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TEXTOVÁ ČÁST
1.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Navrhované řešení změny ÚP se dotýká k.ú. DŘÍNOV u Kroměříže, ostatní katastrální území
nejsou změnou č.1 územního plánu obce DŘÍNOV dotčena. Řešené lokality se nacházejí
v návaznosti na současně zastavěné území obce, případně přímo v zastavěném území. Podle
strategie uspořádání České republiky je obec DŘÍNOV součástí Zlínského kraje.
Důvodem pro pořízení změny č. 1 Územního plánu obce DŘÍNOV je změna funkčního využití
některých stávajících návrhových ploch, potřeba dalších rozvojových ploch a odstranění nesouladu
výkresu urbanistické koncepce ( hlavní výkres) a výkresu regulativů. Podkladem pro zpracování
změny č.1 je zadání změny č. 1 územního plánu obce DŘÍNOV ze dne 11.5.2009. Změna č. 1 byla
zapracována do původního územního plánu ve formátu dgn ve výkresech požadovaných v zadání
změny č. 1. Změna je zapracována do původní katastrální mapy. Nově navržené plochy jsou
v souladu s novou katastrální mapou po provedených pozemkových úpravách.
Zlínský kraj vydal tyto strategie a koncepce:
- 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.
- Strategie rozvoje Zlínského kraje
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením č. 770/Z26/04 na
26.zasedání ZZK dne 20.10.2004
- Plán odpadového hospodářství ZK (OZV ze dne 22.9.2004)
- Plán snižování emisí a imisí ovzduší ZK, jehož součástí je Územní energetická koncepce
ZK
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny ZK
- Generel dopravy ZK
Změna č.1 Územního plánu obce DŘÍNOV je zpracována v souladu s těmito dokumentacemi.
Z dalších výše uvedených dokumentací ani politiky územního rozvoje nevyplývají pro řešené
lokality v k. ú. DŘÍNOV další požadavky.

2.

Údaje o splnění zadání

Jednotlivé požadavky na zpracování územního plánu, vyplývající ze zadání změny č.1, byly
zohledněny v návrhu změny č.1 Územního plánu obce DŘÍNOV. 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.
K jednotlivým lokalitám zadání změny č.1 Územního plánu obce Dřínov
Lokalita 1–1 je plocha veřejného prostranství OV4, která se nachází v bližším centru obce při
komunikaci III/43332. Plocha je v současně zastavěném území.
Stav dle hlavního výkresu
platného ÚPO:
zahrady, louky, pastviny (stav)
Navrhovaná změna :
plochy občanské vybavenosti - stáv
Dle požadavku zadání a v návaznosti na společné projednání rozpracované dokumentace
změny č. 1 byla plocha převedena na občanskou vybavenost stávající vzhledem k tomu, že původní
objekt byl demolována, z prostoru bylo vytvořeno veřejné prostranství. Takto byla zakreslena i
původní zahrada přináležející k původnímu domu, která byla v původním ÚP zakreslena v plochách
zahrady,louky,pastviny.
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Lokalita 1–2 je plocha pro sport a rekreaci (návrh) OV3 se stávající vodní plochou, která se nachází
v severní části současně zastavěného území.
Stav dle hlavního výkresu
platného ÚPO:
sport a rekreace (návrh)
zahrady, louky, pastviny (stav)
Navrhovaná změna - úprava : - plochy na plochu bydlení jako stávající – jedná se o plochy
přináležející ke stávajícím rodinným domům
- plocha sport a rekreace (návrh) – jako bezprostřední
plochy kolem vodní plochy
- zahrady, louky pastviny –jedná se o část ploch, kde jsou
umístěny stávající studny
V návrhu byla zakreslena skutečná vodní plocha dle nové katastrální mapy. Plochy náležící
k obytným domům byly zakresleny do ploch pro bydlení. Bezprostřední plochy u vodní nádrže byly
ponechány v plochách občanské vybavenosti – návrh. Východní část lokality byla začleněna do
ploch zeleně vzhledem ke stávajícím studním a vyhlášenému ochrannému pásmu I.st. vodního
zdroje ( požadavek MÚ Kroměříž, odbor životního prostředí)
Lokalita 1–3 se nachází ve východní části současně zastavěného území obce v blízkosti státní silnice
III/34330 ve směru do Kroměříže.
Stav dle hlavního výkresu
platného ÚPO:
- zahrady, louky, pastviny (stav)
- pole a orná půda
Navrhovaná změna :
- plochy pro bydlení BV stávající – jedná se o nesoulad
původního územního plánu se skutečností
- plochy pro bydlení BV návrh
Lokalita 1–4 je plocha určená k rekultivace těžebního prostoru, která se nachází jižně pod souborem
objektů cihelny.
Stav dle hlavního výkresu
platného ÚPO:
- pole a orná půda
Navrhovaná změna :
- plocha výroby a skladování - návrh
.
Lokalita 1–5 plocha v neurbanizovaném území jižně pod obcí,
Stav dle hlavního výkresu
platného ÚPO:
- pole a orná půda
- zemědělská výroba (stav)
- zahrady, louky, pastviny
Navrhovaná změna :
- plochy výroby a skladování stávající – v rozsahu původní
plochy zemědělské výroby
- plochy výroby a skladování - návrh s přípustným využitím
umístění fotovoltaické elektrárny
Původní plocha zemědělské farmy označené hnědou barvou jako plocha zemědělské výroby
byla převedena na plochu výroby a skladování.
Dále byla provedena oprava funkčních ploch tak, aby mezi sebou koordinoval hlavní výkres a
výkres regulativů. Tyto funkční plochy byly rozdílně vyznačeny, přičemž skutečnosti více odpovídal
výkres regulativů. Zejména šlo o to, že přídomní zahrady byly ve změně č. 1 zahrnuty do ploch pro
bydlení, tak jak to bylo vyznačeno ve výkrese regulativů. V hlavním výkrese byly tato plochy
ponechány v ZPF bez vlastních regulativů. Po projednání byly veškeré funkční plochy vyznačeny
v obou výkresech graficky shodně barevnými plochami. Původní funkční plochy ve výkrese
regulativů byly vyznačeny pouze obrysově.
Původní regulativy byly upraveny takto : Plochy pro bydlení ( červená barva ) obsahovaly
regulativy BZ -bydlení typu zemědělské usedlosti, BS- bydlení smíšené a BV bydlení venkovského
typu. Bydlení BZ -bydlení typu zemědělské usedlosti bylo vypuštěno s tím, že je prakticky obsaženo
v plochách BS- bydlení smíšené. Dále byla zavedena nová plocha V –plocha výroby a skladování,
která zahrnuje původní plochy PD – plochy pro podnikání a ZV – plochy zemědělské výroby. Tyto
plochy PD a ZV jsou z regulativů vypuštěny. Regulativy OV – občanská vybavenost , RS – rekreace a
sport a ZR – rekreační zahrádky zůstávají v platnosti původních regulativů beze změny.
__________________________________________________________________________________________
příloha č.3 - II. Odůvodnění řešení změny č.1 ÚPO Dřínov
3

AKTÉ projekt Kroměříž, Kollárova 629

tel.571 891 197

Ve změně č. 1 územního plánu obce byly dále zohledněny vypracované pozemkové úpravy
obce. Jedná se zejména o upřesnění lokálního ÚSES v návaznosti na lokalitu
1-4. Vzhledem k tomu, že nová katastrální mapa neodpovídá hranicemi s původní, byla změna č.1
zpracována nad původní katastrální mapou s tím, že hranice řešených lokalit v rámci změny č. 1
odpovídají nové katastrální mapě a v tabulce bilance ploch pro vynětí jsou použity údaje z nové
katastrální mapy.

3.

Zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje

Důvodem pro pořízení změny č. 1 Územního plánu obce DŘÍNOV je změna funkčního využití
některých stávajících návrhových ploch a potřeba dalších rozvojových ploch. Změna č.1 ÚP obce
DŘÍNOV je zpracována v souladu s požadavky pořizovatele a obce, které vyplývají ze schváleného
zadání. Ve vztahu k udržitelnému rozvoji vytváří zejména předpoklady rozvoje obytné zástavby a
ploch pro výrobu a skladování. Zde je záměrem využití stávajících ploch původního areálu cihelny a
zemědělské farmy na ekologicky čistou výrobu elektrického proudu formou fotovoltaického zařízení.
S ohledem na dohodnuté kapacity se tyto plochy dále rozšiřují směrem na jih od obce.

3.1.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

3.1.1. Vymezení řešeného území
Řešené území bylo stanoveno schváleným Územním plánem obce DŘÍNOV na celé katastrální
území DŘÍNOV u Kroměříže. Řešené lokality byly pak specifikovány v zadání změny
Sousední katastrální území tvoří: Uhřice u Kroměříže, Počenice, Tetětice, Medlov u Zborovic,
Věžky a Vlčí Doly. Ze severní strany katastr hraničí s Olomouckým krajem.

3.1.2. Koncepce rozvoje území
Návrh změny č.1 v zásadě dodržuje původní koncepci rozvoje území obce DŘÍNOV. Jedná se
pouze o dílčí úpravy – změny funkčního využití.

3.1.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Ochrana přírodních hodnot – návrh změny č.1 územního plánu obce respektuje stávající
přírodní podmínky katastrálního území DŘÍNOV u Kroměříže. Řešením 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. Dle hodnocení krajinných celků a krajinných
prostorů obec náleží ke krajinnému celku Morkovicko. Dle obecné charakteristiky se jedná o převážně
harmonickou intenzivně využívanou kulturní krajinu ve zvlněné pahorkatině, velké plochy polí,
ostrůvky krajinné zeleně, meze, remízy, lesíky. Celkový stav krajiny je hodnocen jako stagnující nebo
zhoršující se s cílem zachovat krajinný ráz a zlepšit stav krajiny. Lokality 1-1, 1-2 a 1-3 nemají žádný
vliv na krajinný ráz, vzhledem k tomu, že se nacházejí uprostřed zastavěné části obce a pohledově se
nikterak neuplatňují. Lokality 1- 4 a 1-5. Se nacházejí v okrajové části obce S ohledem na reliéf
krajiny a umístění těchto lokalit je patrné, že se nebudou pohledově výrazně uplatňovat. Forma
fotovoltaických panelů se bude uplatňovat méně něž stávající původní a nevyužité objekty původní
cihelny. Začlenění vhodné zeleně do ploch určených pro fotovoltaické zařízení přispěje
k minimálnímu zásahu do rázu krajiny. Vhodný základ pro toto vytváří již navrhované pozemkové
úpravy. Lokalita 1-5 je ze strany volné krajiny ohraničena navrhovanou mezí na parcelním čísle 2231
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dle nové katastrální mapy. Lokalita 1-4 je pak odcloněna stávající krajinnou zelení podél vysokého
napětí a v sousedství lokality je pak navrhováno nové biocentrum. Podrobnější řešení případné
ochranné zeleně je nad rámec této dokumentace a může být předmětem příslušné dokumentace
k fotovoltaickému zařízení.
Ochrana civilizačních a kulturních hodnot – území dotčené změnou územního plánu obce je
nutné považovat za území archeologického zájmu ve smyslu § 22, odstavce 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska péče o archeologický fond
budou respektována ustanovení § 21 - 24 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je
nezbytné mít na zřeteli ochrany archeologických nálezů a území s archeologickými nálezy. Prioritou
ochrany movitých i nemovitých nálezů je nenarušovat jejich původní umístění a provádět záchranné
archeologické výzkumy teprve v případě nutnosti. V území řešeném změnou č.1 nejsou umístěny
žádné kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Předmětná lokalita se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani v ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo
památkové zóny. Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, budou
respektována.
Ochrana životního prostředí – řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé
složky životního prostředí. Realizace fotovolataického zařízení přispěje podstatnou měrou k využívání
obnovitelných zdrojů energie.

3.2.

Koncepce veřejné infrastruktury

3.2.1. Doprava
Koncepce dopravy je dána schváleným územním plánem obce. Navrhované změny nevytvářejí
větší nároky na dopravu. Oproti původnímu využití lokalit 1-4 a 1-5 bude dopravní zatížení minimální.

3.2.2. Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou je dána schváleným územním plánem obce. Nově navržené lokality
budou zásobovány dle potřeby rozšířením stávající vodovodní sítě. Ve využití lokality 1-5 je nutno
zohlednit stávající vodovodní řad DN 300.

3.2.3. Odkanalizování
Koncepce odkanalizování je dána schváleným územním plánem obce. Nově navržené lokality
budou odkanalizovány dle potřeby rozšířením stávající kanalizační sítě do stávající čistírny
odpadních vod.

3.2.4. Zásobování plynem
Koncepce zásobování plynem je dána schváleným územním plánem obce. Nově navržené
lokality budou zásobovány dle potřeby rozšířením stávající plynovodní sítě. Lokality 1-4 a 1-5 se
nachází částečně v ochranném pásmu plynovodu.

3.2.5. Zásobování el. energií
Koncepce zásobování el.energií je dána schváleným územním plánem obce. Nově navržené
lokality budou zásobovány dle potřeby rozšířením stávající rozvodné sítě. Lokality 1-4 a 1-5 se
nacházejí částečně v ochranném pásmu vysokého napětí.

3.2.6. Spojová zařízení
Koncepce spojových zařízení je dána schváleným územním plánem obce.

__________________________________________________________________________________________
příloha č.3 - II. Odůvodnění řešení změny č.1 ÚPO Dřínov
5

AKTÉ projekt Kroměříž, Kollárova 629

tel.571 891 197

3.2.7. Odstraňování odpadů
Koncepce odstraňování odpadů je dána schváleným územním plánem obce.

4.

Koncepce uspořádání krajiny
Územní systém ekologické stability:

Změnou č. 1 nedochází ke změně původně navrhované koncepce uspořádání krajiny.
V souvislosti s provedenými pozemkovými úpravami byla do změny zakreslena těmito úpravami
poloha a velikost biocentra B3 západně od lokality L 1-4.

5.
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
vyhodnocení vlivů na ŽP
V rámci řešení změny č.1 ÚP obce DŘÍNOV nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na
životní prostředí.

6.
Vyhodnocení předpokládaných
a pozemky určené k plnění funkce lesa

důsledků

navrhovaného

řešení

na

ZPF

Vyhodnocení ztrát ZPF je obsahem grafické části jako samostatný výkres se situačním
vymezením navrhovaných záborů. V rámci změny byl upraven původní výkres územní plánu č.9
doplněním o nové lokality a převedením do jednotného měřítka 1: 5000. Vyhodnocení nových záborů
je obsahem této zprávy. Vyhodnocení bylo provedeno na podkladě původního výkresu záboru ZPF a
údajů katastru nemovitostí – údaje z listu vlastnického.. Vyhodnocení doplňuje textovou část D.
Vyhodnocení důsledku řešení na ZPF původního územního plánu obce.
Změnou č.1 ÚP obce DŘÍNOV nebudou dotčeny lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny
k plnění funkcí lesů.

6.1.

Kvalita ZPF v řešeném území

V katastru obce Dřínov nejlepší půdy jsou v ochraně I. a II. třídy. Na řešených plochách změny
č.1 ÚP obce DŘÍNOV se vyskytují půdy charakterizované následujícími kódy BPEJ (s uvedením třídy
ochrany ZPF):
31010 , 30210
30810

6.2.

– II.třída ochrany
– III.třída ochrany

Zdůvodnění navrhovaného řešení

Předmětné lokality změny č. 1 se nacházejí jednak v zastavěné části obce (lokality 1-1, 1-2 a 13) nebo na ni bezprostředně navazují a tvoří s obcí jeden souvislý celek. Vzhledem k tomu, že byly
provedeny komplexní pozemkové úpravy po zpracování původního územního plánu obce byla změna
č.1 zakreslena do původního územního plánu obce s tím, že nově navržené lokality 1-4 a 1-5
odpovídají nové parcelaci po provedených komplexních pozemkových úpravách. U lokality 1-4 se
jedná o plochy s v současné době zemědělsky nevyužívané, je to prostor po vytěžené cihlářské
surovině, určený původním územním plánem obce k rekultivaci. Využitím na fotovolotaickou výrobu
elektrického proudu by předmětné plochy byly dočasně vyňaty a po ukončení výroby by byly plochy
navráceny zemědělské výrobě. Lokalita 1-5 rozšiřuje stávající návrhové plochy P1 a P2. Vzhledem
k její okrajové poloze v honu nedojde k omezení stávajícího způsobu obhospodařování a zbývající
pozemky mají pro obhospodařování dostatečnou velikost a tvar. Východní část lokality je využívaná
jako trvalý travní porost v současné době do značné míry porostlý náletovou zelení. Část pozemků
lokality 1-5 je vedena i jako ostatní plochy. S odčleněním části lokality 1-5 počítají i navržené
pozemkové úpravy v ohledem na navrhovaná protierozní opatření (protierozní průleh PM2 ) jižně od
lokality 1-5..
Pří řešení výběru lokalit pro fotovoltaickou elektrárnu bylo prioritní využití stávajících nevyužitých
ploch původní cihelny a původní nevyužité zemědělské farmy. S ohledem na požadované výrobní
kapacity byly pak k těmto plochám přičleněny další bezprostředně související pozemky. V doteku
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s obcí se nacházejí půdy v třídě ochrany I, II a III. Zvolené pozemky k rozšíření ploch se nacházejí
v třídě ochrany II a III. Při hledání variant, ze které by zabírali vyšší třídu ochrany půdy bylo zjištěno,
že tyto lokality se nacházejí v odlehlejších částech katastru od vlastní obce v severovýchodní části a
tvoří je vesměs menší plochy, které jsou součástí velkoplošně obdělávaných pozemků s horší
možností napojení na rozvodnou síť.
Posouzení z hlediska odtokových poměrů – Lokalita 1-5 předmětná plocha je klínovitého tvaru se
spádem ke stávající vodoteči ve směru V-Z. Dle pozemkových úprav je z jihozápadní strany navržena
protierozní průleh PM2 - minimální šířka 15m, minimální hloubka 0,15 m, jednostranné /levostranné/
zatravnění 2m osázené keřové a stromové patro. Lokalita 1-4 je mírně svažitá ve směru SV-JZ.
Vzhledem ke spádovým poměrům, uvažovanému zatravnění předmětné plochy lze jednoznačně
usuzovat, že odtokové poměry se nezhorší a toto řešení naopak přispěje k případnému snížení eroze
půdy.

6.3.

Popis lokalit záboru ZPF (označení lokalit je shodné s grafickou přílohou)
Poloha a rozsah jednotlivých lokalit je patrna z výkresové dokumentace.

6.4.

Přehledná tabulka předpokládaného záboru ZPF v
V rámci změny č.1 ÚP obce DŘÍNOV je řešen celkový zábor zemědělské půdy:

Označení
lokality

L 1- 3b
L 1- 4
L 1- 5

v ZPF
(ha)

B6
P6
P5

výměra
plochy
celkem
(ha)

0,9986

6,4157

-

5,2621

9,2656-

0,9986

6,3296

14,4000 14,0800

4,1900

12,77

celkem původní
územní plán a 22,5120 23,3456
změna č.1

5,1886

19,0996

původní
územní plán

0,9986

1,8513

1,8513

5,2621
8,1120

z toho
v třídě
ochrany
ZPF II
(ha)

0,9986-

SOUČET změny
č.1

0,9986

v ZÚ (ha)

z toho
v třídě
z toho
ochrany v ZÚ
ZPF I
(ha)
(ha)

z toho
v ZÚ
(ha)

z toho
v třídě
ochrany
ZPF III
(ha)

z toho
v třídě
ochrany
ZPF IV
(ha)

z toho
v třídě
ochrany
ZPF V
(ha)

0,9986

0,0689

1,7824

0,9986 1,7824
neuv.

1,6300
3,4124

Tabulka vynětí a změn kultur pro ÚSES zůstává v platnosti dle původního územního plánu viz
textová část C. Vyhodnocení záboru ZPF.
Lokality L 1- 1 L 1-2 nejsou v tabulce zahrnuty neboť se jedná pouze o změnu původně
navrhovaného funkčního využití, popřípadě uvedení do souladu se stávajícím stavem.

6.5.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

K záboru ploch plnících funkci lesa řešením změny č.1 Územního plánu obce DŘÍNOV
nedochází.
Kroměříž 09/2009

ing.arch.Milan Krouman
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