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ÚVOD 
 

Dotčený orgán vyloučil významný vliv územního plánu Uhřice na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, zpracování 

vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo požadováno. 

Dotčený orgán (OŽP KÚ JMK) uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 

Uhřice na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.  

Souběžně s ÚP Uhřice proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. Jeho součást – 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  oprávněnou osobou (LÖW a 

spol., s r.o.) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány do územního plánu. 

 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce 

přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný 

tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. 

Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým 

a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

 sociální rozvoj 

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů 

 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán 

přílohou č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK 

NA TOTO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí vyloučil stanoviskem čj. JMK 

82042/2017 významný vliv územního plánu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost  evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 

Současně OŽP konstatoval, že z hlediska dalších zájmů chráněných Zákonem č 114/1192 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje požadavek na zajištění územního 

zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES, které se v řešeném území nachází.  

Požadováno je vyhodnocení vlivů ÚP Uhřice na životní prostředí, ve smyslu zákona č. 100/2001 

Sb. Posouzení je zpracováno firmou LÖW a spol. s.r.o., Brno. Podle požadavků KÚ JMK se vyhodnocení 

zaměřilo zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany povrchových a 

podzemních vod a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím 

využitím návrhových ploch a koridorů nadmístního významu. Návrhové plochy a koridory jsou posouzeny 

ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití.  

 

Vlivy Návrhu ÚP (tj. navrhovaných rozvojových lokalit a navrhovaných změn funkčního využití 

území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných aspektů, a to v přehledných tabulkách 

i v textech. 

V rámci vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno jak navržené 

funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých lokalit a různých druhů 

využití území. 

 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že návrh územního plánu Uhřice bude mít 

akceptovatelný vliv na životní prostředí při realizaci opatření, které jsou zapracovány do územního plánu. 

 

 

 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje z 27.11.2019 (sp.z. S-JMK 

160912/2019 OŽP/Mar) byl v únoru 2020 zpracován doplněk hodnocení koncepce ve fázi návrhu 

územního plánu pro opakované veřejné projednání ve smyslu ustanovení § 10 i zákona č.100/2001 Sb. o 

posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a dle § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Závěr SEA hodnocení: 

Doporučující opatření navržená v rámci dokumentace SEA k veřejnému projednání byla do 

územního plánu zapracována.  

Úpravy provedené do územního plánu na základě výsledků veřejného projednání, vyplývající 

jednak z požadavků dotčených orgánů, jednak z požadavků obce a veřejnosti, jednak z aktuálního právního 

stavu území, byly posouzeny a vyhodnoceny na základě upřesňujícího popisu a odůvodnění a lze 

konstatovat, že tyto úpravy nemají významný vliv na závěry a doporučení již zpracovaného SEA 

vyhodnocení, jsou však doplněny pro upravené plochy další podmínky. Kumulativní a synergické vlivy 

nebyly shledány z hlediska negativních vlivů na životní prostředí.  
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Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP: 

 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Uhřice a vzhledem k současnému  a 

výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 

skutečnostem, bylo konstatováno, že návrh Územního plánu Uhřice bude akceptovatelný za uskutečnění 

následujících opatření. 

 

Navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 

předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí a jejich zohlednění v ÚP: 

Požadované opatření v SEA 
Opatření v územním plánu (označení čísla kapitoly, do 

které je podmínka zapracována, nebo čísla výkresu) 
Návrh opatření - Plochy bydlení 

- pro plochy Z02, Z04 jsou navrženy územní studie, 

které se musí zaměřit i na krajinný ráz (včetně 

navrhovaných ploch veřejných prostranství a zeleně) 

vzhledem k exponovanosti v území,  

- plochu Z05 podmínit územní studií, která se musí 

zaměřit mimo jiného (parcelace pozemků, 

regulativy staveb apod.) i na minimalizaci 

negativních zásahů do krajinného rázu (včetně 

navrhovaných ploch veřejných prostranství a zeleně) 

vzhledem k exponovanosti v území,   

- v rámci těchto územních studií stanovit podíl 

zastavěných ploch k nezastavěným, zachovat 

maximum ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby 

apod.), stanovit etapizaci a zástavbu řešit tak, aby 

nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a 

krajinný ráz,  

- plochu Z05 ponechat v rozsahu dle ÚPO a 

nerozšiřovat směrem ke kostelu, prostorová regulace 

– zastavěnost 50%,    

- plochy Z01 a Z06 – dotčená meliorační zařízení, 

potřeba navrhnout v případě střetu technická 

opatření pro zajištění funkčnosti drenáže, 

- v co největší míře navrhnout zasakování dešťových 

vod na jednotlivých plochách. 

 

 

I.C.3 

V ploše Z02 bylo od podmínky územní studie upuštěno, 

vzhledem ke změně polohy této plochy. Úprava byla 

posouzena v dodatku SEA hodnocení. 

 

V ploše Z05 bylo od podmínky územní studie upuštěno, 

vzhledem k zahájení realizace stavby. 

 

 

 

I.K. 

 

 

 

 

 

Splněno – viz výkresová část 

 

 

I.C.3 

 

 

I.D.2 

Návrh opatření - Plochy občanského vybavení 

- minimalizovat zásahy do VKP niva (plocha Z08),  

- k  minimalizaci negativního zásahu do krajinného 

rázu u plochy Z07 stanovit zpracování územní 

studie,  

- plochy Z07 a Z08 – dotčená meliorační zařízení, 

potřeba navrhnout v případě střetu technická 

opatření pro zajištění funkčnosti drenáže. 

 

I.C.4 

 

Plocha Z07 byla vypuštěna. 

 

I.C.4 

 

Návrh opatření - Plochy smíšené obytné 

- pro plochu Z11 stanovit podíl zastavěných ploch 

k nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF 

(zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit 

etapizaci a zástavbu řešit tak, aby nebylo negativně 

ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz,   

- u ploch smíšených obytných v co největší míře 

navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 

ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 

povrchové vody do půdy. 

 

I.C.5 

Od etapizace bylo po projednání upuštěno, neboť by 

prakticky zablokovala využití dané plochy. 

 

 

I.D.2 

Návrh opatření - Plochy výroby a skladování – VS 

- pro plochy výroby a skladování stanovit minimální 

podíl izolační zeleně 15%,  

- u ploch zpevněných v co největší míře navrhnout 

opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 

 

I.C.7 Koeficient zastavění plochy je do 0,7. 
 

 

I.D.2 
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odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové 

vody do půdy, návrh likvidace odpadních vod, 

- plocha Z15 – dotčené meliorační zařízení, potřeba 

navrhnout v případě střetu technická opatření pro 

zajištění funkčnosti drenáže. 

 

 

I.C.7 

Návrh opatření - Plochy veřejných prostranství 

- u ploch navrhnout opatření na likvidaci 

přebytečných srážkových vod. 

 

I.C.8 

Návrh opatření - Plochy technické infrastruktury 

- návrhová plocha Z19 (ČOV) je navržena částečně 

v záplavovém území Spáleného potoka (nutno 

navrhnout technická opatření), 

- pro plochu technické infrastruktury - podzemní 

zásobník plynu – TZ stanovit minimální podíl 

izolační zeleně po obvodu navrhovaného areálu. 

 

I.D.2 

 

 

 

I.D.2 

 

Návrh opatření - Plochy vodní a vodohospodářské 

- vodní plochy navrhnout jako přírodě blízké 

s převažující ekologickou funkcí, 

- plochy N01, N02 a N09 – dotčená meliorační 

zařízení, potřeba navrhnout v případě střetu 

technická opatření pro zajištění funkčnosti drenáže, 

- v další fázi projektové přípravy prověřit rozsah 

záboru ZPF (převedení části plochy do TTP), 

- plocha N02 – začlenit část plochy jako součást 

mokřadního a vodního biotopu LBK1, plochu nelze 

umístit na půdu nižší kvality, jelikož v řešeném 

území jsou podél vodních toků pouze půdy II. třídy 

ochrany ZPF, návrh bude mít protipovodňový 

význam, 

- plocha N09 - plocha vymezená pro revitalizace 

vodního toku Vápenka (Studie proveditelnosti 

realizace přírodě blízkých protipovodňových a 

protierozních opatření v mikroregionu Ždánicko), 

jedná se o neúrodnou zamokřenou lokalitu. 

 

I.E.6 

 

I.E.6 

(N09 byla po projednání vypuštěna) 

 

I.E.6 

 

 

I.E.6 

 

 

 

 

 

N09 byla po projednání vypuštěna 

Návrh opatření – Plochy přírodní 

- ve skladebných částech ÚSES, vymezené v lesních 

porostech, postupně přeměňovat druhovou skladbu 

ve prospěch autochtonních druhů, 

- výsadby realizovat podle projektové dokumentace,  

- použitý výsadbový materiál musí mít místní 

(autochtonní) původ a odpovídat stanovištním 

podmínkám (skupině typů geobiocénů – STG).  

 

I.E.9, I.F.2 

 

 

I.F.2 

 

I.E.9, I.F.2 

 

Návrh opatření - Koridory dopravní infrastruktury   

K-D1, KR-D1 

- minimalizovat zásahy do VKP niva (plocha K-D1),  

- minimalizovat negativní zásahy do lesních porostů 

do VKP niva, skladebných částí ÚSES a  krajinného 

rázu (plocha KR-D1),  

 

 

I.D.1 

 

I.I 

Návrh opatření - Koridory pro umístění protierozních 

opatření  – K-PEO1 – 11 

- protierozní opatření realizovat podle projektové 

dokumentace,  

- koridory pro umístění protierozních opatření - 

poloha konkrétních opatření bude upřesněna v 

pozemkových úpravách na základě určení erozního 

smyvu. 

 

 

I.G 

 

 

I.G 
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Dodatek hodnocení - navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí a jejich zohlednění 

v ÚP: 

Požadované opatření v SEA 
Opatření v územním plánu (označení čísla kapitoly, do 

které je podmínka zapracována, nebo čísla výkresu) 

Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 

využití – Přípustné využití – snížit počet 

parkovacích míst pro osobní automobily a garáží  

stav: „parkoviště pro osobní automobily o velikosti 

do 10 parkovacích míst, řadové garáže o úhrnné 

kapacitě do 10 míst“. 

Plochy smíšené obytné (SO) - Podmínky využití 

ploch s rozdílným způsobem využití – Přípustné 

využití – snížit počet parkovacích míst pro 

osobní automobily  

stav: „parkoviště pro osobní automobily o velikosti 

do 20 parkovacích míst“ 

Plochy zemědělské – zahrady a sady (ZZ) – doplnit 

do nepřípustného využití: v zastavěném území 

veškeré stavby, které by snižovaly plochu 

zahrad a sadů  
 

 

I.F.2 

 

 

 

 

 

 

 

I.F.2 

 

 

 

 

 

 

I.F.2 

Plocha bydlení v rodinných domech (BR) 

V rámci plochy Z03 bude stanovena podmínka 

zpracování biologického průzkumu, případně 

biologické hodnocení na základě výsledku 

průzkumu.  

Plochy smíšené výrobní – vinné sklepy a 

rekreace (SVs) 

V rámci plochy Z33 bude stanovena podmínka 

zpracování biologického průzkumu.  

 

 

I.C.3 

 

 

 

 

I.C.6 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 

LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN 

OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ 

NEVYLOUČIL  

 

V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

Dotčený orgán vyloučil významný vliv územního plánu Uhřice na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, zpracování 

vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo požadováno. 

 
 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 
Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na 

výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).  

Podkladem pro ÚP Uhřice byla čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 

Kyjov 2016 (především část B – Rozbor udržitelného rozvoje území a z ní kapitola B.2.2. Vyhodnocení 

stavu územních podmínek jednotlivých obcí SO ORP Kyjov podle pilířů udržitelného rozvoje území), 

kterou pořídil MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování ve spolupráci s firmou USB 

Brno. 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů:  

1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů;  

2. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;  

3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje bylo v měřítku obcí v ÚAP ORP Kyjov provedeno na 

základě analýzy několika indikátorů, které by měly jednotlivé pilíře reprezentovat. Ačkoliv se metodika 

zmiňuje o „vyváženosti pilířů“, vzhledem ke stanovenému znázornění pomocí kartogramu jde spíše o 

vyhodnocení, zda jsou či nejsou jednotlivé pilíře v dané obci oslabeny. 

Pilíř životního prostředí byl hodnocen zejména na základě posouzení hodnoty koeficientu 

ekologické stability, zornění zemědělské půdy a erozního ohrožení, zastoupení a rozsahu chráněných 

území přírody v obci, zatížení hluku silniční (dle podkladu KHS) a emisní a imisní znečištění životního 

prostředí.  

Hospodářský pilíř byl hodnocen zejména na základě podílu nezaměstnaných v obci, intenzity 

bytové výstavby a zastoupení podnikatelských subjektů. 

Sociální pilíř byl hodnocen zejména na základě vývoje počtu obyvatel, věkové struktury (vývoje 

index stáří a podílu dlouhodobě nezaměstnaných mezi obyvateli ve věku 15 - 64 a zastoupení vybavenosti. 

Zařazení jednotlivých obcí do kategorií dosaženého stupně rozvoje bylo provedeno na základě 

kombinace přístupu – vyhodnocení jednotlivých obcí dle zvolených indikátorů a následná korekce a 

konečné zařazení dle dalších dostupných kritérií. 

 



 

 

 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00  Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP UHŘICE 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 

Strana: 69 
 

 
Uhřice jsou zařazeny mezi obce kategorie 3a, tj. obce se silným environmentálním pilířem, ale 

slabými pilíři ekonomickým a sociodemografickým. 

 

V následujícím výběru z hodnocení jednotlivých pilířů vybíráme ty části SWOT analýzy, které se 

týkají, nebo mohou týkat, řešeného území a které jsou řešitelné, nebo ovlivnitelné metodami územního 

plánování. 

 

Environmentální pilíř, důsledky na přírodní hodnoty 

 

Území obce Uhřice hodnoceno z hlediska environmentálního pilíře jako stabilní.  

 

Životní prostředí – SWOT analýza Vliv ÚP Uhřice 

Silné stránky:  

 Výhradní ložiska ropy a zemního plynu, těžba bez 

výrazného plošného dopadu na území,  

 

 

 v k.ú. Uhřice u Kyjova je vysoká kvalita zemědělské 

půdy, 

 

 obec má kanalizaci včetně ČOV, vodovod a 

plynovod. 

 

 

Slabé stránky:  

 Využití volné krajiny v převážné části území 

podřízené intenzivnímu zemědělství: 

o nízká retenční schopnost území, 

o výrazně narušené přírodní struktury, 

 

 Plochy související s provozem podzemního 

zásobníku plynu ÚP Uhřice respektuje, plochy 

nezapsané v katastru nemovitostí zakresluje jako 

plochy návrhové. 

 ÚP Uhřice zohledňuje kvalitu ZPF a na půdu I. a II. 

třídy ochrany umisťuje zastavitelné plochy pouze ve 

veřejném zájmu a plochy převzaté z platného ÚPO. 

 ÚP Uhřice navrhuje prodloužení kanalizace, 

vodovodu a plynovodu ke všem návrhovým 

plochám; dále navrhuje odkanalizování a ČOV pro 

odloučenou lokalitu Janův Dvůr. 

 

 Viz níže – v podstatě shrnutí dále uváděných 

slabých stránek, 
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o znečištění vodních toků zejména splachy 

z polí a nedostatečným čištěním 

kanalizačních vod a těžebních vod, 

o silné erozní ohrožení území, 

 nízká retenční schopnost zemědělské krajiny, 

 

 

 narušení přirozeného vodního režimu v krajině, 

 

 

 chybějící prvky ÚSES v nelesní krajině, 

 nízké zastoupení trvalých travních porostů, 

 

 nízké zastoupení lesů, 

 

 koeficient ekologické stability (KES) 0,14. 

 

 

 

 

 

Hrozby:  

 Lokální záplavy způsobené extravilánovými vodami 

při extrémních srážkách. 

 

 

 

 

 ÚP Uhřice navrhuje pro zadržení vody v krajině 

plochy vodní a vodohospodářské a navrhuje 

koridory pro umístění protierozních opatření, 

 regulativy ÚP Uhřice pro plochy, vyskytující se 

podél vodních toků, umožňují umístění 

revitalizačních opatření pro tyto plochy. 

 ÚP Uhřice vymezuje plochy a koridory ÚSES. 

 ÚP Uhřice navrhuje nové plochy trvalých travních 

porostů (N10, N11). 

 Vzhledem ke kvalitě zemědělského půdního fondu 

není podstatné zvýšení podílu lesních porostů reálné  

 Po zapracování opatření, navrhovaných ÚP Uhřice 

by se měla ekologická stabilita území zvýšit; avšak 

KES se pravděpodobně sníží, neboť plochy ÚSES 

budou zřejmě v katastru nemovitostí vedeny jako 

ostatní plochy (využití zeleň) a budou tedy při 

výpočtu KES snižovat jeho hodnotu. 

 

 

 ÚP Uhřice navrhuje koridory pro umístění 

protierozních opatření; tato opatření budou současně 

snižovat ohrožení území extravilánovými vodami. 

 

 

Ekonomický pilíř, hospodářský potenciál rozvoje 

 

Ekonomický pilíř v obci Uhřice je v ÚAP hodnocen jako nízký.   

 

Hospodářské podmínky – SWOT analýza Vliv ÚP Uhřice 

Silné stránky:  

 Fungující veřejný dopravní systém (IDS), 

 

 

 

 potenciální plochy pro rozvoj pracovních příležitostí 

- výroby, občanského vybavení zakotvené v ÚPD 

obcí, 

 

 ložiska ropy a zemního plynu, 

 

 

 

 

 vysoká kvalita zemědělské půdy. 

 

 

Slabé stránky 

 vysoká míra vyjížďky za prací, 

 

 

 

 nízký potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, 

 

 

 

 ÚP Uhřice navrhuje plochu pro přesunutí zastávky 

autobusu u silnice I/54 do bezpečnější polohy a 

navrhuje novou zastávku autobusu v severní části 

obce, 

 zachováním a mírným rozvojem ploch výroby a 

skladování i návrhem ploch občanské vybavenosti a 

vymezením ploch smíšených vytvoří ÚP Uhřice 

podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí, 

 v Uhřicích se jedná především o provoz podzemního 

zásobníku plynu (PZP), který bezprostředně souvisí 

s těžbou; plochy pro provoz PZP ÚP Uhřice 

respektuje, plochy nezapsané v katastru nemovitostí 

zakresluje jako plochy návrhové. 

 ÚP Uhřice zohledňuje kvalitu ZPF a na půdu I. a II. 

třídy ochrany umisťuje zastavitelné plochy pouze ve 

veřejném zájmu a plochy převzaté z platného ÚPO. 

 

 Zachováním a mírným rozvojem ploch výroby a 

skladování i návrhem ploch občanské vybavenosti a 

vymezením ploch smíšených vytvoří ÚP Uhřice 

podmínky k omezení vyjížďky za prací, 

 ÚP Uhřice navrhuje nové cyklostezky plochu 

občanské vybavenosti místo zrušeného nádraží, kde 

je možno vytvořit zázemí pro cykloturisty,  
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 chybějící systémy odkanalizování a čištění 

odpadních vod ve většině obcí, 

 

 závislost na několika málo pracovních centrech a 

klíčových zaměstnavatelích (Kyjov, Vracov, 

Ždánice); závislost na vnějších hospodářských 

centrech. 

Příležitosti 

 Odstranění stávajících dopravních závad, nové 

výrobní areály vázat na obsluhu mimo obytná území 

obcí a měst, 

 

 

 příležitost zřizování výroby stavebních hmot 

z místních zdrojů, a tím zvyšování hospodářské 

samostatnosti SO ORP. 

Hrozby 

 Narušení hodnot území a zdravých životních 

podmínek výstavbou kapacitních areálů výroby na 

okraji sídel a v krajině 

 

rostoucí závislost malých obcí na větších sídlech – 

riziko každodenního vylidňování.  

 

 Uhřice jsou odkanalizovány na obecní ČOV, ÚP 

navrhuje odkanalizování a ČOV pro odloučenou 

lokalitu Janův Dvůr. 

 Viz bod „vysoká míra vyjížďky za prací“. 

 

 

 

 

 ÚP Uhřice navrhuje plochu pro bezpečnější 

umístění autobusové zastávky u solnice I/54; plochy 

výroby a skladování – stávající i navrhované lze 

dopravně obsloužit z jihu, tj. s minimálním 

průjezdem obcí, 

 ÚP Uhřice navrhuje rozšíření plochy pro recyklaci 

stavebního odpadu. 

 

 

 ÚP navrhuje nové plochy výroby a skladování 

pouze v návaznosti na plochy stávající, případně 

v lokalitě Janův Dvůr, která má charakter 

odděleného výrobního území,  

 závislost na větších sídlech a riziko každodenního 

vylidňování snižují navrhované plochy výroby a 

skladování, občanské vybavenosti a plochy smíšené. 

 

Sociální pilíř 

 
Sociální pilíř v obci Uhřice je v ÚAP hodnocen jako nízký.   

 

Soudržnost společenství obyvatel – SWOT analýza Vliv ÚP Uhřice 

Silné stránky 

 Relativně stabilní počet obyvatel, disponibilní 

plochy pro bydlení vymezené v ÚPD obcí. 

 

Slabé stránky 

 Nepříznivá věková struktura obyvatel, 

 chybějící zařízení pro seniory a zdravotně postižené 

občany, 

 

 

 vysoká míra vyjížďky za prací, 

 

 

 nízká atraktivita většiny území pro konvenční 

turistiku, 

 

 málo přírodního vodstva k rekreačnímu využití – 

méně atraktivní území. 

Příležitosti 

 Integrace občanského vybavení (zejména sociálních 

zařízení) do ploch bydlení a ploch se smíšeným 

využitím, 

 tlak na plochy bydlení usměrnit do jader obcí 

(rekonstrukce, zástavba proluk) a tím zvýšit jejich 

atraktivnost, 

 kulturní turistika – např. podpora produkcí s vazbou 

 

 ÚP Uhřice vymezuje návrhové plochy bydlení 

a plochy smíšené obytné, čímž přispívá ke 

stabilizaci obyvatel obce, 

  

 Netýká se Uhřic, 

 zařízení pro seniory a zdravotně postižené 

občany je dle regulativů možno umístit 

v plochách bydlení a v plochách smíšených 

obytných,  

 riziko vysoké vyjížďky za prací snižují 

navrhované plochy výroby a skladování, 

občanské vybavenosti a plochy smíšené. 

 navrženy nové cyklostezky a plocha občanské 

vybavenosti místo zrušeného nádraží, kde je 

možno vytvořit zázemí pro cykloturisty,  

 ÚP navrhuje plochu pro vybudování zázemí 

(příp. kempu) u stávajícího aquaparku. 

 

 ÚP Uhřice vymezuje centrální část obce jako 

plochy smíšené obytné, 

 

 navrhované plochy bydlení jsou umisťovány ve 

vazbě na centrální část obce (proluky se v obci 

nevyskytují), 

 ÚP Uhřice navrhuje plochu smíšenou výrobní – 
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na vinařskou kulturu. 

Hrozby 

 Stárnutí populace => zvyšování nároků na sociální 

služby.  

 

vinné sklepy a rekreace. 

 

 Dle regulativů možno umístit zařízení pro 

seniory v plochách bydlení a v plochách 

smíšených obytných. 

 

 

 

 

 

D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, NEPODCHYCENÉ 

V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

II.A.1. Vlivy ÚP na jevy nepodchycené v ÚAP 

 

Nad rámec jevů, obsažených v ÚAP a v Příloze č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb,. jsou V ÚP Uhřice 

vymezeny plochy stávající krajinné zeleně (NK). Kromě plošně vymezených prvků zeleně je uvnitř 

zástavby i v otevřené krajině vymezena zeleň liniová (interakční prvky) ve formě jednostranných nebo 

oboustranných alejí. 

 

Ozn.  Sledovaný jev Komentář 

 Etapizace výstavby Územní plán stanovuje pro zastavitelné plochy:  

 plochy bez stanovení pořadí změn  

 plochy se stanovením pořadí změn: plocha Z03, Z05  

 

V plochách Z03 a Z05 se jedná o podmínku, že výstavbě bude 

předcházet realizace veřejné infrastruktury v přilehlé ploše 

veřejného prostranství. 

 Plochy územních rezerv V ÚP Uhřice jsou vymezeny tyto plochy a koridory územních 

rezerv: 

 KR-D: Koridor územní rezervy – doprava silniční 

 R-B1, R-B2: Plocha územní rezervy pro možné budoucí 

využití jako plocha pro bydlení. 

 R-V1: Plocha územní rezervy pro možné budoucí využití jako 

plocha výroby a skladování. 

 R-N1: Plocha územní rezervy pro možné budoucí využití jako 

plocha vodní a vodohospodářská. 

 

Územní rezervy naznačují možný směr dalšího rozvoje. Jejím 

účelem je ochrana území před nežádoucími změnami. 

NK Plochy krajinné zeleně Byly vymezeny k ochraně nelesní zeleně v zemědělské krajině. 

Tato zeleň má nezastupitelný význam ekologický, protierozní, 

krajinářský a její přínos je i ve vytváření pocitu obytné krajiny a 

kladného vlivu na mikroklima. 

 Liniová zeleň, aleje Územní plán navrhuje vymezení stávajících struktur krajinné 

zeleně v podobě porostů mezí, alejí a remízů za interakční prvky, 

případně založení nových interakčních prvků. Navrhována je 

dosadba krajinné zeleně ve volné zemědělské krajině a v podobě 
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cestních stromořadí, a několika remízů. 

 Plochy dopravy v klidu ÚP Uhřice nevymezuje nové zastavitelné plochy pro dopravu 

v klidu. Další doplnění parkovišť a garáží je možné v rámci 

stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití.  

Deficit parkovacích ploch je pociťován u kostela a hřbitova. Za 

tím účelem je v ÚP navrženo v blízkosti hřbitova rozšíření 

zastavitelné plochy Z26 (plocha veřejných prostranství), kde bude 

možné umístit parkoviště. 

V ÚP je uplatněna podmínky, že všechny nové obytné objekty i 

objekty občanské vybavenosti by měly mít řešeno parkování a 

odstavování vozidel na vlastním pozemku dle ČSN 73 6056 a dle 

zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 

 Vymezení architektonicky 

nebo urbanisticky 

významných staveb 

V ÚP Uhřice nebylo účelné vymezit architektonicky a 

urbanisticky významné plochy, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace staveb jen 

autorizovaný architekt.  

 Podmínka zpracování územní 

studie nebo regulačního 

plánu 

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje 

územní plán zastavitelné plochu Z04, ve které je uloženo 

prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro 

rozhodování.  

Tyto plochy mohou být využity až po vyřešení specifických 

problémů, které jejich možné využití provází. Tyto problémy jsou 

pojmenovány v podmínkách pro pořízení jednotlivých ploch ve 

výrokové části. 

 Podmínky podmínění 

rozhodování v ploše dohodou 

o parcelaci 

V ÚP Uhřice je vymezena zastavitelná plocha Z04, ve kterých je 

rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky 

pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, 

jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas 

s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (tzv. 

dohody o parcelaci). 

Důvodem je potřeba nalezení proporcionálních zásahů do 

majetkoprávních vztahů v lokalitě s drobnou držbou pozemků a 

dosažení dohody na vedení dopravní a technické infrastruktury, 

vymezení veřejných prostranství apod.  

 

 

II.A.2. Historický vývoj obce a zdůvodnění urbanistické koncepce 

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční 

uspořádání a rozložení obce v krajině. Převážnou část katastrálního území tvoří velkovýrobně 

obhospodařovaná zemědělská krajina, jen svažité pozemky v blízkosti zastavěného území jsou obvykle 

využity jako zahrady, sady a vinice. Krajina je členěna drobnými vodními toky (Vápenka, Zdravovodský 

potok, Spálený potok). Velmi malý je podíl lesů, drobné plochy lesů se nacházejí pouze na svazích jižně od 

železniční trati. Vzhledem ke kvalitě zemědělského půdního fondu není podstatné zvýšení podílu lesních 

porostů reálné, a proto klade územní plán velký důraz na posílení systému ekologické stability, tj. založení 

chybějících biocenter a biokoridorů. 

 

Urbanistický vývoj sídla: 
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II. Vojenské mapování – Františkovo (1836-1852)     
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz 

Ortofoto z 2.7.2015 
Zdroj: mapy.cz 

 

 

Základní koncepce rozvoje sídla 

 

Územní plán klade důraz na rozvoj pilířů sociálního a ekonomického, při zachování a zkvalitnění  

pilíře environmentálního. Celkové vyvážení však není účelem územního plánu – funkci hospodářského 

centra plní blízká města Slavkov u Brna a Kyjov, dobrá dostupnost je, díky integrovanému dopravnímu 

systému, i do krajského města Brna. 

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční 

uspořádání a rozložení sídla v krajině.  

Na základě rozboru historických, přírodních, demografických i urbanistických podmínek byla 

vypracována urbanistická koncepce územního plánu. Výchozím hlediskem koncepčního přístupu k řešení 

územního plánu a rozvojové urbanizace obce je zajištění optimálního životního a pracovního prostředí pro 

obyvatelstvo, úměrné usměrnění rozvoje zařízení pro výrobu a skladování, občanské vybavení, ploch 

smíšených výrobních, bez násilného narušení historických i stávajících urbanistických struktur a 

architektonických hodnot a především bez narušení kulturních, památkově chráněných hodnot, 

zanechaných předchozími generacemi. 

ÚP usiluje o segregaci navzájem neslučitelných (obtěžujících) funkcí – plochy výroby a skladování 

jsou soustředěny jižně od obce, přičemž rozvoj ploch bydlení je orientován na východní a západní okraj 

obce. 

Územní plán vymezuje i plochy územních rezerv, které nezávazně vymezují směry dalšího 

možného rozvoje funkce výrobní. 

Nezastavěné území je maximálně chráněno před novou zástavbou.  

Přírodní i kulturní hodnoty jsou územním plánem respektovány a chráněny a využití území 

navržené územním plánem je těmto hodnotám podřízeno. 

 

Koncepce rozvoje sídla 

 

Hlavní rozvíjející se funkcí v obci je a bude bydlení a dále vybavenost, zaměřená na obsluhu 

spádového území. Územní plán navrhuje zkvalitnění obytného prostředí, proto jsou výrobní a rozsáhlejší 

podnikatelské aktivity soustředěny především na jižním okraji obce a v Janově Dvoře. Bydlení je rozvíjeno 
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především na západním, severním a východním okraji obce, kde nebude v kolizi s dalšími, potenciálně 

rušícími funkcemi. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby 

nebránily rozvoji drobných podnikatelských aktivit i v rámci ploch bydlení, při zachování kvality obytného 

prostředí. V centru obce a podél silnice k Silničné jsou stávající plochy vymezeny jako smíšené obytné. 

Území obce je zastavěno velmi intenzivně, proluky se téměř nevyskytují. Volné, dopravně 

dostupné jsou plochy zahrad v okrajových částech sídla, kde je však vhodné zahrady zachovat nezastavěné, 

protože zeleň se podílí na celkovém obrazu sídla a jeho citlivém zapojení do krajiny. K zastavění jsou 

navrženy nové rozvojové plochy mimo zastavěné území (zastavitelné plochy).  

Do územního plánu jsou převzaty záměry ze schváleného ÚP a jeho změn č. 1, 2 a 3, pokud již 

nebyly realizovány nebo ze záměru sešlo. Tyto záměry jsou doplněny o některé nové podněty uplatněné  

obcí. Všechny podněty byly vyhodnoceny a jejich vhodnost posouzena. Některé byly vyřazeny z důvodu 

nevhodnosti jejich umístění nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.  

Za urbanisticky nejcennější území lze v Uhřicích považovat prostor návsi s potokem Vápenka, 

jako ústředním motivem uspořádání návsi. Z tohoto důvodu bylo použito při členění ploch veřejného 

prostranství pojem „plochy veřejného prostranství – soukromá zeleň“, neboť podél potoka uprostřed návsi 

se nacházejí soukromé pozemky, které jsou z části využívány jako zahrady (většinou s kvalitní užitkovou i 

okrasnou zelení) a které nejsou oploceny.  

Podmínky prostorového uspořádání pro stávající i navrženou zástavbu jsou stanoveny tak, aby byly 

hodnoty co nejvíce chráněny a nebyl narušen stávající charakter a vzhled sídla, ani krajinný ráz.  

Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou lokalizovány jak v obci (bydlení, vybavenost, plochy 

smíšené, výroba na jižním okraji), tak i v Janově Dvoře (výroba, vybavenost, ČOV).  

Velký důraz územní plán klade na posílení funkce bydlení a na vytvoření dostatku pracovních 

příležitostí. Současně zastavěné území je poměrně kompaktně zastavěno. Pro obytnou výstavbu jsou proto 

navrženy zastavitelné plochy na okrajích obce s vždy s logickou vazbou na zastavěné území.  

ÚP posoudil možnost využití pro zástavbu plochy zahrad v severní části obce podél potoka (A) i 

možnost využití pro zástavbu na svahu severovýchodně obce (B). V obou případech bylo od záměru 

výstavby rodinných domů upuštěno. U potoka z důvodů nutnosti ponechání plochy pro užívání pozemků 

sousedících s korytem vodního toku. Na svahu nad obcí z důvodu obtížně řešitelného přístupu 

k pozemkům i z důvodu ochrany porostu starých extenzivních sadů, nacházejících se na svahu nad obcí.   

 

 

 
Plocha A 

 
Plocha B 

 
Plocha B 
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Rozvoj výroby je orientován hlavně na jižní okraj obce, kde se nachází stávající výrobní zóna a do 

Janova Dvora. Další plocha výroby je umístěna u čerpací stanice pohonných hmot při komunikaci I/54. 

Veškeré výrobní plochy jsou situovány tak, aby jejich dopravní obsluha nezatížila dopravní skelet obce a 

nezhoršila v obci životní prostředí. 

Rozvoj ploch občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport řeší územní plán v návaznosti na 

stávající aquapark a stávající sjezdovku. 

Na úseku technického vybavení území navrhuje územní plán plochu pro zadržování dešťové vody 

u sjezdovky, čistírnu odpadních vod v Janově Dvoře a rozšíření plochy recyklace stavebního odpadu 

v Janově Dvoře. 

Územní plán vymezuje i plochu územních rezerv, které nezávazně vymezují další možný rozvoj 

obce. Jedná se o 2 plochy bydlení v rodinných domech na svazích nad obcí, plochu výroby a skladování 

v Janově Dvoře a plochu vodní a vodohospodářskou severně od obce.  

 

Struktura sídla, kompozice 

 

Z hlediska urbanistické kompozice má obec poměrně jednoduchý půdorys původní potoční vsi, 

kde další ulice pokračují ve směru bývalých cest na osadu Silničná (část obce Žarošice), směrem 

k Dambořicím a v území pod kostelem.  

Náves v Uhřicích se rozkládá podél potoka Vápenka, který je jejím významným prvkem. 
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V dálkových pohledech, především při příjezdu od silnice I/54 se uplatňuje dominanta kostela. Na 

horizontu pak vystupují siluety nadzemních objektů podzemního zásobníku plynu a těžebních zařízení. Pro 

zmírnění jejich rušivého vizuálního vlivu je navrženo ozelenění po obvodu těchto areálů.  

 

 
Obraz (panorama) obce, s dominantou kostela, je třeba chránit jako významnou kulturně-historickou 

hodnotu. Proto ÚP Uhřice omezuje výšku objektů v zastavitelných plochách v západní části obce. 

V bezprostředním okolí obce jsou zahrady a vinohrady. 

  
Pohled od lokality plánované výstavby rod. domů Z05. Pohled od silnice přes sportovní areál u školy. 
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Výrazná území a objekty v obci Uhřice: 

 

 

 
 

 

Kostel sv. Jana Křtitele  

 

 
Aquapark Uhřice 

 
Fotbalové hřiště 

 
Nová mateřská škola 

 
Památník padlým před školou 

 
Socha sv. Floriána 

 
Dochovalý původní historický dům 
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Výrobní areál ja jihu obce (pohled od kostela) 

 
Památkově chráněný portál v Janově Dvoře 

 
Pamětní deska ukončení napoleonských válek 

 
Nevyužívaní železniční trať 

 
Nevyužívané nádraží 

 

 

Ochrana krajiny a krajinného rázu 

 

Záměry navrhované v územním plánu Uhřice byly vyhodnoceny z hlediska vlivu na zájmy ochrany 

přírody a krajiny a taktéž na krajinný ráz. Obecně dochovalost krajinného rázu na k.ú. Uhřice kolísá od 

málo dochovalého krajinného rázu (zemědělské plochy, plochy výroby) až po krajinný ráz dobře 

dochovalý (osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky v původní struktuře). 

K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou v územním plánu stávající i vymezené prvky ÚSES, 

u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny prostorové regulativy. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

OBSAŽENÝCH V PÚR NEBO ZÚR 

 

 

E.1 Vyhodnocení přínosu Územního plánu Uhřice k naplnění priorit Politiky územního 

rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 (PÚR) schválenou usnesením vlády ČR č. 276 

ze dne 15. 4. 2015 (PÚR ČR) 
 

Územní plán naplňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území:  

(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. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 

živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 

rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské 

krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu ÚP Uhřice respektuje stávající hodnoty území a 

svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji. Jsou navržena opatření pro ochranu a rozvoj 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny.  

Priorita je dodržena. 

 

(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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 

zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 

oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu ÚP Uhřice respektuje tuto prioritu. 

Priorita je dodržena. 

 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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. Cílem je 

účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 

koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 

pro udržitelný rozvoj území. 

Vyhodnocení: Je navrženo rozšíření plochy výroby a skladování (Z16) u stávající plochy výroby a 

skladování. V případě omezení plochy by mohlo hrozit, že majitel stávající objekty opustí, tyto zůstanou 

nevyužité a vznikne zde plocha brownfields. 
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Priorita je dodržena. 

 

(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, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 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 charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení: Navržené rozvojové záměry jsou cíleně umisťovány do nejméně konfliktních lokalit, 

při respektování současného stavu v území a jeho přirozenému vývoji v průběhu minulosti. Jsou vytvářeny 

podmínky pro využívání přírodních zdrojů. ÚP rovněž řeší a doplňuje podmínky směřující k ochraně 

krajinného rázu. 

Priorita je dodržena. 

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 

tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 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 řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 

všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi 

ve prospěch územního rozvoje.  

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. 

Vyhodnocení: V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny požadavky na technickou 

infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch a koridorů. Jsou stanoveny podmínky pro další 

prověřování záměrů. Jsou řešeny požadavky na dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na 

okolní obce a jeho širší vazby. 

Priorita je dodržena.  

 

(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. 

Vyhodnocení: Navržené řešení koncepce technické infrastruktury včetně řešení zásobování území 

vodou bude umožňovat dlouhodobé plnění budoucích požadavků na území. Rozsah návrhových ploch 

nezvyšuje nároky na stávající způsob zásobování vodou a odvodu splaškových vod.  

Priorita je dodržena. 
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E.2 Vyhodnocení přínosu ÚP Uhřice k naplnění priorit Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje (ZÚR) 
 

ÚP Uhřice je v souladu s následujícími prioritami Jihomoravského kraje: 

(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského 

kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, 

poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Uhřice. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje 

území, zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek).  

Do ÚP Uhřice jsou zapracovány celostátní a krajské záměry, tyto jsou koordinovány s okolními 

obcemi. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí 

Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou 

přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti 

udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného 

rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících složek.  

Tyto priority ÚP Uhřice řeší – posílením hospodářského a sociálního pilíře (zachováním a mírným 

rozvojem ploch výroby a skladování i návrhem ploch občanské vybavenosti a vymezením ploch smíšených 

vytvoří ÚP Uhřice podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a k omezení vyjížďky za prací, navrhuje 

nové cyklostezky a plochu občanské vybavenosti místo zrušeného nádraží, kde je možno vytvořit zázemí pro 

cykloturisty, vymezením návrhových ploch bydlení a ploch smíšených obytných přispívá ke stabilizaci 

obyvatel obce, plochy bydlení jsou navrhovány v návaznosti na centrum obce, je řešena dopravní a 

technická infrastruktura k jejich obsluze regulativy umožňuje umístit v plochách bydlení nebo v plochách 

smíšených obytných zařízení pro seniory 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury 

zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 

systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na:  

c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu 

jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje 

infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 

cestovního ruchu a rekreace;  

ÚP Uhřice navrhuje cyklostezku na tělese nevyužívané železniční trati a koridor pro umístění 

cyklostezky směrem od Žarošic. Tyto cyklostezky umožní spojení Uhřic i Žarošic s městy Ždánice a 

klobouky u Brna.  

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 

předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.  

ÚP Uhřice nevymezuje rozsáhlé zastavitelné plochy, které by mohly zneprůchodnit území. Zajišťuje 

dostatečnou prostupnost krajiny, řešení ÚP nepovede ke fragmentaci krajiny. 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 

charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Uhřice. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména 

s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou 

funkci krajiny.  

Rozvoj primárního sektoru je zajištěn vymezením zastavitelných ploch pro těžbu ropy a pro těžbu a 

uchování zemního plynu. Koncepce ÚP navíc sleduje cíl chránit kvalitní zemědělskou půdu a zabránit 

zhoršování podmínek pro její obhospodařování. 

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 

dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany státu 

a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Uhřice. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

 

Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost 

územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi. 

Územně analytické podklady zařadily Uhřice dle vyváženosti pilířů územního rozvoje do kategorie 

3a, tj. obec se silným environmentálním pilířem, ale slabými pilíři ekonomickým a sociodemografickým. 

Územní plán tak vytváří podmínky ke zlepšení vyváženosti pilířů trvale udržitelného rozvoje.  

 

ÚP Uhřice řeší následující problémy vymezené pro území Obce Uhřice v ÚAP ORP Kyjov: 

 

RURU, karty obcí – vymezení problémů k řešení ÚP Uhřice 

1. Vytvářet podmínky pro udržení optimálního 

rozvoje sídelní struktury řešeného území – 

zejména dostupnosti ploch pro bydlení a 

podnikatelské aktivity. 

2. Plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou 

infrastrukturu. 

 

 

3. V ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch 

bydlení umožňující integraci občanského 

vybavení i ploch podnikatelských aktivit a tím 

umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě 

bydliště 

4. Vymezením ploch se smíšeným využitím v ÚPD 

umožnit podnikání na pozemcích vlastníků 

5. Prověřit možnosti vymezení ploch veřejného 

občanského vybavení (zařízení pro seniory) 

 

6. Rozvíjet možnosti rekreačních aktivit 

(potenciálu vybavenosti obce) prověřit možnosti 

propojení cykloturistiky a vinařské turistiky 

(plochy pro odstavení vozidel, rekreační 

infrastruktura, apod.) 

7. Respektovat prvky přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území 

8. Chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky 

charakteristik krajinného rázu, zejména 

přechodové krajinné struktury (záhumenky, 

sady) mezi obcí a volnou krajinou 

9. Identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a 

prověřit případnou nutnost protierozní ochrany 

území 

10. Vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti 

krajiny a budování doprovodné infrastruktury 

1. ÚP Uhřice navrhuje plochy bydlení a plochy 

výroby a skladování. 

 

 

2. Plochy bydlení jsou navrhovány v návaznosti na 

centrum obce, je řešena dopravní a technická 

infrastruktura k jejich obsluze.  

 

3. Stávající plochy v centru obce jsou v ÚP 

vymezeny jako plochy smíšené obytné 

s možností integrace občanského vybavení i 

ploch podnikatelských aktivit. 

 

4. Dtto předchozí odstavec. 

 

5. Dle regulativů možno umístit zařízení pro 

seniory v plochách bydlení a v plochách 

smíšených obytných. 

6. ÚP Uhřice navrhuje nové cyklostezky a plochu 

občanské vybavenosti místo zrušeného nádraží, 

kde je možno vytvořit zázemí pro cykloturisty. 

 

 

7. Požadavek splňuje celé řešení ÚP Uhřice. 

 

8. Požadavek splňuje celé řešení ÚP Uhřice. 

 

 

 

9. ÚP Uhřice navrhuje koridory pro umístění 

protierozních opatření. 

 

10. ÚP Uhřice stanovuje regulativy pro nezastavěné 

plochy tak, aby v pozemkových úpravách (které 

v tomto území dosud neproběhly) umožnil 

optimálně řešit průchodnost krajiny i 

doprovodnou infrastrukturu. 
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Návrh územního plánu vytvořil v rámci kompetencí územního plánování podmínky pro využití 

silných stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, podmínky pro eliminaci, příp. 

minimalizaci slabých stránek a ohrožení stávajících obyvatel a dalších subjektů využívajících území, 

včetně generací budoucích. 

Návrh ÚP v dostatečné míře eliminuje zjištěné slabé stránky a hrozby a rizika, ovlivňující potřeby 

života současné generace. 

 

 

 


