těžby štěrkopísku. Pozemky   ve III.třídě ochrany. Pozemky jsou 
velkovýrobně obdělávané. Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních 
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pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. Na 
předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

TV - ID 20,21 – Navrhovaný koridory trasy kanalizace. Pozemky   ve III. a IV. třídě ochrany. Pozemky 
užívány jako zahrady v zastavěném území obce. Realizací se  nezhorší způsob 
obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení odtokových  a 
hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny investice do půdy. 

V - ID 22 – Návrhová plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu nové farmy pro bioplynovou 
stanici. Pozemky   ve III. a IV.třídě ochrany. Pozemky jsou velkovýrobně obdělávané . 
Realizací se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde 
k narušení odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly 
provedeny investice do půdy. 

D - ID 23,25 – Návrhová plocha účelové komunikace vevdené převážně po stávajících polních 
cestách. Pozemky   ve III. třídě ochrany. Pozemky jsou velkovýrobně obdělávané . Realizací 
se  nezhorší způsob obhospodařování na okolních pozemcích. Stejně tak nedojde k narušení 
odtokových  a hydrologických poměrů. Na předmětných pozemcích nebyly provedeny 
investice do půdy. 

Plochy pro budování ÚSES jsou rozmístěny na půdách různé úrovně ochrany ZPF, tedy i I. a 
II.třídy. V řešeném území však prvky ÚSES rozdělují rozsáhlé bloky orné půdy na přijatelnější 
velikost. 

 

Všechny lokality určené k obytné zástavbě jsou zahrnuty celé do vynětí ze ZPF, i když pro 
vlastní stavbu RD bude ze ZPF vyňata jen část (v případě výstavby bude řešeno individuelně u každé 
lokality). 

 

 
6.3. Popis lokalit záboru ZPF a PUPFL (označení lokalit je shodné s grafickou přílohou) 

Poloha a rozsah jednotlivých lokalit je patrna z výkresové dokumentace. 
 
Do záborů ZPF jsou zahrnuty následující plochy: 

 - plochy zemědělské půdy uvnitř zastavěného území  

- plochy zemědělské půdy považované za plochy neurbanizovavané, které jsou navrženy k 
urbanizaci formou nové zástavby 
 

V souvislosti s negativními vlivy zemědělské výroby na životní prostředí navrhují se zemědělské 
plochy nejbližší sídlu a vodotečím k omezení zemědělské výroby. Koncepčně se předpokládá, že toto 
omezení se bude týkat především použití hnojiv (hlavně tekutých) a použití biocidů. 
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ID funkční 
plochy 

výměra 
plochy 
celkem 

(ha) 

v ZÚ (ha) v LPF (ha) v ZPF (ha) 

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
I (ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
II (ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

z toho v 
třídě ochr. 

ZPF III (ha)

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
IV (ha) 

z toho v 
třídě 
ochr. 

ZPF V 
(ha) 

z toho 
vynětí pro 

T* (ha) 
kanaliz. 

popis 

1             2,643 - - 2,643 0,893 - - - 1,750 - - - bydlení individuální 
2             0,525 - - 0,525 - - - - 0,525 - - - bydlení individuální 
3            0,116 - - 0,116 - - - - 0,116 - - 0,000 bydlení individuální 
4            0,093 - - 0,079 - - - - 0,079 - - 0,000 bydlení individuální 
5            0,133 - - - - - - - - - - 0,000 bydlení individuální 
6            0,278 0,278 - 0,254 - - - - - 0,254 - 0,000 bydlení individuální 
7            0,102 0,102 - - - - - - - - - 0,000 smíšené využití 
8            0,468 - - 0,468 - - - - - 0,468 - 0,000 tělovýchova sport 
9            0,114 - - 0,114 - - - - - 0,114 - 0,000 tělovýchova sport 

10            0,051 - - 0,051 - - - - 0,051 - - 0,000 ČOV a sběrný dvůr 
11            0,159 - - 0,067 - - - - 0,067 - - 0,000 veř. prostranství k lokalitě BI 2, 3 
12            0,079 - - - - - - - - - - 0,000 veřejné prostranství 
13            0,100 - - - - - - - - - - 0,000 smíšené využití 
14            0,089 - - - - - - - - - - 0,000 veřejné prostranství 
15            0,191 - - 0,191 - - - - 0,009 0,182 - 0,000 veřejné prostranství 
16            0,011 - - - - - - - - - - 0,000 veřejné prostranství 
17            0,406 - - - - - - - - - - 0,000 trasa kanalizace 
18            2,487 - - 2,487 - - - - - 2,487 - 0,000 výroba a skladování 
19            20,902 - - 20,563 - - - - 20,563 - - 0,000 těžba štěrkopísku 
20            0,042 0,042 - 0,011 - - - - 0,011 - - 0,011 trasa kanalizace 
21            0,009 - - 0,009 - - - - - 0,009 - 0,009 trasa kanalizace 
22            0,991 - - 0,991 - - - - 0,378 0,613 - 0,000 výroba a skladování 
23            1,480 - - 0,874 - - - - 0,874 - - 0,000 obslužná komunikace 
24            0,188 - - 0,004 - - - - 0,004 - - 0,000 obslužná komunikace 
25            0,799 - - 0,778 - - - - 0,778 - - 0,000 obslužná komunikace 
26            0,450 - - 0,034 - - - - 0,034 - - 0,000 veřejné prostranství 
27            0,042 - - 0,024 - - - - 0,024 - - 0,000 veřejné prostranství 
28            0,625 - - 0,625 - - - - 0,625 - - 0,000 přírodní plocha (LBC ÚSES) 
29            3,200 - - 3,200 3,183 - - - - 0,017 - 0,000 přírodní plocha (LBC ÚSES) 
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ID funkční 
plochy 

výměra 
plochy 
celkem 

(ha) 

v ZÚ (ha) v LPF (ha) v ZPF (ha) 

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
I (ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
II (ha) 

z toho 
v ZÚ 
(ha) 

z toho v 
třídě ochr. 

ZPF III (ha)

z toho v 
třídě 

ochr. ZPF 
IV (ha) 

z toho v 
třídě 
ochr. 

ZPF V 
(ha) 

z toho 
vynětí pro 

T* (ha) 
kanaliz. 

popis 

30            0,263 - - 0,263 - - - - - 0,263 - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
31            0,348 - - 0,348 - - - - - 0,348 - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
32           0,287 - - 0,278 0,278 - - - - - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
33            0,688 - - 0,678 0,265 - - - 0,413 - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
34            0,787 - - 0,770 - - - - 0,138 0,632 - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
35            0,219 - - 0,207 - - - - - 0,207 - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
36            0,069 - - 0,069 - - - - 0,048 0,021 - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
37            0,049 - - 0,016 - - - - 0,016 - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
38            0,388 - - 0,369 - - - - 0,369 - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
39            0,015 - - - - - - - - - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
40            0,084 - - 0,084 - - - - 0,084 - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
41            0,448 - - 0,445 - - - - 0,445 - - 0,000 krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
42            0,045 - - 0,024 - - - - 0,024 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
43            0,228 - - 0,226 - - 0,026 - - 0,200 - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
44            0,164 - - 0,161 - - - - 0,022 0,139 - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
45            0,117 - - 0,117 - - - - 0,024 0,093 - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
46           0,132 - - 0,129 0,013 - - - - 0,116 - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
47            0,188 - - 0,054 - - - - 0,054 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
48            0,042 - - 0,040 - - - - 0,040 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
49            0,143 - - 0,143 - - - - 0,143 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
50            0,107 - - 0,105 - - - - 0,105 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
51            0,112 - - 0,108 - - - - 0,108 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 
52            0,080 - - 0,077 - - - - 0,077 - - 0,000 krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 

Součet            0,422 - 38,819 4,632 - 0,026 - 27,998 6,163 - 0,020
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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podle § 55 odst. 3 SZ 
II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
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II.1 Postup pořízení územního plánu  
O pořízení Změny č.1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu zkráceným 
postupem rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 17.06.2020. 
Zastupitelstvo obce po projednání určilo zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny 
územního plánu pana Ing. Ondřeje Berdníka a požádalo dne 19.06.2020 Městský úřad 
Kroměříž, stavební úřad, jako úřad územního plánování, o pořizování Změny č. 1 Územního 
plánu Střížovice. 
Výchozím podkladem pro zpracování návrhu změny územního plánu byla Zpráva  
o uplatňování územního plánu Střížovice v uplynulém období 2016 – 2020, která obsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu Změny c. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního 
plánu, v rozsahu zadání změny. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Střížovice v uplynulém období 2016 – 2020 byl 
zpracován ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva, se kterým byl projednán dne 
20.10.2020. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů, oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na úřední desce Městského 
úřadu Kroměříž a na úřední desce Městského úřadu Střížovice ve dnech od 21.10.2020 do 
23.11.2020 a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na základě výsledku projednání byl 
návrh Zprávy o uplatňování územního plánu projednán a upraven ve spolupráci s určeným 
členem zastupitelstva dne 30.11.2020 a předložen Zastupitelstvu obce Střížovice ke schválení. 
Zastupitelstvo obce Střížovice schválilo na svém zasedání konaném dne 16.12.2020 Zprávu  
o uplatňování Územního plánu Střížovice v uplynulém období 2016 – 2020.  
Návrh změny zpracovala společnost AKTÉ projekt s.r.o., Ing. arch. Milan Krouman, Kollárova 
629, 767 01 Kroměříž. 
Návrh změny byl předán dne 11.05.2021 pořizovateli na Městský úřad Kroměříž, oddělení 
územního plánování. 
V souladu s § 55b odstavce 1 a 2 a § 52 odstavce 1 a 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, pořizovatel oznámil dne 12.05.2021 a po doplnění názvu změny o prvky regulačního 
plánu opětovně oznámil dne 14.05.2021 místo a dobu veřejného projednání dne 15.06.2021 na 
Obecním úřadě Střížovice jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím 
a obci, pro kterou je změna územního plánu pořizována. Dotčené orgány vyzval k uplatnění 
stanovisek ve lhůtě 7 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své 
připomínky. Zároveň dle § 52 odstavce 1 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh změny 
územního plánu veřejnou vyhláškou. Po tuto dobu pořizovatel umožnil nahlížet do návrhu 
Změny č.1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu. 
Celkem bylo doručeno osm stanovisek, tři připomínky, námitky nebyly uplatněny. 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru 
územního plánování a stavebního řádu č.j. KÚZL 51225/2021, spisová značka KUSP 
20551/2016ÚP, bylo doručeno dne 28.07.2021. Nadřízený orgán upozornil na chybějící 
stanovisko životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Pořizovatel dne 29.07.2021 požádal KÚZK, odbor životního prostředí a zemědělství  
o stanovisko. Souhlasné stanovisko KÚZK ŹP bylo doručeno 09.08.2021. 
Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Zlínského 
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. KÚZL 57060/2021, spisová značka 
KUSP 20551/2016ÚP, bylo doručeno dne 20.08.2021. 
Pořizovatel dle §53 odst. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1.  
Pořizovatel dne 01.09.2021 vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek dotčených orgánů a 
krajského úřadu jako nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č.1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního 
plánu. Dotčené orgány uplatnily kladná stanoviska.  
Na základě schválení Aktualizace č.4 PÚR s účinností od 01.09.2021 pořizovatel požádal dne 
17.09.2021 KÚZK jako nadřízený orgán o nové stanovisko souladu s PÚR ČR. Souhlasné 
stanovisko bylo doručeno 23.09.2021. 
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II.2 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1.9.2021) (dále jen 
PÚR ČR) řešené území nespadá do žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, ale spadá do 
specifické oblasti SOB9. 
Politika územního rozvoje vymezuje následující specifické oblasti, ve kterých se 
projevují aktuální problémy republikového významu:  
 
SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem  
Vymezení: 

Důvody vymezení:  
 a) Specifická oblast se specifickými problémy území republikového významu.  
 b) Potřeba řešit problém sucha, které je způsobeno nízkými úhrny srážek a vysokým výparem 

v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody.  
 c) Potřeba řešit problém vysoké zranitelnosti podzemních vod, včetně přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v období sucha.  
 d) Potřeba udržovat rovnováhu mezi množstvím disponibilních vodních zdrojů, požadavky na 

odběry vody a požadavky na minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny podzemní 
vody.  

 e) Potřeba zajistit dostatek pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, 
lázeňství a služby.  

 f) Potřeba zajistit vodohospodářskou infrastrukturu pro zabezpečení požadavků na odběry 
vody s ohledem na proměnlivé hydrologické podmínky.  

 g) Potřeba věnovat větší pozornost suchu (meteorologickému, půdnímu, hydrologickému) z 
důvodu vyššího rizika stavu nedostatku vody ve srovnání s ostatním územím ČR.  

 h) Potřeba řešit a zajistit stabilní a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci území na 
změnu klimatu.  

i) Potřeba zajistit účinné zadržení vody v krajině.  
 

Úkoly pro územní plánování:  
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:  
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování 
jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a 
zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem 
ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s 
doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné 
půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  
b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 
ostatních vodních prvků v krajině,  
c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných 
územích, tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a 
zasakování vody,  
d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů,  
e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro 
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, 
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou 
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody,  
f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat 
zejména územní studie krajiny.  
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Navržený systém ÚSES a regulativy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
nezastavěného území vytvářejí podmínky pro realizaci záměrů k řešení problémů specifické 
oblasti SOB9 a daných úkolů pro územní plánování. 
 

K jednotlivým ustanovením článků 14-32: 

Čl. (14) - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice.  
Změna č.1 ÚP nemá vliv na ustanovení čl. č.14. Změna vytváří novou uliční zástavbu 
vycházející z dané struktury osídlení.. 
Čl. (14a) – Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 
sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na rozvoj primárního sektoru. Obec Střížovice se nachází 
v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině na půdách I., II. a III. třídy ochrany, v územním 
plánu návrhové plochy nelze navrhnout mimo tyto třídy ochrany. 

Čl. (15)  - Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  
Návrh změny ÚP č.1 svým řešením nevytváří předpoklady pro sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Čl. (16)  - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Návrh změny ÚP č.1 nezhoršuje stav a hodnoty řešeného území. 
Čl. (16a)  - Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
Integrovaný princip rozvoje území je dán dodržením jednotlivých republikových a krajských 
priorit daných tímto dokumentem a prioritami vycházejících ze Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje. Stávající územní plán je v souladu s tímto doplňovaným článkem v rámci 
aktualizace č.2. 

Čl. (17) - Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na rozvoj zaměstnanosti. 
 
Čl. (18)  -  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 
předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  
Návrhem změny ÚP č.1 se nemění původní řešení zachování a rozvoje polycentrické sídelní 
struktury stanovené ZÚR.  
  
Čl. (19) -  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace.  
Návrh územního plánu nevytváří negativní dopady do volné krajiny. Zastává hledisko 
kompaktnosti zástavby a stabilizace stávající formy osídlení. Regulativy je pak řešena ochrana 
nezastavěného území. Brownfields  na území obce dle dokumentů Zlínského kraje nejsou 
evidovány. 
Čl. (20)  - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
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biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.   
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem 
na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.20. 

Čl. (20a) - Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 
vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 
problémů. 
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.20a, obec se nachází mimo migrační 
osu koridoru velkých savců. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky zajišťující propustnost 
krajiny a nedochází k případnému  spojování jednotlivých sídel. 

Čl. (21) - Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 
Je respektováno, návrh změny č.1 nemá vliv na ustanovení čl.21. 

Čl. (22) - Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
V řešeném území se nachází cyklostezka. Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení 
čl.22. 
 
Čl. (23)  - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U 
stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a 
možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými  
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
Stávající dopravní propojení i prostupnost krajiny jsou zachovány. Návrh změny ÚP č.1 nemá 
přímý vliv na ustanovení čl.23. 
 
Čl. (24)  -  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
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dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Dopravní dostupnost území zůstává zachována, územím prochází cyklostezka. Návrh změny 
ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.24. 

Čl. (24a)  - Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 
V území se nenacházejí zdroje s negativními dopady na lidské zdraví, plochy pro novou bytovou 
výstavbu jsou navrhovány tak, aby byly dány předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení 
čl.24a. 
 
Čl. (25) - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako 
jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch 
zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
V obci Střížovice jsou vyhlášena záplavová území. Zastavitelné plochy navržené změnou ÚP 
č.1 jsou mimo záplavová území. 

Čl. (26) - Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 
Bylo vymezeno záplavové území Q100 vodního toku Morava. Zastavitelné plochy v prostoru 
Q100 nejsou navrhovány. 
 
Čl. (27) - Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 
rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 
rozvoje ve všech regionech.  
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.27, v ÚP jsou vytvořeny předpoklady 
zkvalitnění technické infrastruktury. Stávající dopravní dostupnost se návrhem územního plánu 
nemění. 
 
Čl. (28) - Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností.  
V oblasti veřejné infrastruktury v jejich jednotlivých složkách je řešen rozvoj technické 
infrastruktury – dořešení odkanalizování a čištění odpadních vod. Návrh změny ÚP č.1 
nevyvolává další změny. 
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Čl. (29) - Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní 
podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na 
to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  
Území je dobře dopravně dostupné, na území obce se nachází cyklostezka. Návrh změny ÚP 
č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.29. 

Čl. (30) - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti.  
Je respektováno. Rozvoj vodovodní a kanalizační sítě je v souladu s požadavky Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 
Čl. (31) - Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 
V územním plánu nejsou navržené plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů, návrh změny ÚP č.1 
nemá přímý vliv na ustanovení čl.31. 
 

Nadřazeným stupněm územní plánovací dokumentace jsou Zásady územního rozvoje 
Zlínského kraje po vydání Aktualizace č.2 s nabytím účinnosti 27.11.2018 (dále jen ZÚR ZK).  

 
Dle ZÚR ZK řešené území není součástí rozvojové oblast a rozvojové osy ani specifické oblasti. 
 
ZÚR stanovují na území kraje jako územní rezervu v souladu s PÚR ČR průplavní spojení Dunaj 

– Odra – Labe, území speciálních zájmů, vymezené koridorem průplavního spojení D – O – L v trase 
Bezměrov – Kroměříž – Otrokovice – Uherské Hradiště – Uherský Ostroh. 

Pro plánování a využívání území průplavního spojení D – O – L se stanovuje dodržování těchto 
zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zajistit územní ochranu území speciálních zájmů na úrovni ÚPD dotčených obcí 
– Je respektováno, není požadavek na změnu územního plánu. 

 
ZÚR navrhují ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě koridor pro splavení Moravy v úseku 

Otrokovice – Kroměříž. 
Pro plánování a využívání území uvedeného koridoru vodní dopravy se stanovuje dodržování 

těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: 
a) zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru splavení Moravy (v prodloužení Baťova 

kanálu) v ÚPD dotčených obcí 
– Je respektováno, není požadavek na změnu územního plánu. 
 

V návaznosti na vydané ZÚR ZK byly změnou č.1 prověřeny plochy veřejně prospěšných 
opatření (VPO): 

• ZÚR vymezuje na území obce nadregionální biokoridor jako VPO  pod označením 
PU14 NRBK 142 – Chropyňský luh – Soutok 

• ZÚR vymezuje na území obce regionální biocentrum jako VPO pod označením PU95 
– RBC 344 - Filena 
 

– Je respektováno, není požadavek na změnu územního plánu. 
 

 
K jednotlivým prioritám územního plánování vyplývajících ze ZUR ZK: 
 
ad (1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. 

Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi 
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nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při 
utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území 
a při územně plánovací činnosti obcí. 
Změna č.1 Územního plánu Střížovice je v souladu s původními podmínkami  pro  udržitelný 
rozvoj daného území.  Návrhem ÚP jsou respektovány jednotlivé priority, jako  zajištění 
příznivého životního prostředí, možnosti ekonomického rozvoje v rámci obce (stanovení 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití). 

ad (2) Preferovat 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, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a (dále PÚR ČR) 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). 
Netýká se daného území, v územním plánu nejsou vymezeny koridory ze ZÚR ZK a PÚR ČR. 

ad (3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody 
obcí s rozšířenou působností (ORP) Vsetín a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace 
nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich 
zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
Obec nepatří do oblasti se soustředěnou podporou státu.  

ad (4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského 
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové 
potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň 
integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plní-cích 
funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních 
vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 
území. 
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.(4). 

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

• rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou 
formu dopravní obsluhy území kraje; 

• rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 
podílem motorové dopravy; 

• eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to 
především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným 
odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury. 
Koncepce dopravy se Změnou č.1 Územního plánu Střížovice nemění. Ostatní řešení dopravy 
vzhledem ke své poloze a úloze obce ve struktuře osídlení není předmětem řešení v rámci 
územního plánu. Dopravní systém v rámci obce je stabilizován. 

ad (6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah 
obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 

• zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a 
kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem 
na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění 
krajinných hodnot území; 
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• umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně 
konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření; 

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

• zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
charakteristiky. 
Návrhem ploch nedochází k narušení krajinného rázu. Jsou respektovány přírodní hodnoty. 
Územní plán vychází a nenarušuje stávající krajinný ráz, který je součástí krajinného celku 
OTROKOVICKO, krajinný prostor KVASICKO. Krajinný prostor zahrnuje zejména obce: 
Kvasice, Sulimov, Vrbka, Střížovice, Bařice – Velké Těšany. Návrh územního plánu nevytváří 
podmínky, které by vytvářely možné ohrožení tohoto typu krajiny.  
Dále jsou vymezena archeologická naleziště a památky místního významu.  

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

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

• významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, 
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné 
zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

• využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k 
podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území 
a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

• hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a za-
chování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 

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

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

• významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce 
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační 
a turistické využívání území; rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické 
vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů 
pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a 
pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění 
kvality života jeho obyvatel současných i budoucích; 

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

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

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

• důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a 
rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití; 

• vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především 
situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 
Význam obce v rámci podpory, stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje je 
stabilizovaný v rozsahu daném územním plánem. V rámci jednotlivých ploch s rozdílným 



AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629                                                                                tel.603 818 384 
 

 
P3-1 Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Střížovice                                                                                      11 
 
  

způsobem využití je dostatečný prostor pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod. 
Uplatnění tohoto úkolu v praxi je však nad rámec územního plánování a je nutné ho uplatnit v 
rámci jednotlivých povolovacích řízení. S ohledem na polohu obce ve struktuře osídlení se 
nepočítá s jejím rekreačním využitím. Původní zemědělské grunty, které jsou začleněny do 
ploch obytných smíšených SO.3  dávají dostatečnou možnost rozvoje podnikání a pracovních 
příležitostí. V obci Střížovice jsou vyhlášena záplavová území. Zastavitelné plochy smíšené 
obytné zasahující do záplavového území byly navrženy v platném územním plánu v rámci 
zastavěného území. Nové zastavitelné plochy jsou již navrhovány mimo záplavové území. 

ad (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. 
Změna č.1 územního plánu svým rozsahem nemá přímý vliv na ustanovení článku (9). 

ad (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. 
Rozsah vynětí ze ZPF je odůvodněn v části II.15.  V otázce  ochrany ZPF před vodní a větrnou 
erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek byly v regulativech příslušných 
ploch vytvořeny podmínky pro realizaci technických opatření proti těmto jevům.  

ad (11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 
Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb. Limity a zájmy Ministerstva obrany jsou v návrhu územního plánu 
respektovány. 

ad (12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících 
řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení je úloha obce stabilizovaná v rozsahu 
daném územním plánem.  

ad (13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a 
obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na 
potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření 
rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici. 
Vzhledem k poloze obce není předmětem řešení. 

ad (14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních 
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují 
konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení není přímo předmětem řešení v rámci 
územního plánu. 

 
Při zpracování návrhu změny č.1 ÚP byly dále  respektovány tyto dokumenty vydané Zlínským 

krajem: 

- Strategie rozvoje ZK – Z této strategie nevyplývají pro řešené území obce žádné konkrétní 
požadavky. V obecné poloze jsou naplňovány jednotlivé cíle jako 3.1.Zlepšit parametry 
životního prostředí, 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na 
venkově, 4.3. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu. 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením č. 770/Z26/04 na 
26.zasedání ZZK dne 20.10.2004. Aktualizace okresu Kroměříž (23.4.2018) – Zásobování 
vodou a návrh odkanalizování je v souladu s touto dokumentací. 
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- Plán odpadového hospodářství ZK pro období 2016-2025  schválený usnesením 
č.0667/Z20/16 – Koncepce nakládání s odpady se Změnou č.1 Územního plánu Střížovice 
nemění. 

- Koncepce snižování emisí a imisí ZK a Územní energetická koncepce – Obec se 
nachází v oblasti se sezónně zhoršenou kvalitou ovzduší. Řešení této problematiky je nad 
rámec územního plánování. 

- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK – V souladu s touto koncepcí je 
platný stávající systém ÚSES. 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu - schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 20.4.2016 usnesením č.0692/Z21/16. – Tato dokumentace nevyvolává žádné územní 
požadavky v rámci územního plánu. 

- Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje (GD ZK), schválena Zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 14.12.2011 usnesením č.ZZK0625/Z18/11. – Tato dokumentace 
nevyvolává žádné územní požadavky v rámci územního plánu. 

 

Řešení Změny č.1 Územního plánu Střížovice vychází z ÚAP, Rozboru udržitelného rozvoje území 
SO ORP Kroměříž aktualizace 2016 a Zprávy o uplatňování ÚP Střížovice 2016 -  2020. Návrh ÚP 
posiluje silné stránky a příležitosti specifikované v RURU ORP Kroměříž a vytváří předpoklady pro 
řešení slabých stránek a hrozeb. Dle RURU SO ORP Kroměříž je uváděno: 

Silné stránky 
- zastavěné území napojené na plyn 
- příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 
- příznivá věková struktura obyvatelstva 
- rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 

Slabé stránky 
- zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
- nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
- zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
- nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti 

Příležitosti 
- zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází  
- využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
- využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 

Hrozby 
- zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických 

zátěží 
- omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality NATURA 

2000 

Vyváženost 3 pilířů udržitelného rozvoje území: kategorie 3b. 
 

 
II.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
 

Řešení změny č.1 svým rozsahem a dopady do území nenarušuje původní úkoly územního 
plánování, architektonické a urbanistické hodnoty území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. Řešení změny č.1 vychází  z cílů a úkolů územního plánování definovaných v § 18 odst. 1) – 6) 
a § 19 odst. 1 a 2. V tomto směru zejména řeší další možný rozvoj obce s ohledem na udržitelný rozvoj 
území. Rozvojové plochy jsou navrhovány s ohledem na kompaktnost obce, nerozšiřování zástavby do 
volné krajiny. Tímto způsobem je zaručena i otázka hospodárného vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů (§19 písm. j). Návrhem jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,  
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specifikací jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejími regulativy, v rámci daného stupně 
dokumentace – v úrovni územního plánu. S ohledem na velikost obce, rozsah jednotlivých ploch nebyla 
řešena etapizace změn v území (§19 písm. f) a konkrétní opatření  pro zajištění civilní ochrany (§19 
písm. k). 

 
Urbanistické a architektonické hodnoty: 

Změna č.1 územního plánu nenarušuje stávající urbanistické a architektonické hodnoty obce. 
 

Koncepce ochrany nezastavěného území. 
Ochrana přírodních hodnot –  návrh změny č.1 územního plánu respektuje stávající přírodní 

podmínky  obce Střížovice. Zájmy ochrany přírody jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. V řešeném území jsou vymezeny následující přírodní hodnoty: 
Zvláště chráněná území 
V rámci řešeného území je vyhlášeno: 

PP Bašnov – přírodní památka vč. ochranného pásma (Nařízení Zlínského kraje č.11/2013 ze dne 
16.12.2013, o zřízení přírodní památky Bašnov) 

Soustava Natura 2000 – evropsky významná lokalita 
V řešeném území je vymezena evropsky významná lokalita: 

- CZ0723426 Střížovice 

Soustava Natura 2000 – ptačí oblast 
V řešeném území není vymezena ptačí oblast. 

Památné stromy 
V řešeném území nejsou vymezeny památné stromy. 

Přírodní parky 
V řešeném území není vymezen přírodní park, pouze v dotyku s řešeným územím je na severovýchodní 
straně na k.ú. Hulín vymezen Přírodní park Záhlinické rybníky. 

Přírodní rezervace 
V řešeném území nejsou evidovány přírodní rezervace. 
Významné krajinné prvky registrované 
V řešeném území není registrován významný krajinný prvek. VKP jsou dle §3 zákona 114/1992 Sb. 
v platném znění les, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

 
Ochrana civilizačních a kulturních hodnot  
Z hlediska péče o archeologický fond je nutno respektovat §21-24 zákona č.20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III 
respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tj. stavebníci jsou 
již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven 
archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. K zachování kulturních hodnot v obci by mělo přispět i dodržování 
navržených prostorových regulativů.  

 
V řešeném území se nachází tato archeologická naleziště: 

- 25-31-17/9 kategorie území s arch.nálezy:2; středověké a novověké jádro obce – historické 
jádro obce 

 
Zbývající část řešeného území - kategorie území s archeologickými nálezy: 3. 
Nemovité kulturní památky: 
rejst.č. 34454/7-6157 socha sv. Floriána 
rejst.č. 2136/7-6158 krucifix 
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Památky místního významu: 
zvonice, kaplička, pomník padlých, kříž na Hrázi, socha Panny Marie, boží muka u Střížovic. 
 
Ochrana životního prostředí –  řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky 
životního prostředí. Rodinné domy a ostatní zařízení na řešených plochách budou využívat  el. energii 
nebo jiné obnovitelné zdroje energie, odkanalizování je řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací ZK, tzn. že je zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod. 
 
Ochrana vod –  mezi možné zdroje znečištění vod v obci patří nedostatečná technická opatření proti 
průnikům, případně průsakům močůvkových jímek do povrchových i podzemních vod a znečištění 
podzemních i povrchových vod často neúměrným hnojením půdy. U drobných zemědělců a dalších 
majitelů močůvkových jímek musí být zajištěna jejich nepropustnost a současně zamezeno jejich 
nedovolenému vypouštění.  

V řešeném území se nachází ochranná pásma vodních zdrojů: 

- OPVZ I.st., II.st. Střížovice, Bašnov – rozhodnutí MeUKM/022156/2013 

- OPVZ II.st. Kvasice – rozhodnutí MeUKM/069892/2015 

Celé řešené území spadá do CHOPAV – kvartér řeky Moravy. 
 
Čistota ovzduší –  dle Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Kroměříž byla zaznamenána pro 
Střížovice zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. V obci  
jsou ale dostatečné plochy zeleně jako významného faktoru eliminujícího prašnost a zlepšujícího kvalitu 
ovzduší.  
 

II.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Návrh změny č.1 územního plánu je zpracován v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
zejména co se týká obsahu a účelu územního plánu, definovaném v § 43 stavebního zákona. V tomto 
směru zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje 
kraje a s politikou územního rozvoje a  stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot. Co do obsahu je v souladu s ustanoveními vyhlášky č.500/2006 Sb. Vlastní návrh vychází 
z vyhlášky č. 501/2006 Sb. – požadavky na vymezování ploch §3 – 19, které byly rozpracovány 
metodikou  Sjednocení dÚP HKH 2007 požadované Zlínským krajem.  

Byla zrušena původní osnova výrokové části 1 - 8 a nahrazena novou osnovou I.1a – I.2f. 

Odůvodnění: 
Osnova stávajícího platného územního plánu plně neodpovídala požadované osnově dle 

vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti příloha č.7. Kromě upřesnění názvů část I.1a - i musely být 
doplněny části pod označením I.2a – f. 

 

 
II.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

  
II.5.1 Soulad s požadavky právních předpisů 

Návrh územního plánu vychází z příslušných právních předpisů zejména zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
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ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ve smyslu výše uvedených předpisů jsou zachována původně vymezená příslušná ochranná 
pásma a limity využití území apod.  

 
II.5.2 Soulad se stanovisky DO, popř. výsledkem řešení rozporů 
1. Stanoviska § 55b odstavec 2: 
a) Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 

zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, KUZL 53590/2021, doručeno 09.08.2021 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
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 konání veřejného projednání návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Střížovice“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
- 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),posoudil předloženou dokumentaci 
pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice a podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k této předložené 
dokumentaci souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 29.7.2021 
oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Střížovice. 
Předmětná změna byla v rozpracovanosti projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu. Návrhové plochy na zemědělském půdním fondu jsou vymezeny tak, aby zásahy do organizace 
zemědělského půdního fondu byly co nejmenší a aby nedošlo k narušení hydrologických a odtokových 
poměrů v území. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme připomínky ke všem 
provedeným úpravám v návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice (VP). Předmětná dokumentace vyhodnocuje 
důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, prokazuje nezbytnost zastavitelných ploch 
dle ust. § 4 zákona a zdůvodňuje toto řešení dle ust. § 5 odst. 1 zákona jako nejvýhodnější. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný k uplatnění stanoviska ve smyslu ust. § 5 odst. 
2 zákona, nemá připomínky k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice (VP) a uplatňuje souhlasné stanovisko. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, k předložené dokumentaci pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Střížovice, podle ustanovení §11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že navržené změny nemohou žádným zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu 
ovzduší daného území oproti stávajícímu územnímu plánu, nemáme připomínky. Případné umístění nových 
nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných stacionárních zdrojů Krajský úřad Zlínského kraje posuzuje vždy 
individuálně s ohledem na lokalizaci ve vztahu k okolní obytné zástavbě. Přesto upozorňujeme, že pokud 
jsou navrhované plochy obytné zástavby lokalizovány do blízkosti ploch výrobních, může docházet ke snížení 
kvality bydlení. Proto je vhodné takové plochy umísťovat co možná nejdále od ploch pro výrobu, příp. využít 
takové regulativy, které zajistí kvalitu bydlení na stejné úrovni, jaká je dosahována v plochách pro bydlení, 
jež jsou od výrobních ploch vzdáleny dostatečně. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí (dále jen krajský 
úřad) jako příslušný orgán v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 20 písm. b) a § 22 písm. 
d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále jen zákon o posuzování vlivů na ŽP) vydal dne 20. listopadu 2020 pod č. j. KUZL 
71549/2020 stanovisko ke Zprávě o uplatňování územního plánu Střížovice v tom smyslu, že uvedenou 
koncepci je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť v rámci této Zprávy o uplatňování 
ÚP Střížovice byl uplatněn požadavek na prověření vymezených ploch rezerv T54, T55 a T56. Jedná 
se o územní rezervy pro těžbu štěrkopísku. Celková plocha těchto rezerv činí 17,387 ha (T54 10,412 
ha; T55 5,567 ha; T56 1,408 ha). Požadavek na posouzení vlivů byl uplatněn na základě vyhodnocení 
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této koncepce dle kritérií pro zjišťovací řízení (příloha č. 8) zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
Z předložené dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Střížovice pro veřejné projednání (P 3-
1 Textová část odůvodnění změny - příloha č. 3) však vyplývá, že se vymezené plochy rezerv pro těžbu 
štěrkopísku T 54, T 55, T 56 nebudou v rámci projednávání změny č. 1 prověřovat a tyto plochy 
zůstanou zachovány i nadále jako územní rezervy. Vzhledem k tomu, že územní rezervy se z hlediska 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví neposuzují, není tedy nutné předloženou koncepci návrhu 
Změny č. 1 ÚP Střížovice posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Upozornění: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 
úseku ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písmene x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
V kap. Il.9.d.3 Odkanalizování zpracovatel odůvodnění změny ÚP mimo jiné uvádí: „Stávající jednotná 
kanalizace bude ponechána ve funkcí po provedení nezbytných úprav (oprava revizních šachet včetně 
poklopů, jejich doplnění včetně vpustí). Hlavní sběrač bude rekonstruován. Stávající jednotná síť bude 
doplněna k podchycení dalších zdrojů a výustí. Pod obcí bude provedeno odlehčení dešťových vod a 
splaškové respektive ředěné O V budou zaústěny do nové biologické ČOV pro 300 EO. Recipientem 
vyčištěných O V bude místní bezejmenný přítok Panenského potoka. Před vybudováním ČOV a 
přívodní kanalizace je třeba vyčistit recipient od stávajících nánosů, aby nedocházelo k zanášení 
nových stok a odtoku z ČOV." 
Orgán ochrany přírody opakovaně upozorňuje na skutečnost, že je nutné v rámci odkanalizování obce 
zohlednit a plně respektovat evropsky významnou lokalitu (EVL) Střížovice. V rámci vybudování nové 
čistírny odpadních vod je důležité, neodvádět je přes lokalitu EVL Střížovice (Bašnov), neboť tyto 
odpadní vody by mohly významně ovlivnit předmět ochrany dané evropsky významné lokality, tedy 
kuňku ohnivou (Bombina bombina) a její biotop. Případný další rozvoj obce v podobě nové výstavby 
(plochy Bl, V atd.) následně zvýší množství vypouštěných odpadních vod. Nelze vyloučit, že takto 
navržený způsob odkanalizování obce může i do budoucna významně ovlivnit předmět ochrany - kuňku 
ohnivou, a proto bude v případě výše uvedeného způsobu odkanalizování v navazujících řízeních orgán 
ochrany přírody požadovat posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
(území Natura 2000), v tomto konkrétním případě na EVL Střížovice, dle §§ 45i a 45h zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- 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, vydal stanovisko samostatně pod čj. KUZL 31879/2021. 

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých 
úseků veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému návrhu Změny č.1 ÚP 
Střížovice souhlasné koordinované stanovisko. 

Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 

b) Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, KUZL 
31879/2021, doručeno 11.06.2021 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na 
úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice, vydává 
souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel Vaše oznámení o konání 
veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice ze dne 13.05.2021. 
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě příspěvkové 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, prochází řešeným 
územím silnice č. II/367 a silnice č. III/36739. Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány, nejsou 
navrhovány nové plochy. 
Předložený návrh změny č. 1 Územního plánu Střížovice není s uvedenými silnicemi ve střetu, s 
návrhem souhlasíme, nemáme žádné připomínky. 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
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c) Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, č.j. MeUKM/040042/2021/0381/21 
doručeno dne 17.06.2021 
 

Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 61 odst. 1 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 k  
veřejnému projednání návrhu „Změny č.1 Územního plánu Střížovice“ koordinované stanovisko k 
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“): 
Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, 
příslušný dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, vydává k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Střížovice souhlasné 
stanovisko. 
Odůvodnění: 
Orgán odpadového hospodářství přezkoumal předložené podklady návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Střížovice s prvky regulačního plánu pro veřejné projednání a nemá k němu žádné připomínky. 

- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
K předložené dokumentaci sdělujeme, že dle § 11 odst. 2, písm. a) zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší v platném znění, je příslušným orgánem k vydání stanoviska Krajský úřad Zlínského kraje, 
životního prostředí a zemědělství. 

- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. 
Dokumentace nenavrhuje umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje 
umístění záměru do 50 m od okraje lesa. 

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“): 
Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1 písm. q) ZOPK vydává 
k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Střížovice souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí s předloženou změnou č. 1 ÚP Střížovice a nemá připomínek. 

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 106 odst. 2 v souvislosti s § 18 odst. 1 - dále jen „zákon o vodách“ 
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen vodní zákon) vydává k veřejnému projednání návrhu územního plánu Střížovice souhlasné 
stanovisko. 
Odůvodnění: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že předloženým návrhem 
souhlasí. 

- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Orgán ochrany ZPF Městského úřadu Kroměříž sděluje, že k vydání stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, je v souvislosti s § 17a písm. a) téhož 
zákona příslušný orgán ochrany ZPF Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje. 
Závěr: Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených 
orgánů k předložené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
d) Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení státní památkové péče, sp.zn. 

02/040078/2021/St, doručeno dne 28.05.2021 
 
Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně 
příslušný orgán státní památkové péče (dále jen orgán SPP) ve smyslu § 29 odst. 2 písm. c) zákona 
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č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní 
památkové péči“), obdržel dne 14.05.2021 oznámení od Městského úřad Kroměříž, Stavební úřad, 
oddělení územního plánování, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1, pod 
spisovou zn. 02/326/045488/2020/Ra, pozvání ve věci „Veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP 
Střížovice s prvky regulačního plánu“. 
Orgán SPP shledal projednávaný návrh Změny č.1 ÚP Střížovice z hlediska zájmů památkové péče 
přípustný bez podmínek. 
Odůvodnění: 
Orgán SPP vydával pro řízení územního plánování spis, zn.: 02/326/045488/2020/Li vyjádření k 
„Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střížovice v uplynulém období 2016-2020“. 
Ve svém vyjádření orgán SPP upozornil na „kulturní hodnoty území“, které jsou správně uvedeny v 
„Odůvodnění řešení Územního plánu Střížovice“, zpracovatel AKTÉ spol. s.r.o., datum 02/2011, na 
str.10. Aktuálně navrhovaná změna č.1 územního plánu Střížovice nemění plochy veřejných 
prostranstvích, na kterých stojí nemovité kulturní památky: rej. č. 7-6157 socha sv. Floriána, rej. č. 7-
6158 kříž. Předložená změna územního plánu obsahuje prvky regulace pro zamýšlenou novou 
výstavbu rodinných domů v Bl 60, Bl 61, Bl 64. 

V P 3-1 Textová část odůvodnění změny je na str. 11 uveden bod „Ochrana civilizačních a kulturních 
hodnoť, který uvádí výčet nemovitých kulturních památek, památek místního významu i 
archeologických nalezišť. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
e) Stanovisko: Ministerstvo průmyslu a obchodu, zn.č. MPO 455482/2021, doručeno dne 18.05.2021 

 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňujeme k návrhu Změny č. 1 územního plánu Střížovice následující stanovisko: 
S návrhem Změny č. 1 ÚP Střížovice souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: 
Na území obce Střížovice se nenacházejí žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Severovýchodní část katastru 
pokrývají dvě plochy ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků č. 3011700 Střížovice - Otrokovice, 
které jsou ovšem dle § 7 horního zákona součástí pozemku. Nicméně do tohoto ložiska stejně Změna 
č. 1 ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy, naopak zde vymezuje zastavitelnou plochu těžby T19 a 
plochy územních rezerv pro plochy těžby nerostů T54 - T56. Ochrana nerostného bohatství na území 
obce tak nebude návrhem Změny č. 1 ÚP nijak omezena. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
f) Stanovisko: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 13302/2021, 

doručeno dne 04.06.2021 
 
Dne 14. 5. 2021 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení 
Městského úřadu Kroměříž, stavebního úřadu, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115, 
Kroměříž, PSČ: 767 01, sp. zn.: 02/326/045488/2020/Ra ze dne 13. 5. 2021 o konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu. 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh Změny č. 1 Územního plánu 
Střížovice s prvky regulačního plánu. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 



AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629                                                                                tel.603 818 384 
 

 
P3-1 Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Střížovice                                                                                      19 
 
  

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko: 
S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu se souhlasí. 
Odůvodnění: 
Změnou č. 1 Územního plánu Střížovice se v zásadě původní urbanistická koncepce daná platným 
územním plánem nemění. 
Zastavěné území obce Střížovice je vymezeno k datu 11.1. 2021. 
Změna č. 1 územního plánu Střížovice zahrnuje níže uvedené nové návrhové plochy:l - plochy bydlení 
- bydlení individuální 
Bl 61,62 - jedná se o rozšíření původní návrhové plochy BI1 o pozemky ve vlastnictví obce, 
Bl 60, 64 - jedná se o původní plochu BI1 redukovanou o realizované části a o navrhované veřejné 
prostranství P*63. 
U ploch Bl 60 - 62 a 64 byly stanoveny regulační prvky s ohledem na dodržení stávající urbanistické 
struktury obce situačním řešením nové zástavby co do stavebních čar, řešení celkového využití 
pozemku - plochy pro výstavbu, zeleň. Je stanovena stavební čára vnější jako základní regulační prvek 
plošného a prostorového uspořádání, jedná se o rozhraní vymezující zastavění na pozemcích vůči 
vnějšímu okolí směrem do veřejného prostranství nebo veřejného komunikačního prostoru. Dále pak 
stavební čára vnitřní má za úkol vymezení zastavění na pozemcích směrem dovnitř pozemku, zpravidla 
nepřekročitelné, toto je zdůvodněno jednotnou vzájemnou vazbou mezi jednotlivými parcelami, která 
by usměrňoval plochy k vlastní zástavbě a plochy vymezené pro zeleň, odpočinek a relaxaci s možností 
určité intimity. Na této části je možné realizovat stavby mající charakter doplňkový k relaxaci, 
chovatelství a pěstitelství. 
T* - plochy technické infrastruktury 
T* 66, 67 - jedná se o návrhové plochy ochranných valů P*. 
P* - plochy veřejných prostranství 
P* 63-jedná se o redukovanou původní plochu Bl 1 s rozšířením o pozemky obce. 

V - plochy výroby a skladování 
V 65 - jedná se o rozvojovou výroby a skladování na úkor plochy zemědělské. 

Změnou č. 1 se ruší plocha přestavby 1-11. Nové jsou vymezeny plochy přestavby: 
- P7 - návrhová plocha smíšená obytná vesnická SO.3 7 
- P13 - návrhová plocha smíšená obytná vesnická SO.3 13 
- P15 - návrhová plocha veřejného prostranství P* 15 
- P16 - návrhová plocha veřejného prostranství P* 16 
- P20 - návrhová plocha pro vodní hospodářství TV 20 
- P21 - návrhová plocha pro vodní hospodářství TV 21 
- P26 - návrhová plocha veřejného prostranství P* 26 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Střížovice 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 stanovisko na vědomí. 
 
g) Stanovisko: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů  

a státního dozoru, Praha, Sp.zn. 112921/2021-1150-OÚZ-BR, SpMO 1048-803/2021-1150, 
doručeno dne 26.05.2021 

 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 
39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v 
platném znění, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR 
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu. 
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Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, 
připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu 
s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 

Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
h) Stanovisko: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, č. j. SÚJB/RO/11636/2021, doručeno dne 

14.05.2021 
 
K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., Atomového 
zákona, sdělujeme, že se zaslaným návrhem Změny č. 1 Územního plánu Střížovice z hlediska 
působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, 
souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné připomínky. 
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali v oblasti radiační 
ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný zájem. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
2. Stanovisko § 55b odstavec 4: 
 

a) Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j. 
KUZL 51225/2021, KUSP 20551/2016 ÚP, doručeno dne 21.07.2021 
 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému 
orgánu územního plánování byl dne 12.5.2021 v souladu s ust. § 55b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
doručen návrh Změny č. 1 Územního plánu Střížovice (dále jen „ÚP“), a dne 14.5.2021 nové pozvání k 
veřejnému projednání nahrazující pozvání ze dne 12.5.2021. 
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona byly 
krajskému úřadu doručeny dne 29.6.2021 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 
ÚP Střížovice s prvky regulačního plánu 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 (ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona).  
Posouzení: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona souhlasí s návrhem Změny č. 1 
ÚP Střížovice z hlediska 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 stavebního řádu a životního prostředí, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice z následujících hledisek: 

a) zajištěni koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů je předložený návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice řešen v koordinaci využívání 
území s ohledem na sousední obce. 

b) soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném 
od 11.9.2020. V návrhu změny ÚP jsou uplatňovány republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území a konkrétní požadavky z ní vyplývající: 
-OS 11 - rozvojová osa Lipník nad Bečvou-Přerov-Uherské Hradiště-Břeclav-hranice ČR/Rakousko - 
je uvedeno; 
-vymezení územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) a zajištění ochrany do doby 
rozhodnutí vlády o dalším postupu - zapracováno v ÚP 
E 19 koridor elektroenergetiky pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice-Otrokovice 
a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice - 
úkol pro kraje 
Návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném 
od 11.9.2020. 
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c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 Aktualizaci č. 2 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 27.11.2018 (dále též „ZÚR ZK po 
vydání aktualizace č. 2“) 

Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, po vydání aktualizace č. 2 pro řešené území vyplývá: 
• priority územního plánování - jsou uplatněny; 
• požadavky vyplývající z ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot - zapracováno v ÚP; 
• požadavky vyplývající ze stanovené cílové charakteristiky krajiny: krajinný celek Kroměřížsko, 

krajinný prostor Zámeček - krajina s vysokým podílem povrchových vod, a krajinný celek 
Otrokovicko, krajinný prostor Kvasicko - krajina s vysokým podílem povrchových vod - zapracováno 
v ÚP; 

• Území speciálních zájmů plochy dle ÚV č. 49/2011 Sb. - územní rezerva zapracováno v ÚP; 
• Splavnění Moravy - plocha pro vodní dopravu - zapracováno v ÚP; 
• PU 95 - RBC 344 Filena - zapracováno v ÚP; 
• PU 14 - NRBK 142 - Chropyňský Luh - Soutok - zapracováno v ÚP. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice není v rozporu se ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2. 
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 následující nepřesnosti, 
které doporučujeme znovu zvážit či vyhodnotit a ještě před opakovaným veřejným projednáním upravit: 
- oznámení o konání veřejného projednání neobdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu 

Zlínského kraje, nebylo zasláno krajskému úřadu Zlínského kraje se žádostí o koordinované 
stanovisko, ale jednotlivě odboru dopravy a odboru památkové péče 

Textová část návrhu: 
- v nepřípustném využití ploch nezastavěných je z hlediska ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona 
možné uvedené stavby, zařízení a opatření vyloučit z důvodu veřejného zájmu, pouze výslovně jejich 
výčtem, ne obecně odkazem na toto ustanovení. Každý návrh na vyloučení musí být odůvodněn, tj. 
čem spočívá veřejný zájem na jejich vyloučení. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel a projektant upravil textovou část změny ÚP. 
 

b) Sdělení: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j. KUZL 
57060/2021, KUSP 20551/2016 ÚP, doručeno dne 20.08.2021 

 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu 
územního plánování bylo dne 11.8.2021 v souladu s ust. § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zasláno koordinované 
stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 9.8.2021 podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona ze 
dne, spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice s prvky regulačního plánu 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 (ust. § 55b odst. 4 stavebního 
zákona). 
Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Střížovice s prvky regulačního plánu bylo vydáno dne 27.7.2021 pod č.j. KUZL 51225/2021, na základě 
žádosti pořizovatele, se kterou byla doručena stanoviska a připomínky, ale bez koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Zasláním koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje se napravuje nedostatek způsobený 
nezasláním pozvání k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice ze dne 13.5.2021 Krajskému 
úřadu Zlínského kraje se žádostí o koordinované stanovisko, ale pouze jednotlivě odboru dopravy a odboru 
památkové péče. Odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje bylo oznámení zasláno 
dodatečně. 
Krajský úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního 
plánování posoudil dodatečně předložené koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ve 
smyslu ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona a sděluje, že není v rozporu z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky 
regulačního plánu, které bylo vydáno dne 27.7.2021 pod č.j. KUZL 51225/2021 zůstává v platnosti. 
Vyhodnocení: Pořizovatel vzal sdělení na vědomí. 
 

c) Stanovisko: : Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j. 
KUZL 66062/2021, KUSP 20551/2016 ÚP, doručeno dne 23.09.2021 
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování obdržel dne 17.9.2021 Vaši žádost o posouzení návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Střížovice (dále též ÚP) dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), z hlediska jeho souladu s 
Politikou územního rozvoje České republiky ve znění závazném od 1.9.2021 (dále též „PÚR ČR, ve 
znění závazném od 1.9.2021“). 
Posouzení: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona souhlasí s návrhem Změny č. 1 ÚP 
Střížovice z hlediska souladu s PÚR ČR, ve znění závazném od 1.9.2021.  
Odůvodnění  
Usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618 byla schválená Aktualizace č. 4 Politiky územního 
rozvoje České Republiky, úplné znění závazné od 1.9.2021.  
Vzhledem k tomu, že stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k 
návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona bylo vydáno dne 
27.7.2021 a 20.8.2021 k dokumentaci zpracované před platností Aktualizace č. 4 Politiky územního 
rozvoje České republiky, je z hlediska souladu se PÚR ČR neaktuální. Krajský úřad tedy provedl toto 
posouzení návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice dle Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 
závazném od 1. 9. 2021.  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1.9.2021 (dále jen PÚR ČR) pro řešené 
území vyplývá:  
- republikové priority územního plánování - jsou uplatněny a vyhodnoceny  
- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem – 
vyhodnocena.  
Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice jsou zohledněny a 
zapracovány záležitosti, které pro řešené území vyplývají z PÚR ČR, ve znění závazném od 1.9.2021. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Střížovice není v rozporu s PÚR ČR, ve znění závazném od 1.9.2021.  
 
Vyhodnocení: Pořizovatel vzal sdělení na vědomí. 
 
 
3. Stanovisko § 53 odstavec 1: 
 
Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j. KUZL 
60878/2021, KUSP 20551/2016 ÚP, doručeno dne 03.09.2021 
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému 
orgánu územního plánování byl dne 1.9.2021 ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předložen Návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných při veřejném projednání k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Střížovice (dále 
jen ÚP), k vydání stanoviska podle ustanovení § 53 odst. 1 tohoto zákona. 
Posouzení: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona souhlasí S Návrhem vyhodnocení 
připomínek uplatněných při veřejném projednání k návrhu Změny č. 1 Střížovice z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje  
a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Odůvodnění: 
Krajský úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném projednání  
k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice z těchto hledisek: 
a) Zajištění koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy 
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném projednání k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice 
nemá vliv na řešení koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy se sousedními obcemi. 
b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Od 1.9.2021 je platná Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky. Návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných při veřejném projednání k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice není v rozporu se 
záměry a požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1.9.2021. 
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c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném projednání k návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice 
není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Aktualizace č. 2. 
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 ÚP znovu překontrolovaný a upravený, 
neboť státní dozor může být vykonán i v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace: 
- od 1.9.2021 je platná Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky. K návrhu Změny  
č. 1 ÚP Střížovice bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu dne 27.7.2021 a sdělení k žádosti  
o stanovisko dne 20.8.2021, tj. dříve než nabyla platnosti Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje 
České republiky. Požadujeme doplnit posouzení souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Střížovice s Aktualizací 
č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky a opětovné požádat nadřízený orgán o stanovisko 
nadřízeného orgánu dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona. Bez posouzení souladu změny  
s aktualizací PÚR ČR nadřízeným orgánem není možné předložit návrh změny zastupitelstvu obce ke 
schválení vydání. 
Doplnit v celé změně ÚP správný název PÚR ČR: „Politika územního rozvoje České republiky, ve znění 
závazném od 1.9.2021“. 

Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel a projektant upravil textovou část změny ÚP. 
 
Stanovisko: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, KHSZL 25787/2021, 

doručeno 23.09.2021 
 
Dne 1. 9. 2021 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost 
Městského úřadu Kroměříž, Stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, se sídlem Velké náměstí 
115, 767 01 Kroměříž, č.j.: 02/326/045488/2020/Li, ze dne 30. 8. 2021, o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Střížovice s prvky regulačního plánu, který byl zpracován dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky 
regulačního plánu.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko:  
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny  
č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu se souhlasí. 
Odůvodnění: 
Dne 1. 9. 2021 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost 
Městského úřadu Kroměříž, Stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, se sídlem Velké náměstí 
115, 767 01 Kroměříž, č.j.: 02/326/045488/2020/Li, ze dne 30. 8. 2021, o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Střížovice s prvky regulačního plánu. S ohledem na to, že se námitky uplatněné při projednání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu netýkají přímo zájmů 
chráněných orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Krajská hygienická 
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky 
regulačního plánu připomínky. 
 
Vyhodnocení: Pořizovatel vzal sdělení na vědomí. 
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Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, č.j. MeUKM/073944/2021/0711/21 
doručeno dne 01.10.2021 

 
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 k  
k výzvě o „Uplatnění stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu“ koordinované stanovisko k ochraně veřejných 
zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
- zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění: 
Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, 
příslušný dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných  
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Z hlediska nakládání s odpady nebyly ke Změně č. 1 Územního plánu Střížovice uplatněny žádné 
námitky. Orgán odpadového hospodářství přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že připomínky,  
o kterých se rozhoduje, se netýkají zákona o odpadech. 
- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
K předložené dokumentaci sdělujeme, že dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší je 
příslušným orgánem k vydání stanoviska Krajský úřad Zlínského kraje - odbor ŽPaZe. 
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: 
Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. 
Dokumentace nenavrhuje umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje 
umístění záměru do 50 m od okraje lesa. 
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“): Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1, písm. q) ZOPK 
vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Střížovice s prvky regulačního plánu souhlasné stanovisko 
Odůvodnění: 
Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že uvedenými připomínkami nejsou 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle ZOPK. 
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 106 odst. 2 v souvislosti s § 18 odst. 1 - dále jen „zákon o vodách“. Bez připomínek, souhlasíme. 
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: Orgán ochrany ZPF Městského úřadu Kroměříž sděluje, že k vydání stanoviska dle § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, je v souvislosti s § 17a 
písm. a) téhož zákona příslušný orgán ochrany ZPF Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 
- Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených 
orgánů k předložené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Vyhodnocení stanoviska: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 

II.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

 
Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není stanovován. 

 
II.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ  

 
Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není stanovován. 
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II.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 

  
Není předmětem řešení.  

II.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
II.9.a Vymezení zastavěného území a řešeného území  

Zastavěné území obce je vymezeno k datu 11.1.2021 na základě podkladové katastrální mapy, 
majetkoprávních údajů na ČUZK a průzkumu naplnění rozvojových ploch územního plánu. 

 
II.9.b Koncepce rozvoje území, ochrany  a rozvoje jeho hodnot 

Změna č.1 územního plánu je  v souladu s původní koncepcí rozvoje území, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot. 

 
II.9.c Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 
Změnou č.1 územního plánu se v zásadě nemění původní urbanistická koncepce daná platným 

územním plánem. Obec Střížovice bude nadále rozvíjena jako souvislý urbanizovaný celek. V rámci 
celého řešeného území budou rovněž respektovány a rozvíjeny přírodní prvky. Dochází k dílčí změně 
řešení ploch bydlení individuálního – lokalita L1, zrušení návrhové plochy výroby a skladování – lokalita 
L4 a navržení menší plochy výroby a skladování – lokalita L5, návrh propojení ochranného valu 
v návaznosti na k.ú. Kvasice.  

Celkový rozsah ploch s rozdílným způsobem využití daných původním územním plánem zůstává 
v platnosti. Nově je zařazena pouze jedna stávající plocha Z* do níž jsou zahrnuty přídomní zahrady 
v jihovýchodní části obce. 

Odůvodnění – Původně byla tato plocha začleněna do ploch zemědělských Z, což přímo 
nevystihovalo skutečný způsob využití plochy. Z toho důvodu byla začleněna nová plocha Z* - plochy 
sídelní zeleně s odpovídajícími regulativy. 

Zastavitelné území a plochy přestavby byly aktualizované dle platné legislativy. 

V souvislosti s potřebou podrobnějšího vymezení využití jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití byly ve vztahu k vyhlášce 501/2006 a v souladu s metodikou sjednocení HKH 
podrobněji členěny tyto plochy : 

Plochy bydlení § 4 - 
BI  - plochy bydlení – bydlení individuální 
 

Plochy občanského vybavení § 6 -  
O  - plochy občanského vybavení 
OS  - plochy pro tělovýchovu a sport 

Plochy veřejných prostranství § 7 - 
P*  - plochy veřejných prostranství 

Plochy smíšené obytné § 8 - 
SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické 

Plochy dopravní infrastruktury § 9 - 
D  - plochy dopravní infrastruktury 
DS  - plochy pro silniční dopravu 
DV  - plochy pro vodní dopravu 

Plochy technické infrastruktury § 10 - 
T*  - plochy technické infrastruktury 
TV  - plochy pro vodní hospodářství 
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Plochy výroby a skladování § 11 - 
V  - plochy výroby a skladování 

Plochy vodní a vodohospodářské § 13 - 
WT  - vodní plochy a toky 

Plochy zemědělské § 14 - 
Z  - plochy zemědělské 

Plochy lesní § 15 - 
L  - plochy lesní 

Plochy přírodní  § 16 - 
K  - plochy krajinné zeleně 
P  - plochy přírodní 

Plochy těžby nerostů  § 18 - 
T  - plochy těžby nerostů 
 

Dále byly samostatně vymezeny plochy - 
Z*  - plochy sídelní zeleně 

 
Poznámka: Výčet ploch je zařazen do odůvodnění kompletně, protože v původním odůvodnění 

nebyl uváděn. 
 
Popis změn jednotlivých rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití: 

 
BI - plochy bydlení - bydlení individuální 
Změnou č.1 jsou navrženy další plochy pro bydlení individuální: 

• BI 61, 62  – jako lokalita L1, jedná se o rozšíření původní návrhové plochy BI1 o pozemky 
ve vlastnictví obce 

•  BI  60, 64 – jako lokalita L1 – jedná se o původní plochu BI1 redukovanou o realizované 
části a o navrhované veřejné prostranství P*63  

 
T* - plochy technické infrastruktury 
Změnou č.1 jsou navrženy plochy technické infrastruktury: 

• T* 66, 67  – jako lokalita L9, jedná se o návrhové plochy ochranných valů 
 
P* - plochy veřejných prostranství 
Změnou č.1 je navrženy další plocha veřejného prostranství: 

• P* 63  – jako lokalita L1 – jedná se o redukovanou původní plochu BI 1 s rozšířením o 
pozemky obce 

V  - plochy výroby a skladování 

• V 65 – jako lokalita L5 - jedná se o rozvojovou  výroby a skladování na úkor plochy 
zemědělské. 

 
Odůvodnění regulačních prvků u lokalit BI 60-62 a 64: 
Regulační prvky v těchto rozvojových plochách byly stanoveny s ohledem na dodržení stávající 

urbanistické struktury obce situačním řešením nové zástavby co do stavebních čar, řešení celkového 
využití pozemku – plochy pro výstavbu, zeleň.  Je stanovena stavební čára vnější jako základní 
regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, jedná se o  rozhraní vymezující zastavění na 
pozemcích vůči vnějšímu okolí směrem do veřejného prostranství nebo veřejného komunikačního 
prostoru. Dále pak stavební čára vnitřní má za úkol vymezení zastavění na pozemcích směrem dovnitř 
pozemku, zpravidla nepřekročitelné, toto je zdůvodněno jednotnou vzájemnou vazbou mezi jednotlivými 
parcelami, která by usměrňoval plochy k vlastní zástavbě a plochy vymezené pro zeleň, odpočinek a 
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relaxaci s možností určité intimity. Na této části je možné realizovat stavby mající charakter doplňkový 
k relaxaci, chovatelství a pěstitelství. 

 
 

Plochy přestavby - 
Změnou č.1 se ruší plochy přestavby: 

- PRESTAVBA_1-11 
Nově jsou vymezeny plochy přestavby: 

- P7 – návrhová plocha smíšená obytná vesnická SO.3 7 
- P13 – návrhová plocha smíšená obytná vesnická SO.3 13 
- P15 –  
- návrhová plocha veřejného prostranství P* 15 
- P16 – návrhová plocha veřejného prostranství P* 16 
- P20 – návrhová plocha pro vodní hospodářství TV 20 
- P21 – návrhová plocha pro vodní hospodářství TV 21 
- P26 – návrhová plocha veřejného prostranství P* 26 

Odůvodnění: 
Změna ploch přestavby vyplývá z dodržení současné metodiky zpracování územních plánů. 
 

 
II.9.d Koncepce veřejné infrastruktury 

II.9.d.1 Doprava 
Koncepce dopravy se Změnou č.1 Územního plánu Střížovice nemění.  

V řešeném území bylo v r. 2016 provedeno sčítání dopravy  na silnici: 
- II/367  sčítací úsek 6-2997 s intenzitou 3382 vozidel/ 24 hodin 

 
II.9.d.2 Zásobování vodou 

Dle PRVAK ZK aktualizace 2017 se doplňuje koncepce zásobování vodou obce Střížovice 
následovně: 

Současný stav zásobování vodou 

Doplňuje se: Část rozvodné vodovodní sítě je v majetku obce. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období 

V plánovaném výhledu není uvažováno s rozšířením stávajícího vodovodu, pouze v případě 
realizace lokality pro výstavbu rodinných domů. 

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou 

Ve Střížovicích není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán 
obce a kraje) 

Vodovod je zdrojově napojen na SV Kroměříž (část Kvasicko). V případě přerušení dodávky pitné 
vody ze skupinového vodovodu Kroměříž je možné zásobovat obec Střížovice pitnou vodou ze 
skupinového vodovodu Zlín přívodním řadem z VDJ Hrabůvka o celkovém objemu 5 300 m3 (2x 1 000 
+ 3 300 m3), s kótami hladin (254,50 – 249,50). V případě úplného přerušení dodávky pitné vody 
z veřejného vodovodu bude nutné obyvatelstvo nouzově zásobovat pitnou vodou z cisteren a vodou 
balenou. Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 3,5 m3.den-1.  

 
II.9.d.3 Odkanalizování 

Dle PRVAK ZK aktualizace 2017 se doplňuje koncepce kanalizace obce Střížovice následovně: 

Údaje o kanalizaci: 
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- délka kanalizace DN 250 – 600 je cca 1 870 m 

- 70% napojených obyvatel na veřejnou kanalizaci 

Výhled: 

Stávající jednotná kanalizace bude ponechána ve funkci po provedení nezbytných úprav (oprava 
revizních šachet včetně poklopů, jejich doplnění včetně vpustí). Hlavní sběrač bude rekonstruován. 
Stávající jednotná síť bude doplněna k podchycení dalších zdrojů a výustí. Pod obcí bude provedeno 
odlehčení dešťových vod a splaškové respektive ředěné OV budou zaústěny do nové biologické ČOV 
pro 300 EO. Recipientem vyčištěných OV bude místní bezejmenný přítok Panenského potoka. 

Před vybudováním ČOV a přívodní kanalizace je třeba vyčistit recipient od stávajících nánosů, 
aby nedocházelo k zanášení nových stok a odtoku z ČOV. 

Orientační výměry: 

- jednotná kanalizace DN 300 – 600, délka cca 900 m 

- rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300 – 600, délka cca 660 m 

 
II.9.d.4  Zásobování plynem 

Koncepce zásobování plynem se Změnou č.1 Územního plánu Střížovice nemění. Nová 
bioplynová stanice byla realizována  na ploše výroby a skladování jižně od farmy. 

 
II.9.d.5  Zásobování el.energií 

Koncepce zásobování el.energií se Změnou č.1 Územního plánu Střížovice nemění.  

PÚR ČR pod označením E19 nově vymezuje záměr koridorů pro dvojité vedení 400 kV 
Otrokovice   – Sokolnice a Prosenice – Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic     
400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. Tento koridor je dále zpřesněn v Zásadách územního 
rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č.2 a zpřesněním je tento koridor vymezen mimo území 
obce Střížovice. 

 
II.9.d.6  Spojová zařízení 

Obec má proveden rozvod kabelů místní telekomunikační sítě. Řešeným územím prochází dálkový 
optický kabel a radioreléové trasy. 

 
II.9.d.7  Zvláštní zájmy ministerstva obrany 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska  povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 

 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
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II.9.d.8  Odstraňování odpadů 

Odvoz vytříděného zbytkového směsného odpadu je zajišťován shodně s platnou obecně závaznou 
vyhláškou obce Střížovice č. 2/2019 (povinnosti obce dle §16 a §17 zákona o odpadech a povinnosti 
obce nakládat s odpady podle platné obecně závazné vyhlášky Zlínského kraje č.2/2002, kterou byla 
vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje).  

V obci není zřízen a provozován sběrný dvůr odpadů ve smyslu vyhlášky Zlínského kraje č.1/2016 
pro 2016-2025. Plocha pro sběrný dvůr byla navržena platným územním plánem, ale zatím nebyla 
realizována. Sběr odpadů bude nadále řešen organizačně firmou zabezpečující likvidaci těchto odpadů. 
Zpětný odběr obalů a balených výrobků ve smyslu povinností stanovených v §10 a 12 zák.č477/2001 
Sb., o obalech, bude realizován mimo jiné „autorizovanou společností“. 

V platném územním plánu byly vymezeny dvě bývalé skládky vedené jako území ekologických rizik. 

Řešené území se nachází v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Na území vnější části 
PHO nesmí být skládky městských a průmyslových odpadů. 

 

II.9.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 apod. 

 
Řešené území  je součástí krajinného celku OTROKOVICKO, krajinný prostor KVASICKO. Jedná 

se o intenzivně využívanou harmonickou kulturní krajinu ve zvlněné pahorkatině, s velkými plochami 
polí. Některé shodné znaky krajinného rázu jsou s krajinou Hané – hrubá mozaika, přímé linie, 
otevřenost, malý podíl krajinné zeleně. Jednotvárnost zemědělské krajiny zpestřují menší hájky a 
remízy, aleje ovocných dřevin podél cest. Mozaika poměrně hrubá, ostré hrany velkých ploch, přímé a 
tvrdé linie cest. 

Z hlediska plošného zastoupení biochor se jedná o krajinný prostor pestrý se zastoupením plošně 
menších biochor s erodovanými plošinami na spraších jako dominantním typem přírodní krajiny. 

Zásady pro využívání: 

• ochrana a zdůraznění drobných stavebních památek v krajině 

• při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vždy provádět posouzení vlivu 
stavby na krajinný ráz 

• celková zvýšená pozornost k přírodním složkám krajinného rázu 

• při plánování nových stavebních celků a obnově stávajících podporovat jejich přirozenější 
začlenění do krajiny, např. výsadbami zeleně 

 
Prostupnost krajiny  -  

Stávající prostupnost krajiny doplněná o  navržený systém ekologické stability, s ohledem na stávající 
systém obhospodařování a dopravní poměry v řešeném území, se jeví jako vyhovující, a to jak pro 
pohyb osob, tak i migrace zvěře v rámci katastru obce. 

 
Protipovodňová ochrana – 

Na řešeném území se dle ÚAP ZK nachází záplavové území stanovené Q 100 – vodník tok Morava 
– KUZL 77248/2017 „Aktualizace záplavového území Moravy (včetně aktivních zón)“. Záplavové území 
se jen v malé míře dotýká stávajících ploch SO.3 ve východní části obce. Aktivní zóna záplavového 
území do zastavěného území nezasahuje. Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu nevyvolává žádné 
územní požadavky v rámci katastru obce. V souvislosti s ochranou Kvasic a změnami katastru byla jako 
koordinace se sousedními obcemi navržena jedna malá plocha T* 66 plocha technické infrastruktury, 
která je součástí navrhovaného ochranného valu. 
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Protierozní opatření - 
Vlastní protierozní opatření nejsou navrhovány. V tomto směru může být přínosem navrhovaný 

systém ÚSES. Dílčí opatření je možné rovněž realizovat v rámci regulativů jednotlivých ploch. 

 
Vodní toky a nádrže - 

Dle Centrální evidence vodních toků MZe ČR se na řešeném území nachází následující vodní toky: 
- IDVT 10100003 Morava 
- IDVT 10185974 Bařický potok 
- IDVT 10189671 PŘ 04 
- IDVT 10203508 PŘ 08 
- IDVT 10202342 PŘ 03 
- IDVT 10195829 PŘ 07 
- IDVT 10441416 bezejmenný tok 
- IDVT 10441417 bezejmenný tok 
- IDVT 10205475 bezejmenný tok 

(správcem těchto vodních toků je povodí Moravy, s.p.) 
- IDVT 10195840 Dolní Kotojedka 

(správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.) 
 

Rekreace  - 
 
Obec jako taková vzhledem ke své poloze nemá  rekreační potenciál. 

 
Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické  zajištění 

V řešeném území jsou evidována dvě nevýhradní evidovaná ložiska nerostných surovin: 

- nevýhradní ložisko – ostatní (nevyhlášené); 301170001 

- nevýhradní ložisko – ostatní (nevyhlášené); 301170002 

 
II.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 

Prognóza bydlení do roku 2030 - URBANKA: 
Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů        0,25% 
Předpokládaný odpad bytů do cílového roku       3 
Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů       0,59 % 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách       80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech        90 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce     2,97 ob. 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč.funkčně propojených ploch   1740 m2 
Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč.funkčně propojených ploch  350 m2 
Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů   20 % 
Celková potřeba nových bytů         16 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení      2,31 ha 
Bilance ploch pro bydlení: 
Původní návrh územního plánu:     

- plochy bydlení individuální BI     3,788 ha 
- plochy smíšené obytné vesnické  SO.3    0,202 ha 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem        3,99 ha 
 
Rozsah realizovaných ploch     0,775 ha 
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Rozsah návrhových ploch v rámci změny č.1:     
- plochy bydlení individuální BI     2,821 ha 
- plochy smíšené obytné vesnické  SO.3    0,202 ha 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková bilance ploch pro bydlení v rámci změny č.1 ÚP  3,023 ha 
Změna územního plánu řeší aktualizaci původní plochy BI 1, a to převodem části realizovaných 

ploch do ploch stávajících a rozšíření zastavitelných ploch o celou plochu parcely 544/1, neboť tato 
parcela v majetku obce byla navržena pro výstavbu cca z jedné poloviny. 
 
Odůvodnění: 

Celkové plochy pro bydleni BI by s dalšími plochami platného územního plánu činily  
3,023 ha. Ukazatel Urbanka pro obec stanovil velikost rozvojových ploch 2,31 ha. Tato plocha je tedy 
překračována o 0,713 ha. Z dosavadního vývoje využití rozvojových ploch je zřejmě, že návrhové 
plochy BI 1 a BI 2 jsou v současné době a i výhledově nedostupné pro využití. Jsou to zahrady stávající 
obytné zástavby, jejichž majitelé nemají zájem o prodej. K využití ploch pro další rozvoj obce tedy 
přicházejí v úvahu pouze plochy řešené změnou územního plánu BI 60, 61, 62 a 64. Velikost těchto 
ploch odpovídá Urbance, kterou mírně překračuje. 

O zájmu v obci o výstavbu svědčí fakt, že za uplynulé období byl v obci postaveno 11 RD, z toho 5 
v rozvojových plochách a 6 ve stávajících plochách. U stávajících ploch se podařilo využít zejména 
zahrady  původních zemědělských gruntů v plochách SO.3 a svědčí to také o nedostupnosti stávajících 
rozvojových ploch z hlediska vlastnických vztahů. 

 
Celková velikost návrhových ploch v rámci změny č.1 územního plánu činí 3,023 ha, což je oproti 

Urbance vyšší, zároveň je ale velikost návrhových ploch oproti platnému územnímu plánu nižší. Z těchto 
hledisek se jeví návrh změny č.1 Územního plánu Střížovice jako úměrný, neboť se pohybuje v rozmezí 
kalkulací Urbanky. Kromě aspektů, se kterými kalkuluje Urbanka je nutno zdůraznit, že se jedná o obec 
s dobrými životními podmínkami.  Přitom s ohledem na svoji polohu má dobrou dostupnost do krajského 
města Zlína. Z výše uvedených důvodů se celkový návrh jeví jako opodstatněný.   
 

Bilance ploch výroby a skladování: 
Původní návrh územního plánu:     

- plochy výroby a skladování     3,478 ha 
 
Rozsah realizovaných ploch     0,991 ha 
 
Rozsah návrhových ploch v rámci změny č.1:     

- plochy výroby a skladování     0,403 ha 
 

Navržená rozvojová plocha V 65 plochy výroby a skladování o výměře 0,403 ha vychází z požadavku 
vlastníka pozemku a je víceméně kompenzací za zrušení rozvojové plochy V 18 o výměře 2,487 ha. 
Celkově jsou tedy navržené plochy a skladování menší o 2,074 ha oproti původně navrženým plochám. 

II.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 

Změna č.1 aktualizuje koordinační opatření z hlediska návaznosti na územní plány okolních 
obcí:  

• návaznost lokálního biokoridoru LBK 400 086 na k.ú. Kvasice – je v souladu vydaným 
Územním plánem Kvasice – úplné znění po vydání změny č.1 

• návaznost lokálního biokoridoru LBK 400 211 na k.ú. Kvasice – je v souladu vydaným 
Územním plánem Kvasice – úplné znění po vydání změny č.1 

• návaznost VPS pod označením T4 ochranný val na k.ú. Kvasice – byla provedena úprava 
katastrální hranice a ochranný val, který byl původně jen na k.ú. Kvasice je nyní částečně 
i na k.ú. Střížovice. Je nutno zohlednit a upravit vymezení ochranného valu na k.ú. 
Kvasice v další změně Územního plánu Kvasice. 
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• návaznost lokálního biokoridoru LBK 400 210 na k.ú. Trávník – je v souladu 
s projednávaným Územním plánem Kroměříž 

Tyto návaznosti jsou zakresleny do koordinačního výkresu. 
 

II.12 Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o 
obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě 
vyhodnocení souladu 

 

- se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, není  předmětem řešení  

- s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř. 
§ 53 odst. 3 SZ, není předmětem řešení  

- s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ, není 
předmětem řešení 

- s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu 
podle § 55 odst. 3 SZ není předmětem řešení 

 
 
Ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Střížovice v uplynulém období 2016–2020 z části  

E.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny vyplývá: 
 

E.1.  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího  území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

• vyhodnotit soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (ve znění 
závazném od 11.9.2020) – splněno 

• vyhodnotit soulad územního plánu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 – splněno 
• vyhodnotit soulad územního plánu s aktuálními rozvojovými dokumenty Zlínského 

kraje - splněno 
• zohlednit případné požadavky na širší územní vztahy, návaznost na projednávaný ÚP 

Kroměříž – splněno. Návaznost vyžaduje pouze pokračování LBK 400210 na k.ú. 
Trávník, což je splněno v rámci projednávaného ÚP Kroměříž 

 
 
a)  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch: 

• hranice zastavěného území bude aktualizována  – splněno 
• stávající urbanistická koncepce zůstane zachována – splněno 
• v nově navržené lokalitě pro bydlení parc. č.544/1 stanovit prvky regulačního plánu – 

splněno, prvky regulačního plánu jsou uvedeny v regulativech ploch v textové 
části 

• prověřit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  – splněno 
• prověřit funkce ploch nezastavěného území v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního 

zákona - splněno 
• doplnit pojmy, které nejsou definované stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami  

– splněno 
• zastavěné území bude aktualizováno v celém řešeném území v souladu se stavebním 

zákonem a souvisejícími předpisy  – splněno, zastavěné území bylo vymezeno 
k datu 11.1.2021 
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• zapracovat zájmové území Ministerstva obrany – splněno. Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb. Limity a zájmy Ministerstva obrany jsou v návrhu územního plánu 
respektovány  a zpracovány do textové i grafické části 
 
Požadavky obce: 

• změna části parc. č. 544/1 z ploch zemědělských (Z) na plochy bydlení individuální 
(BI)  – splněno 

• pro novou lokalitu BI – plochy bydlení parc.č. 544/1 stanovit prvky regulačního plánu - 
splněno, prvky regulačního plánu jsou uvedeny v regulativech ploch v textové 
části 

• změna parc. č. 509/1 z ploch zemědělských (Z) na plochy výroby a skladování (V) – 
splněno 

• změna parc. č. 516/1, 516/3, 517/2 z ploch výroby a skladování (V) na plochy 
zemědělské (Z) – splněno 

• změna parc. č. 555/4, 555/5 z ploch veřejných prostranství (P*) na smíšené obytné 
vesnické (SO.3) – splněno, bylo upraveno v rámci aktualizovaných mapových 
podkladů 

• změna parc. č.12/13, 12/1, 12/14, 12/15, 12/5, 12/17, 12/2 z ploch zemědělských (Z) 
na plochy sídelní zeleně – sady, zahrady (Z*) – splněno, původní začlenění plochy 
do ploch zemědělských (Z) nevystihovalo skutečný způsob využití plochy. Z 
toho důvodu byla začleněna nová plocha Z* - plochy sídelní zeleně s 
odpovídajícími regulativy. 

• změna parc. č.40/2, 41/3, 732 z ploch smíšených obytných vesnických (SO.3) na 
plochy veřejných prostranství (P*) – splněno, bylo upraveno v rámci 
aktualizovaných mapových podkladů 

 
b)  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury: 

• koncepce veřejné infrastruktury zůstane zachována  – splněno 
• plochy vedení sítí technické infrastruktury vymezené mimo zastavěné území vyjmout 

ze zastavitelných ploch  – splněno 

 
c)  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18, 
odst.5 stavebního zákona: 

• respektovat přírodní a kulturní hodnoty území   – splněno 
• respektovat současný krajinný ráz obce   – splněno 

 
E.2.  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prověřit: 

Vymezené plochy rezervy T 54, T 55, T 56 – v rámci projednávání změny č.1 se nebude 
prověřovat jejich využití, rezervy zůstávají zachovány beze změn. 

 
E.3.  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

• prověřit vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opaření s možností 
vyvlastnění v souladu s § 101 stavebního zákona  – Byla provedena aktualizace 
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací. 
Změnou č.1 územního plánu bylo odebráno předkupní právo u všech položek. 
Tímto byla zcela zrušena veřejně prospěšná opatření BK1, BK2, BK3, BK4, BK5.  
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E.4.  požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 
o parcelaci: 

 
V ÚP Střížovice není vymezena plocha podmíněná regulačním plánem nebo územní studií. 

 
 

E.5.  případný požadavek na zpracování variant řešení: 
 
Nepředpokládá se zpracování variant řešení. 

 
E.6.  požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

 
Na základě projednání zprávy schválené zastupitelstvem obce a případných žádostí o pořízení 

změny územního plánu, bude návrh Změny č.1 Územního plánu Střížovice vycházet z územně 
plánovací dokumentace a bude zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění, s vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném 
znění a ostatními souvisejícími předpisy. 

Změna č.1 Územního plánu Střížovice bude pořizována zkráceným  postupem dle § 55a zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 

S ohledem na skutečnost, že regulace se omezila na výše uvedené prvky a nezasahovala do 
podrobnějších podmínek jako parcelace, požadavky architektonické apod. nebyl zpracován samostatný 
regulační výkres. Řešení se omezilo jen na výklad a definici jednotlivých prvků regulace a na výkresové 
schéma  v definici jednotlivých prvků. 

 
 

II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Územní plán nevymezuje záležitostí nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách 
územního rozvoje.  
 

II.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

Prvky regulačního plánu byly v souladu se zprávou o uplatňování stanoveny pro návrhové plochy 
BI 60, 61, 62, a 64. Prvky regulačního plánu  pro tyto plochy jsou uvedeny ve výroku u příslušných 
tabulek podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jako „regulace plošného a 
prostorového uspořádání. V rámci změny č.1 územního plánu byly stanoveny tyto regulativy: 
• Uliční čára   Hranice mezi plochou P*  a BI vymezenou územním plánem. 

   Definice Vymezuje stavební pozemek jako takový. Je zdůvodněnou jednotnou 
     vazbou mezi stavebními parcelami a veřejným prostranstvím. 

• Stavební čára vnější  Rovnoběžka s uliční čarou ve vzdálenosti 6 m 
   Definice Je základní regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, 
     jedná se o  rozhraní vymezující zastavění na pozemcích vůči  
     vnějšímu okolí. směrem do veřejného prostranství nebo veřejného  
     komunikačního prostoru. Stavební čára je dalším regulačním prvkem  
     ke specifikaci struktury zástavby. 

Stavební čára je závazná pro stavbu hlavní, tj. ta, která vytváří vlastní uliční prostor. 
Tato čára může být překročena pouze dílčími částmi hlavní stavby jako rizalit, arkýř, 
zádveří, závětří a podobně. Od stavební čáry  se můžou tato prvky odchýlit směrem  
k uliční čáře  nejvýše o 1,5 metru a nanejvýše v jedné třetině délky uličního průčelí.  

• Stavební čára vnitřní  Maximálně 20 m za stavební čarou vnější 
   Definice vymezení zastavění na pozemcích směrem dovnitř pozemku, 
     zpravidla nepřekročitelné, toto je zdůvodněno jednotnou vzájemnou  
     vazbou mezi jednotlivými parcelami, která by usměrňoval plochy k  
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     vlastní zástavbě a plochy vymezené pro zeleň, odpočinek a relaxaci s  
     možností určité intimity. 

Za touto čárou směrem do hloubky parcely mohou být realizovány pouze stavby 
vedlejší, jako doplňkové stavby ke stavbě hlavní. V případě rodinných domů to můžou 
být sklady nářadí, altány, skleníky, letní kuchyně, bazény a další stavby obdobného 
charakteru. 

• Tvary střech   Stavba hlavní - šikmá střecha, spád 25 až 40 stupňů s okapovou 
     uliční orientací. 

• Výškové osazení  První obytné podlaží přizpůsobit přilehlé výšce terénu v uliční straně  
• Oplocení   Výška oplocení v uliční čáře max. 150 cm, transparentní, mimo 

      soklovou část. 
Odůvodnění : 

K regulaci bylo přistoupeno s ohledem na dodržení určité jednotné formy zástavby, která  alespoň 
v základních rysech by odpovídala charakteru zástavby obce jako takové. Stavební čára vnější má 
vytvořit jednotný uliční prostor. Spolu s definovanou výškou zástavby tvaru střech a výškového osazení 
má být dosaženo jednotného formy a měřítka zástavby. Stavební čára vnitřní pak vymezuje maximální 
hloubku zástavby tak, aby v zadní části parcel byl jednotný intimnější prostor pro zeleň, odpočinek a 
rekreaci. Tímto způsobem je pak zaručeno odclonění zástavby od volné krajiny, vytvoření zeleného 
prstence kolem sídla, což je pro tato sídla typické. Definované oplocení pak má zabránit některým 
nežádoucím  tendencím, jako jsou vysoké betonové ploty v uliční části. Ulice jako taková musí být 
tvořena jednotlivými domy s kvalitní architekturou a ne neprůhledným vysokým oplocením.  

S ohledem na skutečnost, že regulace se omezila na výše uvedené prvky a nezasahovala do 
podrobnějších podmínek jako parcelace, požadavky architektonické apod. nebyl zpracován samostatný 
regulační výkres. Řešení se omezilo jen na výklad a definici jednotlivých prvků regulace a na výkresové 
schéma  v definici jednotlivých prvků. Vzhledem k tomu, že není řešena parcelace budou vzájemné 
odstupy staveb řešeny dle platné legislativy. 
 

II.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení ztrát ZPF je obsahem grafické části jako samostatný výkres se situačním vymezením 
navrhovaných záborů. Vyhodnocení záborů je obsahem této zprávy. Vyhodnocení bylo provedeno na 
podkladě mapy evidence nemovitostí a dalších údajů. 
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II.15.1 Přehled lokalit pro odnětí ze ZPF dle jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití s předpokládanými zábory ZPF v rámci změny č.1 
 
Předpokládané zábory zemědělského půdního fondu: 

 
BI - plochy bydlení – bydlení individuální 
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60 0,62     0,62 0,62               0,62         BI bydlení individuální 
61 0,41     0,41 0,41           0,37   0,05         BI bydlení individuální 
62 0,6     0,6 0,6           0,5   0,1         BI bydlení individuální 
64 1,05     1,05 1,05           0,59   0,46         BI bydlení individuální 

  2,68 0,00 0,00 2,68 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00     
 

60, 64 – Lokality jsou součástí původní návrhové plochy BI 1, z platného územního plánu,  která byla redukována o realizované plochy. Vyhodnocení  z 
hlediska záboru ZPF bylo provedeno již v rámci platného územního plánu.   V rámci řešené změny nedochází ke změně využití a navýšení ploch oproti 
platnému územnímu plánu. Realizací nedojde k omezení přístupu na další zemědělské plochy, nebude narušena síť zemědělských účelových 
komunikací. Pozemky nejsou zatíženy investicemi do půdy. S ohledem na konfiguraci terénu nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry 
v území. V rámci řešené změny nedochází ke změně využití. 

61, 62 – Lokality jsou částečně součástí původní návrhové plochy BI 1 z platného územního plánu, kde byla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF.  Z části 
jsou lokality rozšířeny o obecní pozemky v ZPF. Rozšířené rozvojové plochy BI 61 a 62 se nacházejí v I. a II. třídě ochrany. Jako variantní řešení 
s využitím kvalitativně horších půd přichází v úvahu prostor severovýchodně od obce, kde se nacházejí půdy ve III. třídě ochrany.  Využití tohoto území 
znemožňuje ovšem skutečnost, že tyto plochy leží v záplavovém území. Variantně by přicházely v úvahu pak i plochy jižně od obce ve IV. třídě ochrany. 
Tyto plochy jsou však v bezprostřední blízkosti výrobního areálu firmy LAM-Plast a areálu živočišné výroby. Rozvojové požadavky v tomto směru byly 
zamítnuty již při tvorbě stávajícího územního plánu s ohledem na hygienické poměry. Uvedené situování by v tomto směru bylo v rozporu s článkem 
č.24a) Politiky územního rozvoje ČR.  Rovněž využití ploch jihozápadním směrem nepřichází v úvahu, protože pouze menší část se nachází v III. třídě 
ochrany, jinak se zde vyskytuje rovněž I. a II. třída ochrany. Rozvoji v tomto směru současné brání vedení technické infrastruktury – vodovod, plyn a tři 
větve vysokého napětí. O zájmu v obci o výstavbu svědčí fakt, že za uplynulé období byl v obci postaveno 11 RD, z toho 5 v rozvojových plochách a 6 
ve stávajících plochách. U stávajících ploch se podařilo využít zejména zahrady  původních zemědělských gruntů v plochách SO.3 a svědčí to také o 
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nedostupnosti stávajících rozvojových ploch z hlediska vlastnických vztahů. Využití těchto ploch nenaruší stávající odtokové poměry. Rovněž nebude 
znemožněno, nebo ztíženo obhospodařováni dotčených zemědělských ploch. Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako jediné možné 
s tím, že celospolečenské zájmy představované rozvojem obce, převyšují nad zájmy ochrany ZPF(§ 4 odst. 3 zákona 334/1992 o ochraně zemědělského 
půdního fondu).  

 
T* - plochy technické infrastruktury 
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66 0,07     0,07           0,07         0,07     T* ochranný val 
67 0,91     0,53           0,53         0,53     T* ochranný val 

  0,98 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00     

66 – plocha pro veřejně prospěšnou stavbu „ochranného valu 1“. Posouzení dle § 4 – jedná se o plochu trvalého travnatého porostu ve III.třídě ochrany. 
Plocha není velkovýrobně obdělávaná. Realizací nedojde k omezení přístupu na další zemědělské plochy, nebude narušena stávající síť zemědělských 
účelových komunikací. Pozemky nejsou zatíženy investicemi do půdy. 

67 – plocha pro veřejně prospěšnou stavbu „ochranného valu 2“. Posouzení dle § 4 – jedná se o plochu trvalého travnatého porostu ve III.třídě ochrany. 
Plocha není velkovýrobně obdělávaná. Realizací nedojde k omezení přístupu na další zemědělské plochy, nebude narušena stávající síť zemědělských 
účelových komunikací. Pozemky nejsou zatíženy investicemi do půdy. 
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P* - plochy veřejných prostranství 
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63 0,45     0,35 0,35           0,17   0,18         P* veřejné prostranství 

63 –  lokalita je částečně součástí původní návrhové plochy BI 1 z platného územního plánu, kde byla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF.  Z části je 
lokalita rozšířena o obecní pozemky v ZPF. Jedná se pozemky orné půdy velkovýrobně obdělávané. Posouzení dle § 4 – jedná se o plochu v I.třídě 
ochrany. Realizací nedojde k omezení přístupu na další zemědělské plochy, nebude narušena síť zemědělských účelových komunikací. Pozemky 
nejsou zatíženy investicemi do půdy. S ohledem na konfiguraci terénu nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území. 

 
V - plochy výroby a skladování 
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65 0,4     0,4 0,4               0,4         V výroba a skladování 

65 –  navržená rozvojová plocha výroby a skladování vychází z požadavku vlastníka pozemku. Jedná se o plochu ve III. třídě ochrany ZPF o výměře 
0,403 ha.  Tento zábor je víceméně kompenzován zrušením stávající rozvojové plochy  V 18 o výměře 2,487 ha ve IV. třídě ochrany. Celkově tedy 
dochází k úspoře 2,084 ha zemědělské plochy. Využití těchto ploch nenaruší stávající odtokové poměry. Rovněž nebude znemožněno, nebo ztíženo 
obhospodařováni dotčených zemědělských ploch.  
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K - plochy krajinné zeleně 
 

  

výměra 
plochy 
celkem 

(ha) v 
ZÚ

 (h
a)

 

v 
PU

PF
L 

(h
a)

 

v 
ZP

F 
(h

a)
 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 o
rn

á 
pů

da
 (h

a)
 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 
ch

m
el

ni
ce

 (h
a)

 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 v
in

ic
e 

(h
a)

 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 z
ah

ra
da

 
(h

a)
 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 o
vo

cn
ý 

sa
d 

(h
a)

 

z 
to

ho
 v

 k
ul

tu
ře

 tr
va

lý
 

tra
vn

í p
or

os
t (

ha
) 

z 
to

ho
 v

 tř
íd
ě 

oc
hr

. Z
PF

 
I (

ha
) 

z 
to

ho
 v

 Z
Ú 

(h
a)

 

z 
to

ho
 v

 tř
íd
ě 

oc
hr

. Z
PF

 
II 

(h
a)

 

z 
to

ho
 v

 Z
Ú 

(h
a)

 

z 
to

ho
 v

 tř
íd
ě 

oc
hr

. Z
PF

 
III

 (h
a)

 

z 
to

ho
 v

 tř
íd
ě 

oc
hr

. Z
PF

 
IV

 (h
a)

 

z 
to

ho
 v

 tř
íd
ě 

oc
hr

. Z
PF

 
V 

(h
a)

 

kó
d 

fu
nk

ce
 

popis 

68 0,36     0,35 0,31         0,03         0,35     K krajinná zeleň (LBK ÚSES) 
69 0,08     0,07 0,07                   0,07     K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 

  0,44 0,00 0,00 0,42 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00     

 
68 – Lokalita nahrazuje lokalitu K 38 - původní návrhovou plochu z platného územního plánu. Územní plán vymezuje prvky krajinné zeleně, které plní funkci 

protierozní a současně zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a jsou prospěšné i ZPF. Jedná se o nezbytně nutnou plochu, která je vymezována na ploše 
ZPF dle ust. §4 zákona na ochranu ZPF. Navrženými prvky ÚSES nedojde ke ztížení obhospodařování okolních zemědělských pozemků, narušení 
hydrologických odtokových poměrů v území a z hlediska ZPF se jedná o prospěšné plochy. Jedná se se o plochy systému ÚSES, které se z pohledu 
metodiky nevyhodnocují (Společné metodické doporučení odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP). 

 

69 – Lokalita nahrazuje lokalitu K 52 - původní návrhovou plochu z platného územního plánu. Územní plán vymezuje prvky krajinné zeleně, které plní funkci 
protierozní a současně zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a jsou prospěšné i ZPF. Jedná se o nezbytně nutnou plochu, která je vymezována na ploše 
ZPF dle ust. §4 zákona na ochranu ZPF. Navrženými prvky ÚSES nedojde ke ztížení obhospodařování okolních zemědělských pozemků, narušení 
hydrologických odtokových poměrů v území a z hlediska ZPF se jedná o prospěšné plochy. Jedná se se o plochy systému ÚSES, které se z pohledu 
metodiky nevyhodnocují (Společné metodické doporučení odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP). 
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II.15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 
K záboru ploch plnících funkci lesa řešením Změny č.1 Územního plánu Střížovice nedojde. 

Ze strany vlastníků půdy požadavky na zalesnění pozemků na území obce nejsou. 

 
II.16 Text s vyznačením změn územního plánu 

 
V souladu se zadáním byly provedeny tyto změny v rámci jednotlivých lokalit změn: 

 
L1 BI 1 návrh bylo částečně realizováno a převedeno do BI stav a P* stav; část plochy se převádí 

na návrhové plochy BI 60, BI 64. U ploch BI 61, 62 a P* 63 pak dochází k rozšíření, oproti 
původnímu rozsahu původní plochy BI 1. 

L2 BI 5 návrh bylo realizováno a převedeno do BI stav 
L3 V 22 návrh bylo realizováno a převedeno do V stav 
L4 V 18 návrh se ruší, bude zachován stávající stav plochy Z 
L5 Část sávající plochy Z se převádí na návrhovou plochu V 65 
L6 Část stávající plochy Z se převádí dle skutečného stavu do plochy Z* 
L7 Část stávající plochy P* se dle zásad tvorby ploch převádí do plochy DS stav, tímto se ruší plochy 

P* 12 návrh a P* 14 návrh 
L8 BI 6 návrh bylo realizováno a převedeno do BI stav 
L9 Část stávající plochy Z se převádí na návrhové plochy T* 66, T* 67; K 38 návrh se ruší a v 

redukované podobě se převádí na návrhovou plochu K 68; K 52 návrh se ruší a v redukované 
podobě se převádí na návrhovou plochu K 69 

L10 Část stávající plochy Z se převádí dle skutečného stavu do ploch BI stav 
L11 Plochy BI stav a část stávající plochy Z se převádí dle skutečného stavu do ploch SO.3 stav 
 

Dále bylo aktualizováno zastavěné území k datu 11.1.2021 v rámci celého řešeného území. 
 

 
II.17 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Námitky nebyly ke změně uplatněny. 
 
II.18 Vyhodnocení připomínek 

Připomínka §55b odst. 2 
 

a) ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, Praha, č.j. 8399/21, doručeno 08.06.2021 
 

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Střížovice u Kvasíc se v místě, které bylo vymezeno 
ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či 
provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy. 
Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat 
na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako 
vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s 
ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním 
znění, veškeré informace o poloze svých zařízení. 
 
Vyhodnocení připomínky: Pořizovatel vzal připomínku na vědomí. 
 
b) MND. A.s., Hodonín, č.j. 478/21, sp.zn. V/2021/001, doručeno 24.05.2021 
 
K Vašemu pozvání k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Střížovice sdělujeme, 
že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy 
k návrhu územního plánu se nevyjadřujeme. 
Vyhodnocení připomínky: Pořizovatel vzal připomínku na vědomí. 
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c) NET4GAS, s.r.o., Praha, zn. 5565/21/OVP/N, doručeno 24.05.2021 
Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení NET4GAS, s.r.o. 
Vyhodnocení připomínky: Pořizovatel vzal připomínku na vědomí. 
 
 

9/2021 

 
Seznam zkratek: 
ÚP  Územní plán 
PUR ČR Politika územního rozvoje České republiky 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ČOV   Čistírna odpadních vod 
k.ú.   Katastrální území 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
VTL   Vysokotlaký (plynovod) 
ÚSES   Územní systém ekologické stability 
LBC  Lokální biokoridor 
ZPF   Zemědělský půdní fond 

 
Definice pojmů: 

• hlavní využití – převažující účel využití plochy 
• věcné podmínky pro podmíněně přípustné využití – podmíněně přípustné využití musí být jako 

doplňkoví využití k hlavnímu, nebo přípustnému využití a nesmí převládat 
• živnostenská činnost slučitelná a spojená s bydlením - činnost, která provozováním, výrobním a 

technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. 

• provozní byt  - byt, který je umístěn ve stavbě, případně komplexu staveb, sloužících jinému 
funkčnímu využití než je bydlení a je určen pro osoby, které mají ke stavbě nebo komplexu 
staveb vlastnické právo a pro osoby vykonávající zde stálou správu nebo službu. 

• výška zástavby – výšková hladina – výška obytné,  smíšené zástavby se udává v podlažích, 
dalším doplňujícím údajem je možnost realizace podkroví. U ostatních staveb se případně 
specifikuje konkrétní výškou v metrech.  U objektů se šikmou střechou je dále rozhodující výška 
římsy – okapu. U domů s rovnou střechou výška atiky. 

• urbanistická struktura – urbanistickou strukturou se rozumí charakter zástavby s ohledem na 
stavební čáry, uspořádání staveb (bloková zástavba, řadová zástavba, dvojdomky, samostatně 
stojící), půdorysné situování staveb, vzájemné odstupy staveb, výšková hladina, řešení střech 
jako důležitý prvek zejména k tvorbě krajiny.  

• doplnění urbanistické struktury – nová zástavba bude doplňovat stávající zástavbu ve stavebních 
čarách a výškové hladině stávající zástavby. V případě návaznosti na objekty, které počítaly 
s napojením další výstavby (štíty pro napojení další řadové zástavby nebo dvojdomků), bude 
nová zástavba řešena s tímto napojením. Nepovoluje se vytváření nových slepých ulic  do 
vnitroblokové zástavby. 

• související dopravní infrastruktura - dopravní infrastruktura související s dopravní obsluhou 
daného území obce  (např. komunikace, obratiště, parkování), nepřenáší nadmístní dopravní 
vztahy a nejedná se o nadřazený komunikační systém. 

• související technická infrastruktura - dopravní a technická infrastruktura související s obsluhou 
daného území (např. sítě NN, VN, přípojky inženýrských sítí, trafostanice, regulační stanice, 
vodovodní řády a kanalizace nebo plyn) a nejedná se o nadřazenou technickou infrastrukturu. 

• občanská vybavenost -  pozemky staveb veřejné správy, zdravotnictví a sociální služby, 
vzdělávací zařízení, kultury a osvětu, maloobchod a služby, volnočasové aktivity. 

• technická opatření a stavby  pro zlepšení podmínek nekomerční rekreace a cestovního ruchu -
Technická opatření a stavby jako například cyklistické stezky, hygienická zařízení, naučné 
stezky, odpočinková místa, církevní památky a podobně. 
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• výšková hladina  okolí-  maximální výška převážné většiny objektů v určité části sídla, která je 
dána převládající říms šikmých střech či atik rovných střech v charakteristickém (převažujícím) 
vzorku zástavby v dané lokalitě (ulici, čtvrti nebo ploše s rozdílným způsobem využití).  

• Dodržení výškové hladiny – výška vzájemně sousedících objektů mohou mít výškový rozdíl 
max ½ standardní výšky podlaží.“  

• uliční zástavba – je zástavba formovaná jednotnými uličními a stavebními čarami, kde 
jednotlivé objekty vytvářejí ucelený uliční prostor 

• stavba hlavní -  stavba, která slouží hlavnímu popřípadě přípustnému využití vytvářející vlastní 
uliční prostor. 

• stavby vedlejší - doplňkové stavby ke stavbě hlavní. V případě rodinných domů to můžou být 
sklady nářadí, altány, skleníky, letní kuchyně, bazény a další stavby obdobného charakteru. 
 
Definice použitých prvků regulačního plánu 
V rámci územního plnu byly použity tato základní regulační prvky: 

forma zástavby - forma zástavby byla definována s ohledem na dodržení charakteru 
urbanistické struktury dané lokality, jako například uzavřená bloková 
zástavba, řadová zástavba, zástavba samostatně stojících domů, 
dvojdomů apod. 

uliční čára  - vymezuje stavební pozemek jako takový. Je zdůvodněnou 
jednotnou vazbou mezi stavebními parcelami a veřejným 
prostranstvím 

 
stavební čára vnější  –  je základní regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, 

jedná se o  rozhraní vymezující zastavění na pozemcích vůči 
vnějšímu okolí. směrem do veřejného prostranství nebo veřejného 
komunikačního prostoru. Stavební čára je dalším regulačním 
prvkem ke specifikaci struktury zástavby 

stavební čára vnitřní  -  vymezení zastavění na pozemcích směrem dovnitř pozemku, 
zpravidla nepřekročitelné, toto je zdůvodněno jednotnou vzájemnou 
vazbou mezi jednotlivými parcelami, která by usměrňoval plochy 
k vlastní zástavbě a plochy vymezené pro zeleň, odpočinek a 
relaxaci s možností určité intimity 

   
Schéma ke stavebním čarám. 
 

 
 

Poznámka – stavební čáry mohou být překročeny pouze dílčími částmi průčelí, jako například rizality, 
arkýřem, předsazeným vstupem apod. a to maximálně 1,5m. 
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výška zástavby - je definována s ohledem na vytvoření jednotného urbanistického 
kontextu. Za dodržení výšky u obytných budov se považuje, pokud 
jednotlivé stavby mají výškový rozdíl maximálně do jedné poloviny 
výška standardního podlaží 

tvary střech  - jedná se o vytvoření jednotného urbanistického kontextu určité 
lokality, zejména pak ve vazbě například na dálkové pohledy apod. 

oplocení - definováno s ohledem na jednotný charakter veřejných prostranství 
(zamezení betonovým hradbám v uliční čáře apod.).  
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