DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 13.6.2016
Návrh na změnu Územního plánu Uherské Hradiště

Důvod předložení:
Důvod předložení materiálu vychází z § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a

ustanovení §45 odst. 4) a §46 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Parcely č. 619/1 a 614/7 v k.ú. Sady
Základní fakta:

Útvaru městského architekta (dále jen ÚMA) MěÚ Uherské Hradiště zajišťující pořízení Územního
plánu Uherské Hradiště (dále jen ÚP UH) byl doručen návrh na pořízení změny ÚP UH podaný panem
Viktorem Třetinou. Návrh požaduje změnu stávající plochy „Z - zemědělská“ na plochu umožňující
oplocenou zahradu k rodinnému domu na parcelách č. 619/1 a 614/7 v k.ú. Sady.
Stanovisko pořizovatele (ÚMA MěÚ Uherské Hradiště)
Pořizovatel žádost přezkoumal, shledal ji jakožto úplnou a podává ji v souladu s ustanoveními §46
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), k rozhodnutí zastupitelstvu
města spolu s níže uvedeným stanoviskem.
Předmětná plocha se nachází v MČ Sady v prodloužení ulice Na Jordálce. Platný ÚP UH definuje
podmínky využití těchto parcel v několika režimech v jejich různých částech, a to:
˗ Plochy bydlení individuálního – návrhová plocha BI 116
˗ Plochy zemědělské – stávající využití
˗ Plochy silniční dopravy – návrhová plocha DS 184 (cyklostezka)
˗ Plochy silniční dopravy –plocha rezervy DS 511 (MÚK a dopravní napojení sídliště Východ)
Žadatel odůvodnil potřebu změny následovně:
„oplocení zahrady k rodinnému domu“ – protože se nejedná o vymezení zastavitelné plochy, není
nutné odůvodnit záměr podle § 55 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhovět žadateli je z hlediska pořizovatele v zásadě možné, ale až to po vyřešení kolize s výše
uvedenými plochami, které reprezentují zájmy města Uherské Hradiště, konkrétně to znamená
vypustit z územního plánu plochu DS 184 ( = rezignovat na cyklostezku do Luhačovic v této stopě) a
vypustit plochu rezervy pro silniční dopravu DS511 (= rezignovat na dopravní napojení sídliště
Východ). Možným řešením je vypuštění pouze plochy DS 511 a ponechání plochy DS 184.
To znamená radikální změnu urbanistické kompozice, potažmo dalších dílčích koncepcí (dopravních
aj.). Takové rozhodnutí však nenáleží pořizovateli a je vyhrazeno samosprávě města. Taková změna
bude s největší pravděpodobností nevratná.
1/13

Obr.1: Vyznačení parc. č. 619/1 a 614/7 ve snímku hlavního výkresu územního plánu – širší souvislosti záměru

Obr.2: Vyznačení parc. č. 619/1 ve snímku hlavního výkresu územního plánu. Záměrem je dotčena ještě i sousední parcela
614/7
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Pro rozhodnutí města je klíčové rozhodnout o plochách DS 184 a především o ploše DS 511. Přitom je
zásadní uvážit:
1. Generel dopravy UHSMK – v rámci aktuální rozpracované verze GD UHSMK tento dokument
ohledně propojení ulic Sadová, Solná cesta, I/50 a MÚK uvádí toto:
Propoj ulic Sadová a Solná cesta
Propoj ulic Sadová a Solná cesta přes výhledovou lokalitu rodinných a bytových domů je
obslužnou místní komunikací, která bude převádět intenzity dopravy cca 5 tis. vozidel. Proto
je vhodné jej zařadit výhledově do ZAKOS. V současné době není propoj uvažován, jelikož se
jedná o plochy výhledu ÚP. Propoj nebude plnit funkci převodu tranzitní dopravy, ale
přístupu do sídliště. Propoj je veden v ÚP jako VPS D5. Cyklistickou dopravu je vhodné vést v
přidruženém dopravním prostoru. Propojeni MUK Solná cesta - I/50 DS 513 navrhujeme
vypustit.
Pozn. Pořizovatele: v případě vypuštění plochy DS 511 rezignujeme patrně navždy na rozvoj
bydlení mezi sídlištěm Východ a MČ Sady. Tyto rezervní plochy byly přítomny v územním plánu
města dávno před událostmi, jako byla redukce areálu Nemocnice nebo konverze Jarošovského
pivovaru, které poskytují za tyto plochy rezervy dostatečnou a možná výhodnější náhradu. Proto
bychom měli při rozhodování o případném (ne)vypuštění ploch rezervy z územního plánu
porovnat výhodnost těchto různých lokalit mezi sebou. Stejně tak je třeba vzít v úvahu i
dlouhodobý horizont rozvoje města (100-200 let), jak to dokládá nedostatečná komunikační
kapacita skrz těleso železniční trati ČD v centru města.
2. V rámci projednání ZoUÚP č. 1 ÚP Uherské Hradiště poskytlo ŘSD vyjádření následujícího
znění:
Připomínáme, že vybudovaná a zprovozněná přeložka silnice I/50 je silnicí, která je vybudována v
parametrech odpovídajících silnici I. třídy vedené mimo zastavěné území - jedná se o obchvat
města. Proto jsme měli výhrady k umístění nové MÚK pro obsluhu navržené lokality pro bydlení a
současné pro dopravní připojení území jižně od přeložky silnice I/50. K tomuto řešení jsme měli
připomínky - viz. podrobně spis č.j. 001706/ 11300/ 2011, ze dne 10. května 2011, neboť umístění
MÚK nesplňuje platné ČSN. V ÚP, v současné době platném, jsou vyznačeny pouze plochy územní
rezervy pro tuto křižovatku.
Protože Zpráva č.1 o uplatňování ÚP bude podkladem pro zpracování Zadání nového ÚP,
požadujeme prověřit polohu MÚK a aktualizovat plochy pro silniční dopravu. Dále doporučujeme
konzultaci s ŘSD ČR. Podkladem bude rovněž aktuálně zpracovávaný „Generel dopravy měst
Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice“.
3. Návrhová plocha DS 184 a stávající plocha VD
Pro cyklostezku DS 184 se ne vždy daří najít prostor – část plochy DS je dnes součástí zahrady
pod společným oplocením v rámci plochy vymezené územním plánem jako VD (viz obr. 2).
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Obr.3: Stávající plocha VD (pod oplocením) – nedostatek prostoru pro cyklostezku mezi oplocením a železniční tratí. V levé
části snímku je polní cesta v majetku města.

Obr.4: Vyznačení pozemků ve vlastnictví města v lokalitě
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Obr.5: ul. Pohled na předmětné parcely (plocha sadu bez oplocení). Oplocení vlevo náleží k ploše v územním plánu
vymezené jako VD

Z výše uvedených důvodů a se zvláštním přihlédnutím k doporučení komise pro dopravu pořizovatel
územně plánovací dokumentace doporučuje podaný návrh změny Územního plánu Uherské
Hradiště zamítnout.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Komise MČ Sady - Místní komise Sady nedoporučuje Radě města Uherské Hradiště vyhovět
požadavku na pořízení změny ÚP UH z důvodu zachování ochranného pásu pro rozvoj dopravy
města Uherské Hradiště
Komise ŽP - komise nedoporučuje schválit změnu Územního plánu Uherské Hradiště podanou
panem Viktorem Třetinou, spočívající ve změně stávající plochy „Z - zemědělská“ na plochu
umožňující oplocenou zahradu k rodinnému domu na parcelách č. 619/1 a 614/7 v k. ú. Sady
Komise ARMPZ - komise těsnou většinou hlasů doporučuje změnu rozpracovat
Komise pro dopravu - Komise pro dopravu nedoporučuje návrhu na změnu územního plánu vyhovět
z důvodu zachování volného koridoru podél železnice pro plánované vedení stezky pro chodce a
cyklisty, plánované vedení kanalizace a výhledového řešení nového dopravního napojení na silnici
I/50
Komise pro rozvoj města a a strategické plánování - nedoporučuje, žádost koliduje se záměry rozvoje

dopravní sítě dle Generelu dopravy.
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Parcela č. 271/1 v k.ú. Jarošov u Uherské Hradiště
Základní fakta:

Útvaru městského architekta (dále jen ÚMA) MěÚ Uherské Hradiště zajišťující pořízení Územního
plánu Uherské Hradiště (dále jen ÚP UH) byl doručen návrh na pořízení změny ÚP UH podaný paní
Janou Sivákovou. Návrh požaduje změnu stávající plochy „Z*- sídelní zeleň“ na plochu umožňující
výstavbu rodinného domu a související dopravní a technické infrastruktury na parcele č. 271/1 v k.ú.
Jarošov u Uherské Hradiště.
Stanovisko pořizovatele (ÚMA MěÚ Uherské Hradiště)
Pořizovatel žádost přezkoumal, shledal ji jakožto úplnou a podává ji v souladu s ustanoveními §46
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), k rozhodnutí zastupitelstvu
města spolu s níže uvedeným stanoviskem.
Předmětná plocha se nachází v MČ Jarošov na styku prodloužení ulic V Trpinkách a Na Kopečku.
Platný ÚP UH definuje podmínky využití této plochy jako „Z* - sídelní zeleň“, hlavní využití je
„zahrady“, přípustné využití je dáno jako „zeleň, oplocení, nezbytná technická infrastruktura a další
využití obdobného charakteru“. Podmíněně přípustné využití není definováno, nepřípustné využití je
„jiné stavby a využití neslučitelné s využitím hlavním, přípustnýma podmíněně přípustným“.
Žadatelka odůvodnila potřebu vymezení zastavitelných ploch dle §55 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), následovně:
„nedostatek stavebních ploch na realitním trhu“
Toto odůvodnění bohužel z hlediska stavebního zákona není dostatečné, neboť rozhodující je toliko
množství zastavitelných ploch obsažených v Územním plánu Uherské Hradiště.
V rámci Zprávy č. 1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště (t.č. projednané a připravené ke
schválení v orgánech města) se uvádí, že Územní plán Uherské Hradiště poskytuje celkem cca 64,8 ha
nevyužitých zastavitelných ploch pro individuální bydlení (BI), což představuje 96% všech navržených
ploch BI.
§55 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), pak stanoví, že:
„další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch”.
Vyhovět záměru žadatele je proto z hlediska pořizovatele pro nesoulad s §55 odst. (4) zákona č.
183/2006 Sb., za stávajících podmínek nezákonné a bylo by teoreticky možné pouze po významné
redukci jiných rozvojových ploch. To by ovšem znamenalo radikální změnu celé urbanistické
kompozice a dalších dílčích koncepcí (dopravních aj.).
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Obr.1: Vyznačení parc. č. 271/1 ve snímku územního plánu

Z hlediska města záměr není za příliš vhodný z následujících důvodů:
1. Absence obslužné komunikace – zpevněná je pouze ulice V Trpinkách; panelová komunikace
končí v objektu vodárny; komunikaci ulice Na Kopečku uvažovat nelze - ve své poslední 80 m
dlouhé partii je pouze cca 2 m široká, nezpevněná, ve značném spádu, místy v až cca 5 m
hlubokém zářezu (viz fotopříloha). Západní velmi strmý svah zářezu má tendence
k nestabilitě.
2. Pozemky města – k pozemkům žadatele přiléhá skupina pozemků v majetku města (viz
obr.2). V majetku města je i pozemek 271/2, který je právě strmým, až 5 m vysokým a
nepříliš stabilním svahem strmého zářezu (obr.3-4). Pro příjezd z ulice V Trpinkách chybí část
pozemku ve vlastnictví města.
3. Geologické podmínky – přitížení pozemku stavbou RD může mít vliv na svah výše popsaného
zářezu v majetku města a vyvolat tak na jeho straně zvýšené náklady na případnou sanaci
těchto škod. Sesuvné území vymezené na úbočích Rochusu sice nezasahuje až do této
lokality a končí cca 500 m od ní, avšak není důvod se domnívat, že geologická stavba
v předmětné lokalitě je nějak zásadně odlišná a na tato rizika je velmi vhodné brát zřetel.
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Obr.2: Vyznačení pozemků ve vlastnictví města

Obr.3: ul. Na Kopečku – horní partie; strmý břeh po pravé straně je po celé délce na fotografii ve vlastnictví města; patrné
jsou pokusy o sanaci svahu improvizovaným dřevěným bedněním
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Obr.4: ul. Na Kopečku – horní partie – pohled z druhé strany; strmý břeh po levé straně je ve vlastnictví města; dřevěný
objekt na fotografii je již na pozemku žadatele

4. Infrastrukturní podmínky – připojovací body pro infrastrukturu jsou vzdáleny cca 100 m.
V kombinaci s ostatními podmínkami území jde o záměr nepříliš hospodárný, málo přínosný;
spíše vyvolává zvýšené náklady a očekávatelné problémy na straně města.
Z výše uvedených důvodů pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje podaný návrh
změny Územního plánu Uherské Hradiště zamítnout.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
S materiálem byly seznámeny relevantní poradní orgány rady města:
Komise MČ Jarošov - s návrhem požadované změny ÚP nesouhlasí
Komise ŽP - nedoporučuje ke schválení změnu ÚP v lokalitě V Trpinkách v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště
Komise ARMPZ - komise většinou hlasů změnu nedoporučuje
Komise pro dopravu - V případě, že bude řešeno nové využití dotčené plochy s možností zástavby, je
nutné zajistit dopravní obslužnost území ze severní strany s napojením na ul. Pod Kopcem
s případným zaokruhováním s ul. Na Kopečku.
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Parcela č. 1187/223 aj. v k.ú. Jarošov u Uherské Hradiště
Základní fakta:

Útvaru městského architekta (dále jen ÚMA) MěÚ Uherské Hradiště zajišťující pořízení Územního
plánu Uherské Hradiště (dále jen ÚP UH) byl doručen návrh na pořízení změny ÚP UH podaný obcí
Kněžpole. Návrh požaduje řešení alternativního dopravního napojení průmyslové zóny Kněžpole přes
stávající plochy „Z - zemědělské“ v k.ú Jarošov. Toto napojení by mělo být realizováno přibližně ve
stopě parcely 1187/223 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
Stanovisko pořizovatele (ÚMA MěÚ Uherské Hradiště)
Pořizovatel žádost přezkoumal, shledal ji jakožto úplnou a oprávněnou vlastnictvím nemovitostí na
území města a podává ji v souladu s ustanoveními §46 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, (stavební zákon), k rozhodnutí zastupitelstvu města spolu s níže uvedeným stanoviskem.
Předmětná plocha se nachází v MČ Jarošov v nezastavěném území severně komunikace II/497. Platný
ÚP UH definuje podmínky využití těchto parcel v několika režimech v jejich různých částech, a to jako
„Plochy zemědělské – stávající“. Smyslem záměru je odklonit tranzitní nákladní dopravu buzenou
průmyslovou zónou ze zastavěného území Kněžpole. Obec Kněžpole sice má ve svém územním plánu
vymezenu plochu silniční dopravy pro tento záměr (obchvat obce), přesto však usiluje i o alternativní
trasu přes území města Uherské Hradiště (lze předpokládat, že z majetkoprávních důvodů).
Žadatel odůvodnil potřebu změny následovně:
„potřeba variantního napojení průmyslové zóny“ – protože se jedná o vymezení zastavitelné plochy,
je nutné odůvodnit záměr podle § 55 odst. 3 stavebního zákona a prokázat nemožnost využít již
vymezené zastavitelné plochy, přičemž majetkoprávní nedostupnost není brána dostatečný důvod.
Toto odůvodnění žadatel neposkytl.
Argumentace veřejným zájmem je lichá, zájem nekonfliktně obsloužit průmyslovou zónu Kněžpole je
především soukromým zájmem narážejícím na jiné soukromé zájmy.
Majetkoprávně lze záměr charakterizovat jako stejně komplikovaný, jako stejný záměr již obsažený
v ÚP Kněžpole. Žádná z dotčených obcí nevlastní v lokalitě rozhodující množství pozemků, které by
realizaci tohoto záměru usnadnily a tedy odůvodnily.
Potenciální přínos komunikace pro město je takřka nulový, neboť vzniklou komunikaci nebude patrně
možno využít pro následující rozvoj např. průmyslu z několika důvodů:
˗ Záměr se nachází v záplavovém území Q100 řeky Moravy
˗ Další využití bude problematické – díky režimům ochrany (CHOPAV, OP vodního zdroje aj.)
budou poplatky za vynětí dle současné úpravy ZPF cca 400 Kč/m2
˗ Střety s technickou infrastrukturou (vedení VVN a ZVN)
˗ Potřeba odůvodnit v novém územním plánu vymezení nových zastavitelných ploch, když ty
stávající již vymezené ještě nejsou využity
˗ Otázka normových požadavků na vzdálenost křižovatek na silnici II. třídy
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Obr.1: Vyznačení parc. č. 1187/223 ve snímku hlavního výkresu územního plánu – širší souvislosti záměru

Obr.2: Vyznačení parc. č. 1187/223 ve snímku koordinačního výkresu územního plánu.
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Obr.3: Stávající plocha Z – pohled ze silnice II/497 na průmyslovou zónu Kněžpole.

Obr.4: Vyznačení pozemků ve vlastnictví města v lokalitě
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Z výše uvedených důvodů pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje podaný návrh
změny Územního plánu Uherské Hradiště zamítnout.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Komise MČ Jarošov - komise předložený materiál bere na vědomí bez připomínek
Komise ŽP - komise nedoporučuje schválit změnu Územního plánu Uherské Hradiště podanou obcí
Kněžpole, spočívající v řešení alternativního dopravního napojení průmyslové zóny Kněžpole přes
stávající plochy „Z - zemědělské“ v k. ú Jarošov u Uherského Hradiště. Toto napojení by mělo být
realizováno přibližně ve stopě parcely č. 1187/223 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
Komise ARMPZ - komise většinou hlasů změnu nedoporučuje
Komise pro dopravu - Komise pro dopravu doporučuje případnou změnu územního plánu za
uvedeným účelem podmínit souhlasným stanoviskem kompetentních orgánů k novému napojení na
silnici II/497. Napojení musí být řešeno tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávající komunikační
sítě.
Komise pro rozvoj města a a strategické plánování - nedoporučuje, požadavek nesystémový,

realizovat v rámci stávajícího ÚP Kněžpole.

Zpracoval:
Ing. Martin Ševčík
Útvar městského architekta
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