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A.   Postup při pořízení územního plánu  
Postup při pořízení územního plánu Územní plán Jankovice bude doplněn pořizovatelem po ukončení 
pořizování územního plánu. 

 

B.  Výsledek přezkoumání územního plánu  

B. 1.  Vyhodnocení souladu ÚP s PUR a ZÚR 

B.1.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
Zpracování územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 vydanou 
vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20. 07. 2009.  

Řešené území není zařazeno dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 do žádné 
rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti. Neleží v trasách transevropských 
multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, 
koridorů vodní dopravy, elektroenergetiky, VVTL plynovodů a koridorů pro dálkovody. 

Územní plán Janovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje, v navrženém ÚP Jankovice jsou 
respektovány Republikové priority: 

(14) Jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Jsou respektovány a vymezeny nemovité kulturní 
památky místního významu. Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny. Je respektována urbanistická struktura území, která je dlouhodobě 
stabilizována a vymezena dopravním skeletem. Návrh pouze tento skelet doplňuje v měřítku 
odpovídajícím charakteru území.  

(16) Při stanovení způsobů využití území byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním 
jednostranných hledisek a požadavků. Dílčí požadavky zadání byly na výrobních výborech projednány 
a bylo přijato řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na cíle územního plánování. 

(25) Jsou vymezeny podmínky pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území – je navržena plocha T* 17 pro umístění hráze poldru. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody je stabilizovaná a  splňuje požadavky na 
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Zpracování odpadních vod je nevyhovující. 
Územním plánem je řešeno odkanalizování. 

(31) V území nejsou žádné plochy vhodné pro  rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, proto nejsou ani žádná navrhovány. 

B.1.2. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
VYDANÉ KRAJEM  

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Území obce Jankovice je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 
(dále jen ZÚR ZK), vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. září 2008 usnesením 
č.0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy (nabylo účinnosti dne 23. října 2008).  

Územní plán byl vypracován v souladu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, 
která byla  vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12.9.2012 
a nabyla účinnosti dne 5.10.2012. V tomto smyslu je návrh ÚP Jankovice zpracován. 

Požadavky vyplývající z Aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje 
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Územní plán: 

- respektuje priority územního plánování uvedené v kapitole 1. Aktualizace ZÚR ZK: 

(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje pro 
příznivé životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní a sociální soudržnosti 
obyvatel….. Jsou navrženy vyváženě plochy bydlení, plochy silniční dopravy a zároveň i plochy prvků 
ÚSES a veřejných prostranství v kapacitách odpovídajících potřebám území v souladu  krajskými 
oborovými koncepcemi  a strategiemi. Řešení územního plánu zajišťuje vyváženost všech tří pilířů. 

 
(2)Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR Zlínského kraje …. Jsou vymezeny a  upřesněny prvky ÚSES v souladu 
s Komplexními pozemkovými úpravami. 

• navržený NRBK [PU 23] 152  (Kostelecké polesí – Hluboček) 

• navržený  RBK [PU 158] 1580  (Na skále – Lipina I) 

• navržený  RBK [PU 158] 1580  (Na skále – Lipina II) 

• navržený  RBK [PU 158] 1580  ( Na skále – Lipina III) 

Všechny skladebné části územního systému ekologické stability vyplývající ze ZÚR jsou zapracovány.  
 

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu proměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů ze soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního 
rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) 
Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Řešené území nenáleží do jmenovaných 
regionů. 

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídel 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. Řešené území nenáleží do jmenovaných 
území. 

 (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 2008 ZÚR ZK. Jsou vytvořeny  vhodné územní podmínky v rámci 
Komplexních pozemkových úprav, které jsou návrhem respektovány, silniční doprava je vyhovují 
a cyklostezky na katastrálním území realizovány. 

(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 ke 
zvolenému životnímu prostoru… Koncepce řešení územního plánu zachovává a citlivě doplňuje 
tradiční vnější i vnitřní výraz sídla, byly vyloučeny nekoncepční formy využívání zastavitelného území 
a byla zamezena urbánní fragmentace přilehlé krajiny.  

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

• 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. Řešené území nenáleží 
do jmenovaných území. 

(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení 
specifických problémů, které jsou vymezeny. Řešené území se nenachází ve specifické oblasti kraje. 

(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých 
a energetických zdrojů v území kraje….  Nejsou již navrhovány plochy, které využívají sluneční záření, 
energie vodních toků ani větrné energie.  

 (10) Zemědělský půdní fond (ZPF) byl preferován jako  jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství 
území obce a odnímané plochy pozemků ZPF byly minimalizovány na nezbytně nutnou míru. 
Podrobně viz kapitola VI. 
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(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. Územní 
plán veškeré limity vyplývající ze zájmů státu , CO obyvatelstva i majetku respektuje.  

(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných    
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení….. 
Řešení územního plánu představuje kompromis mezi požadavky kraje, obce a občanů. 

(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území s územím sousedících krajů a obcí 
České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky.  Řešené území nesousedí 
se Slovenskou republikou.  

(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 pověření a koordinace. Řešení územního plánu bylo koordinováno 
s požadavky kraje, v rámci rozvoje území nevyplynula potřeba utvářet národní a nadnárodní projekty. 

 
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou ve Strategii rozvoje Zlínského 
kraje. Z uvedené strategie nevyplývají pro území obce Jankovice žádné konkrétní požadavky. 

Krajský úřad Zlínského kraje má schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen 
usnesením č.770/Z26/O4 na 26.zasedání Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004). Návrh zásobování vodou 
a odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí. 

Zásobování vodou 

Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. 
S rozšířením rozvodné sítě se počítá pro výhledovou výstavbu v celkové délce cca 400 m. Je 
plánována rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Žopy - VDJ Bystřice z důvodu časté 
poruchovosti. ( Výměna stávajícího azbestocementového potrubí DN 250 za PVC DN 250 - 300 ). 
V obci Jankovice dojde k přeložce trasy přivaděče. Napojení vodovodní sítě ze stávající šachty bude 
zachováno. 

Odkanalizování 

V obci se i nadále počítá s plným využitím stávající jednotné kanalizace v prostoru nad tratí ČD. V části 
obce pod tratí ČD se uvažuje s vybudováním kombinované sítě – část zástavby bude odvodněna 
jednotnou stokou s podchycením stávajících výustí, v části zástavby bude splaškový úsek. Sběrač od 
Hlinska (respektive Chomýže) je v profilu mostu přes Rusavu zaústěn do pravobřežní čerpací stanice 
(do níž je rovněž zaústěn úsek jednotné kanalizace nad státní silnicí přes dešťový oddělovač) – výtlak 
shybkou napojen na levobřežní přivaděč, který je za objektem zemědělského družstva napojen na 
hlavní čerpací stanici po předchozím odlehčení. Splaškové respektive ředěné OV z Jankovic a 5 výše 
položených lokalit (Brusné, Chomýž, Hlinsko, Bílavsko a Slavkov) budou přečerpány do kanalizační 
sítě Dobrotic a Holešova s následným čištěním na rekonstruované ČOV ve Všetulích. 

Orientační výměry : 

       kanalizace jednotná DN 300-600 – délka cca 1570 m 

       kanalizace splašková DN 250 – délka cca 620 m 

      1x čerpací stanice, výtlak DN 200 – délka cca 50 m 

      1x čerpací stanice, výtlak DN 200 – délka cca 880 m 

Je možno při přípravě projektů odkanalizování a čištění odpadních vod uvažovat jako alternativu 
technického řešení svoz odpadních vod z bezodtokých jímek do výkonné mechanicko – biologické 
čistírny odpadních vod dimenzované pro odbourávání dusíku a fosforu. Výše uvedené alternativní 
řešení bude technicko-ekonomicky posouzeno spolu s řešením uvedeným v textové a výkresové části 
popisující řešenou obec v tomto PRVKZK a výhodnější alternativa bude navržena k realizaci 

Požadavky vyplývající z PRVK jsou respektovány a zapracovány do řešení územního plánu.  

Z Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který byl schválen 22.9.2004, nevyplývají pro 
řešené území žádné požadavky na řešení nebo zapracování. Bylo prověřeny požadavky obce 
z hlediska odpadového hospodářství a bylo konstatováno, že není potřeba vymezovat žádné plochy 
s tímto způsobem využití. 
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Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovaný Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje. Dle 
analýz se obec Jankovice nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Návrhem územního plánu 
nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší a zda nebude docházet ke zvyšování emisí. Jsou 
navrhovány pouze plochy bydlení individuálního, které nemají negativní vliv. 

Návrh územního plánu bude respektovat dokument Zlínského kraje "Koncepce a strategie ochrany 
přírody a krajiny Zlínského kraje". Návrh územního plánu je v souladu s tímto dokumentem. 

Návrh územního plánu je v souladu s dokumentem Krajinný ráz Zlínského kraje. 

Generel dopravy ZK 

Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje, schválená usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje 
č.0625/z18/11 dne 14.12.2011 

Generel dopravy Zlínského kraje eviduje silnici II/438 jako součást silničního tahu krajského významu 
Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí. V úseku Hulín – Bystřice 
pod Hostýnem navrhuje rozšíření silnice na kategorii S 11,5/80. Rozšíření komunikace je možné ve 
stávajících plochách dopravní infrastruktury. 

Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – územní plán je v souladu s touto koncepcí 
viz. kap. Doprava 

Plán oblasti povodí Moravy schválený zastupitelstvem kraje 16.9.2009 usnesením č.0163/Z07/09 

Z „Plánu oblasti povodí Moravy“ nevyplývají pro řešení územního plánu žádné požadavky.  

Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje (Hydroprojekt). Ze studie je převzat 
návrh pro umístění poldru pro ochranu území  

B. 2. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s cíli a úkoly územního 
plánování zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu 
uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území. 

• ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu 
a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel 

• komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky 
pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

• rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce, souvisejícím kapacitám veřejné 
infrastruktury a hospodářským podmínkám 

• ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území 

B.2.1 OCHRANA A ROZVOJ ÚZEMÍ 
Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 
hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z nutnosti zachování 
charakteru urbanistické struktury obce, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování 
krajinného rázu. 

Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán: 

o charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti 
a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko 
prostoru, koeficient zastavění) 

o strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary 
a orientace střech k uličním prostorům) 
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o obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem 

o pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty, 
pohledově exponované svahy 

Přírodní charakter prostředí je dán: 

o charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi, 
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací 

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek 
a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, 
tak z hlediska urbanistického vývoje obce.  

Řešený katastr je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22 zákona č.20/1987 Sb. 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na katastru je evidována lokalita 
s archeologickými nálezy. 

Na katastru je jedna nemovitá kulturní památka zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek. Dále se na katastru nachází nemovité kulturní památky místního významu. 
 
tab. 1  Seznam nemovitých kulturních památek  místního významu 

Název Místo 

kaplička v centru obce 

kamenný kříž z roku 1885 před kapličkou 

památník padlým z I. sv. války  v jihovýchodní části katastru 

obrázek sv. Panny Marie v jižní části obce 

 
tab. 2  Seznam nemovitých kulturních památek  zapsaných v Ústředním seznamu. 

číslo popis 

5989 sousoší sv. Anny (východní okraj katastru) 

 
Jsou respektovány vyhlášené i místní kulturní památky včetně ochranných pásem. 

Je respektován zachovalý charakter dosavadní zástavby obce z hlediska architektonických forem 
a z hlediska urbanistického vývoje obce, tím, že nejsou žádné plochy, které nerespektují vývoj 
a půdorysnou stopu v území navrhovány a prostorové regulativy návrhových ploch respektují charakter 
okolní zástavby. 

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

Na katastru se nachází  významné krajinné prvky podle § 3 zákona 114/92 Sb. v platném znění. Jedná 
se o lesy, vodní toky a údolní nivy. Návrhem nedochází k narušení významných krajinných prvků. 

Na katastru obce se nenachází zvláště chráněná území nebo lokality chráněné v rámci soustavy 
Natura 2000. Nejsou zde vyhlášeny památné stromy, přírodní park nebo registrovány významné 
krajinné prvky.  

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Řešením ÚP Jankovice jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, 
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní 
dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 
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Územní plán respektuje civilizační hodnoty s legislativní ochranou: 

o ochranná a bezpečnostní pásma – viz. kap. C.1 Koncepce dopravy a C.2 Koncepce technické 
infrastruktury. 

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány 
stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní 
prostředí. Pro stávající plochy drobné výroby a výrobních služeb v blízkosti ploch individuálního bydlení 
jsou navržené podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí by měly zajistit pohodu bydlení 
i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy. 

B.2.2 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí 
a koncepcí řešení krajiny: 

• ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce a jeho částí s propojením na okolní 
krajinu při respektování krajinného rázu 

• s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajištění ochrany nezastavěného území využitím nezastavěných ploch (proluk) 
v zastavěném území (vymezeny jako stávající plochy) 

• zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území s cílem čelit nežádoucímu trendu suburbanizace 

• navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající 
urbanistickou strukturu;  

B. 3. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s  požadavky stavebního 
zákona v platném znění a jeho prováděcími předpisy 

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 
stavebnímu zákonu (dále jen SZ). 

• odůvodnění vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití nad rámec SZ (s ohledem 
na specifické podmínky řešeného území): 

• Plochy sídelní zeleně (Z*) – jsou vymezeny z důvodu snahy o provázanost grafické části 
s částí textovou, s kapitolou C.1.  Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován. 

• vymezení ploch pod 2000 m2 

• Plochy o výměře menší než 2000 m2 jsou v ÚP vymezeny např. v případě: 

• ploch veřejného občanského vybavení (O) – z důvodů ochrany stávajících ploch před 
nežádoucím využitím či zrušením 

• ploch veřejných prostranství (Z*)– z důvodu zajištění obsluhy území 

• ploch technické infrastruktury (T) – z důvodu významu plochy, ač malého rozsahu, pro obsluhu 
území  
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B. 4.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s  požadavky zvláštních 
předpisů a se stanovisky DO, podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

B.4.1. POŽADAVKY NA OBRANY STÁTU 
Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačních zařízení Ministerstva obrany 
ČR. 

B.4.2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA 

A) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ 
Řešené území není  potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.  

B) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Řešené území není součástí zón havarijního plánování. Je nutno respektovat havarijní plány. 

C) UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti 
obytných a jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného 
stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 

o stálé úkryty 

o Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“)  

o hlavní kapacity jsou v prostorách a areálech veřejného občanského vybavení. 

o výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven 
Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány 
města v jejich dokumentaci. 

D) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ 
Zajištění evakuace organizuje Městský úřad Holešov. Pro případ neočekávané (neplánované) 
mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt 
evakuovaných osob a osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného obč. 
vybavení, případně sportu. 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je 
řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

E) SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOCI 
Městský úřad Holešov a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné 
skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem 
provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného 
občanského vybavení. 

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města Holešov v jejich dokumentaci. 

F) VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A 
ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ 
V řešeném území nejsou žádné nebezpečné látky skladovány. 

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. 
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Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

G) ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ 
ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE 
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urb. řešení prostoru obce zásadní: 

o doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících 
jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části 
komunikací v obci – komunikace jsou v max. míře zaokruhovány 

o při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je 
výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, 

o sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení 
napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe betonová 
plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé 
strany odjezd s přívodem vody nebo páry. 

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy 
a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

H) OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ 
Na katastru se neskladují. 

I) NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru stávající vodovodní sítí a návrhem na její 
doplnění. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené vodní plochy 
a toky. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, 
zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Popis vodního hospodářství 
a zásobování energiemi je uveden v Textové části odůvodnění ÚP – kap. C.3.. Koncepce technické 
infrastruktury. 

Na katastru se nenacházejí stávající plochy těžby, ani se nenavrhují.  

B.4.3. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ 
Poddolovaná území nejsou v katastru obce evidována.  

Na severovýchodě území obce je evidována lokalita potenciálního sesuvu. Sesuv se nachází mimo 
území s navrženými zastavitelnými plochami. 

B.4.4. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI 
V řešeném území není stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území. Podle krajské dokumentace 
– Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje – je navržena plocha pro umístění hráze 
poldru včetně přibližné zátopy. Tento poldr je umístěn na vodním toku Rusava a bude sloužit jako 
ochrana nejen obce Jankovice, ale i města Holešov, před průtokem „velkých“ vod.  

B.4.5. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
V řešeném území byly zpracovány Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), které byly respektovány. 
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B.4.6. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývá ze současné 
legislativy, která je v ÚP respektována. V rámci ÚP je navržena sídelní zeleň, která izoluje stávající 
plochu drobné výroby a výrobních služeb od ploch bydlení individuálního. 

B. 5. Vyhodnocení splnění  požadavků zadání a pokynů pro 
zpracování návrhu 

A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem 
a širších vztahů jsou splněny  v podrobnosti a měřítku odpovídajícímu územnímu plánu. Podrobně 
kap. II 

 

B) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů byly splněny: 

• byly respektovány ochranná pásma a další omezení, vyplývající z právních předpisů, nebo 
stanovených na základě zvláštních právních předpisů, nebo vyplývajících z vlastností 
území, a to z důvodu zajištění ochrany veřejných zájmů 

• byly respektovány ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury 
• bylo respektováno OP vedení VTL plynovodu v severní části katastru 
• bylo respektováno, že celé území obce je územím s archeologickými nálezy 
• „Respektovat významné krajinné prvky a jejich ochranná a bezpečnostní pásma“ – VKP 

se v území se nenacházejí  
• Respektovat přírodní park „Hostýnské vrchy“ – přírodní park Hostýnské vrchy je vymezen 

na vedlejším k.ú. Žopy mimo řešené území. 
• Je respektováno ochranné pásmo radiolokačního zařízení  
• Byla respektována stávající silnice II.třídy č. 438 
• Byla respektována stávající žel.trať č. 303 Kojetín – Val.Mezříčí (celostátního významu) 
• Byla respektována cyklotrasa č.5033  Kroměříž- Holešov- Bystřice p.H.- Val.Mezříčí  
• Byly respektovány hodnoty území, jsou zakresleny v Koordinačním výkresu  
• Prověřit navrhované záměry v území – výkres záměrů – bylo prověřeno a je upřesněno 

v kapitole F.3.1. 
• Návrh řešení problémů – je upřesněno v kapitole C.1. 

 
C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ  

• Prověřit navrhované plochy s nyní platným územním plánem – prověřeno a specifikováno 
v kap.G. 

• Prověřit možnosti vymezení nových ploch bydlení při zachování urbanistického rázu obce - 
prověřeno a specifikováno v kap.F.3.1. 

• Prověřit vymezení dalších ploch rekreace na území obce – prověřeno a z výrobních výborů 
nevyplývá potřeba nových ploch. 

• Prověřit vymezení dalších ploch občanského vybavení - prověřeno a z výrobních výborů 
nevyplývá potřeba nových ploch. 

• Stanovit hlavní požadavky na stávající a novou dopravní a technickou infrastrukturu 
v souvislosti s předpokládaným rozšiřováním vymezovaných ploch – podrobně v kap. F.3.2 a 
F.3.3 

• Prověřit rozvojové plochy výroby - prověřeno a z výrobních výborů nevyplývá potřeba nových 
ploch. 

• Prověřit a zajistit řešení klidové dopravy s cílem zajištění dostatečného množství ploch 
určených pro parkování - prověřeno a z výrobních výborů nevyplývá potřeba nových ploch. 

• Dodržet požadavek na změnu systému odkanalizování obce v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizace Zlínského kraje - podrobně v kap.F.3.3. 
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• Posilování trvale udržitelného rozvoje území, realizace chybějících prvků ÚSES a tvorba 
krajiny - podrobně v kap. F.3.4. 

• Prověřit případné další možnosti rozvoje obce - prověřeno a z výrobních výborů nevyplývá 
potřeba dalších ploch s rozdílným způsobem využití, než jsou požadovány v zadání územního 
plánu. 

• Respektovat platná územní rozhodnutí a stavební povolení – žádná nebyla v období 
posledních 3 let vydaná, která by ovlivnila vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  ÚZEMÍ 

Požadavky na urbanistickou koncepci: 

• V územním plánu v Koordinačním výkresu  jsou vyznačeny významné objekty pro obraz obce 
(památky místního významu a památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých památek 
viz kap. B.2.1 

• Je stanoveno jasné členění ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb., § 3-19 viz výroková část územního plánu. 

• Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce bylo vycházeno ze stávající struktury osídlení 
a jsou zachovány kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území – viz kap. B.2.1 

• Rozvojové lokality respektují pohledové horizonty a dálkové pohledy. Veškeré lokality jsou 
navrženy v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu. 

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny: 

• Je zajištěna prostupnost území, kdy územní plán plně respektuje Komplexní pozemkové 
úpravy a jejich dopravní skelet účelových komunikací. Prostupnost krajiny je řešena 
vymezením stávajících a navržených páteřních komunikací a přípustností související dopravní 
infrastruktury v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 

• V územním plánu navrhnout základní podmínky ochrany krajinného rázu přírodního parku 
„Hostýnské vrchy“  - přírodní park Hostýnské vrchy se dotýká území jen okrajově  v jižní části 
a ochranné podmínky nejsou navrženy. Návrh územního plánu nijak nezasahuje do hodnot, 
které jsou předmětem ochrany v přírodním parku. 

• Stávající i navržené prvky ÚSES včetně prvků interakčních jsou zpřesněny a respektovány 
s ohledem na Komplexní pozemkovou úpravu (zapsanou v KN). 

 

E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

Dopravní infrastruktura 

• V řešení bude uvažováno vybudování několika nových místních komunikací, které by měly 
nejen zajistit obsluhu nově navržených ploch bydlení, ale současně zvýšit prostupnost 
a komfort obslužnosti celého zastavěného území. 

• Prověřit kapacitu stávajících parkovacích stání (zejména pro nákladní dopravu v JZ části obce 
u stávajícího zemědělského areálu). Kapacita parkovacích stání je dostačující, je řešena 
v ploše veřejného prostranství, samostatně není vymezována plocha dopravy. 

• Prověřit možnosti rozšíření sítě cyklostezek a jejich napojení na sousední k.ú. – cyklistická 
stezka je již realizována, nové plochy nejsou navrženy. 

• Podél významnějších místních komunikací prověřit možnost doplnění sítě obchodů – lze řešit 
v stávajících plochách bydlení, samostatně nejsou vymezovány. 

• V návrhu bude řešena dopravní obslužnost návrhových ploch bydlení a občanské vybavenosti 
– obslužnost nových ploch bydlení je navržena, nové plochy občanské vybavenosti nejsou 
navrhovány 

 
Technická infrastruktura 

• Prověřit kapacitu stávající technické infrastruktury v souvislosti s novými návrhovými plochami 



Územní plán Jankovice 17

• Zásobování vodou 

• Zásobování vodou řešit v souladu s PRVaK ZK, a zajistit zásobování vodou v návrhových 
lokalitách. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

• Odkanalizování obce řešit v souladu s PRVaK ZK a zajistit odkanalizování i návrhových lokalit. 
Z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ vyplývají požadavky na změnu  
systému  odkanalizování obce. Jedná se o napojení na sběrač přivedený od Hlinska 
(respektive Chomýže) k areálu bývalého zemědělského družstva v Jankovicích a odtud pak 
výtlakem přes čerpací stanici budou odpadní vody přečerpány do kanalizační sítě Dobrotic 
a Holešova s následným čištěním na rekonstruované ČOV ve Všetulích. 

Požadavky jsou zapracovány do řešení územního plánu. 

Zásobování plynem 
• Navrhnout prodloužení plynovodní sítě do všech rozvojových lokalit, případně i ve stávající 

zástavbě – prodloužení plynovodní sítě je součástí řešení. 
Zásobování elektrickou energií 

• Navrhnout prodloužení elektrické sítě do všech rozvojových lokalit, případně i ve stávající 
zástavbě – Problematika trasování nových vedení NN není předmětem řešení, nové trasy VN 
koncepce řešení nevyvolá. 

Spoje a telekomunikace 
Stávající sítě jsou zakresleny. Nové se nenavrhuji. 
 

Odpadové hospodářství 
• Posoudit možnosti návrhu vybudování sběrného dvora spolu se stavebním dvorem pro 

průběžné shromažďování odpadu a stavebních materiálů – sběrný dvůr lze umístit do plochy 
drobné výroby a výrobních služeb,funkci sběrného dvora částečně plní plocha za obecním 
úřadem. 
 

Občanské vybavení 
• Prověřit potřebu návrhových ploch občanské vybavenosti, zejména v souvislosti s nově 

navrženými plochami bydlení - záměr byl prověřen a nové plochy se nenavrhují 
• Prověřit záměr rozšíření stávající pro sport a rekreaci – záměr byl prověřen a nové plochy se 

nenavrhují, vzhledem k tomu, že v požadovaném území je navržen retenční prostor poldru. 
 

Veřejná prostranství 
• Prověřit stávající i nové plochy veřejných prostranství – byly prověřeny a dle potřeby doplněny 

 
 

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 

1. Z hlediska architektonických, urbanistických a kulturních hodnot 
 

• Navrhnout ochranu kulturních a jiných  památek a památkově chráněných objektů nebo 
cenných území a dále posoudit možnost zvýšení ochrany u některých objektů s ohledem 
k jejich typickému charakteru a významu. V řešeném území se nachází jeden objekt zapsaný 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Jde o sousoší sv. Anny (evidované 
pod č.5989), nacházející se na východním okraji katastru obce Jankovice. Ostatní památky, 
nacházející se na území obce, jsou památky místního významu – Kaplička (v centru obce), 
kamenný kříž z r. 1885 (před kapličkou), památník padlým z I. sv. války (v JV části obce) 
a obrázek sv. Panny Marie (v jižní části obce) – vymezené památky jsou respektovány. 
 

2. Z hlediska přírodních hodnot v území 
• V návrhu ÚP budou respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů. je plně 
respektován krajinný ráz Podhostýnska a nová zástavba navazuje na stávající zástavbu, ve 
volné krajině není žádná navržena. Nejsou navrženy rozvojové plochy v oblastech 
potenciálních sesuvů (lokality se okrajově dotýká pouze návrhová plocha krajinné zeleně). 

• Návrhem nebudou zhoršeny odtokové poměry v území. 
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• Prověřit a uvést do souladu se skutečným stavem plochy krajinné zeleně, izolační zeleně, 
např. podél komunikací, návětrné straně obce a v okolí průmyslového areálu – bylo uvedeno 
do souladu. 

• Vyhodnotit dopady na ZPF dle přílohy č.3 vyhl.č.13/1994 Sb. a § 5, odst. 2, zákona č.334/1992 
Sb. - problematika dopadu navrhovaného řešení na ZPF je podrobně řešena v kap. F.3.5. 

• Zajistit základní předpoklady pro dosažení kvalitnějšího, ekologicky stabilnějšího životního 
prostředí a pro postupné budování funkčního územního systému ekologické stability 
a doplnění interakčních prvků na plochách intenzivně zemědělsky využívaných - jsou doplněny 
chybějící prvky ÚSES (viz kap.  F.3. 5.) 
 

3. Z hlediska zeleně a územního systému ekologické stability 
 

• Respektovat prvky ÚSES v souladu s generelem ÚSES a komplexní pozemkovou úpravu 
Jankovice a  Dobrotice - byl řešen územní systém ekologické stability  viz. kap. F.3.4. 

• Napojení prvků ÚSES řešeného území na sousední katastrální území -  návaznost územního 
systému ekologické stability byla řešena  viz.  kap. F.3.4. 
 
 

4. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 

• Návrhem dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Návrh územního plánu bude 
zpracován v souladu s ust. § 4 a 5 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu v platném znění. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude provedeno v souladu 
s platnými prováděcími předpisu o ochraně ZPF. Ve vyhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení na ZPF je třeba rozlišit lokality vymezené v původním ÚPD a jejich změnách od lokalit 
nově navrhovaných. Zvýšenou ochranu je třeba zajistit pozemků  I. a II. třídy ochrany ZPF. 
 

• Návrhem ÚP nebudou dotčeny pozemky určených k plnění funkcí lesa 
 

 G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
A ASANACE 

       Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření byly projednány s určeným zastupitelem. 

 

H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD   
POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ 
STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚNI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

    Byly respektovány viz textová a grafická část. 

I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

    Jsou řešeny a popsány v jednotlivých kapitolách. 

 

J) POŽADAVKY NA VYMEZÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA 
OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI 
NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

    Požadavky na vymezení jsou v souladu s účelným využitím zastavěného území kapitola G. 

 

K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO  
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

      Nejsou navrhovány. 

 

Z odstavců L – N) nevyplynuly žádné požadavky. 
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O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ       
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K 
ŘEŠENÍ VČ. MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

     Návrh územního plánu plně respektuje požadavky zadání. 

C.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životná 
prostředí 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, proto nebylo uplatněno stanovisko 
krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

D.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 
Doplní pořizovatel. 

E.  Sdělení jak bylo Stanovisko krajského úřadu podle § 
50 odst. 7 zohledněné, s uvedením závažných důvodů, 
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 
Doplní pořizovatel. 

F.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 
vybrané varianty  

F. 1.  Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů 
v území 

Řešené území je součástí Zlínského kraje. Obec sousedí s katastry Chomýž, Žopy, Dobrotice, Tučapy 
u Holešova, Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem.  

Pro řešené území vyplývaly z širších vztahů následující požadavky na řešení: 

• zajistit návaznost prvků ÚSES na řešené území a na sousední katastrální území – je zajištěna 
koordinace 

• respektovat Komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ) - respektováno 
• zajistit návaznost odkanalizování sousedních obcí dle PRVK  - je zajištěno, pouze napojení 

obce Chomýž není navrženo, a to vzhledem k návrhu plochy pro vlastní ČOV 
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V rámci zpracování územního plánu byly prověřeny a zajištěny návaznosti dopravní a technické 
infrastruktury a prvků ÚSES  na sousedící katastry (viz Koordinační výkres - trasy stávajících 
inženýrských sítí jsou v návaznosti dle podkladů ÚAP, prvky ÚSES jsou dle schválených a vydaných 
územních plánů). 

tab. 3  Sousedící obce 

obec  k. ú. Doprava  Technická infrastruktura ÚSES 

Prusinovice Prusinovice - trasa VTL plynovodu 

telekomunikačních vedení 

 

 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Hlinsko pod 
Hostýnem 

silnice II/438 

železniční trať 
č.303  

trasa nadzemního vedení 
vn 

trasa telekomunikačního 
vedení 

trasa navrženého 
kanalizačního sběrače 

IP 3, IP 9, IP 14 jsou 
vymezeny na rozhraní 
řešeného území a k.ú. 
Hlinsko pod Hostýnem. 

 

Chomýž Chomýž  trasa vodovodu 

trasa telekomunikačního 
vedení 

 

LBC Padělky - je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Chomýž 

LBK 6 navazuje na k.ú. 
Chomýž, kde se ovšem 
spojitě nesetkává 
s biokoridorem vymezeným 
v ÚP Chomýž. V řešeném 
území je biokoridor 
vymezen již parcelně dle 
KPÚ a ctí trasu 
vymezenou v Generelu 
ÚSES. Z tohoto důvodu je 
třeba tuto trasu upravit 
v následující ÚPD obce 
Chomýž či změnou jejího 
platného ÚP, tak aby byla 
dodržena spojitost 
biokoridoru. 

LBK 8– je vymezeno 
v koordinaci s k.ú. Chomýž 
podél toku Zhrta. 

Holešov Žopy   LBC Obřana – je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Žopy 
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Dobrotice silnice II/438 

železniční trať 
č.303 

trasa VTL plynovodu 

trasa nadzemního vedení 
vn 

trasa vodovodu 

trasa telekomunikačního 
vedení 

trasa navrženého 
kanalizačního sběrače 

LBC Topolí – je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Dobrotice 

NRBK K 152 v jižní části 
pokračuje na rozhraní k.ú 
Dobrotice a k.ú. Žopy do 
LBC U hrubých luk. je 
západní části vymezen na 
rozhraní řešeného území a 
k.ú. Dobrotice, kde je 
koordinován. 

RBK RK 1580 prochází 
řešeným územím po jeho 
severozápadní hranici. 
Navazuje na LBC v k.ú. 
Dobrotice. Na rozhraní k.ú. 
Tučapy a k.ú. Dobrotice se 
napojuje lokální biokoridor. 

LBK 5 - navazuje na k.ú. 
Dobrotice podél toku 
Rusavy. 

Tučapy 
u Holešova 

  NRBK K 152 – navazuje na 
severozápadní hranici 
katastru na k.ú. Tučapy u 
Holešova na vymezené 
regionální biocentrum RBC 
Lipina 

RBK RK 1580 prochází 
řešeným územím po jeho 
severozápadní hranici. 
Navazuje na k.ú. Tučapy u 
Holešova z RBC Lipina 

 

Z Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů vyplývá požadavek : 

• Upravit trasu LBK 6 v následující ÚPD obce Chomýž či změnou jejího platného ÚP, tak aby 
byla dodržena spojitost biokoridoru. 

• Zajistit koordinaci trasy navrženého kanalizačního sběrače na k.ú. Hlinsko pod Hostýnem 
a k.ú. Dobrotice 

F. 2. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Žádné záležitosti nadmístního významu nejsou územním plánem vymezeny. 

F. 3. Základní koncepce rozvoje území 

F.3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE  
Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách 
s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.  

Je navržena urbanistická koncepce, která vychází ze stávající založené struktury obce, a soudobých 
požadavků, při plném respektování nadřazených dokumentací, požadavků obce i občanů. Je 
maximálně zachována (příp. zohledněna) urbanistická koncepce definovaná platným ÚP. 
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Obec se nachází ve Zlínském kraji, je součástí ORP Holešov. Nenachází se v žádné rozvojové oblasti, 
ani rozvojové ose. Katastr obce protíná silnice II/438, která spojuje města Holešov a Bystřici pod 
Hostýnem, kam obec spáduje. 

Jedná se o podhostýnskou obec, kde je základní urbanistická struktura dlouhodobě fixována. 
Převážná část zastavěného území se  nachází východně od této silnice. Středovou část tvoří zástavba 
původní obce, která postupně prochází procesem přestavby a modernizace. Původní řadová zástavba 
je místy nahrazena samostatně stojícími domy v odsunuté stavební čáře. Výšková hladina zástavby je 
jedno a dvě nadzemní podlaží, sedlové střechy rovnoběžně s komunikací. Samostatnou enklávou je 
ulice vybíhající z centrální části k železnici – řadová zástavba a zástavba samostatnými domy podél 
železnice. Obec rozděluje železniční trať  č.303. Za železnicí jsou dvě oboustranně obestavěné ulice 
převážně izolovanými rodinnými domy a krátká jednostranná ulice. 

V obci je pouze základní občanská vybavenost. Plochy pro tělovýchovu a sport jsou v jižní části obce 
za železnicí a v severní části je jedna plocha u říčky Rusavy  (pouze jednorázové sportovně – kulturní 
akce). Nové plochy nejsou vymezovány. 

Plochy individuální rekreace jsou stabilizovány severozápadně od silnice II. třídy a dvě plochy 
bezprostředně navazují na zastavěnou část obce. 

Plochy drobné výroby a výrobních služeb se nacházejí v jižní části mezi silnicí II. třídy a železnicí. Nové 
plochy nejsou navrhovány. 

IDENTIFIKACE V GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI 

Plochy změn (návrh) jsou identifikovány pořadovým číslem, po případném vyřazení některé z lokalit 
není provedeno přečíslování. 

Jsou vymezeny zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 

PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ 
Jsou vymezeny stávající plochy hromadného bydlení – bytové domy. Nové plochy nejsou navrhovány. 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 
Jsou vymezeny stávající a návrhové plochy bydlení. 

V rámci popisu ploch bydlení nejsou v plochách technické infrastruktury vymezeny trasy kabelů el. 
vedení nn, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů vzhledem k tomu, že tento detail není  předmětem 
řešení územního plánu. Trasy budou řešeny v podrobnější dokumentaci. 
 

tab. 4  Přehled ploch a proluk navržených k zástavbě RD - návrhové období 

Lokalita i.č.  1 - BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

předpokládaný 
počet RD 

2 

popis Lokalita se nachází v jižní části obce, mimo zastavěné území. Přímo navazuje na 
zastavěné území.  

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude zajištěna z nově navržené místní komunikace, která je 
pokračováním stávající místní komunikace. 

 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu a  kanalizace. 

limity Nejsou. 

poznámka - 

 

Lokalita i.č.  2 - BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 
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předpokládaný 
počet RD 

1 

popis Lokalita se nachází mimo zastavěné území v jihozápadní části obce. Jedná se o rozsáhlou 
proluku.  

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze navržené místní komunikace. 

 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu, kanalizace a plynovodu. 

limity Respektovat trasu a podmínky OP el. vedení VN. 

poznámka - 

 

Lokalita i.č.  3 - BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění M 

předpokládaný 
počet RD 

3 

popis Lokalita se nachází ve východní části obce. Navazuje na stávající plochy bydlení – dotváří 
oboustranně obestavěnou ulici. Je navržena v plném rozsahu dle platného územního 
plánu. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude zajištěna z navržené místní komunikace v trase původní účelové 
komunikace a nově navržené místní komunikace P11. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu, kanalizace a plynovodu. 

limity Bez limitů.  

poznámka - 

 

Lokalita i.č.  4 - BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění M 

předpokládaný 
počet RD 

5 

popis Lokalita se nachází ve východní části obce. Navazuje na stávající plochy bydlení – dotváří 
oboustranně obestavěnou ulici. Je navržena v omezeném rozsahu dle platného územního 
plánu. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena návrhem místní komunikace v trase stávající účelové 
komunikace a z místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy kanalizace a plynovodu. 

limity Část lokality je v ochranném pásmu železnice. 

Respektovat podmínky OP lesa.  

 

Lokalita i.č.  5 - BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění I 

předpokládaný 
počet RD 

4 

popis Lokalita se nachází v blízkosti železniční tratě č.303. Jedná se o přirozené pokračování 
stávající zástavby. Je v souladu s platným územním plánem. Negativní vliv hluku 
z železnice lze řešit situováním konkrétních objektů na pozemku. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena návrhem místní komunikace v trase stávající účelové 
komunikace  

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu, kanalizace a plynovodu. 

limity Lokalita je v ochranném pásmu železnice. 
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poznámka - 

 

Lokalita i.č.  6- BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění K 

předpokládaný 
počet RD 

6 

popis Lokalita se nachází v jižní části obce. Jedná se o přirozené pokračování stávající zástavby. 
Je v úzké návaznosti na lokalitu 7. Plocha byla již respektována v Komplexních 
pozemkových úpravách. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena návrhem místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu, kanalizace a plynovodu. 

limity Pozemky jsou meliorovány. 

poznámka - 

 

Lokalita i.č.  7- BI i.č. v ÚPNSÚ v platném znění K 

předpokládaný 
počet RD 

6 

popis Lokalita se nachází v jižní části obce. Jedná se o přirozené pokračování stávající zástavby. 
Je v úzké návaznosti na lokalitu. Plocha byla již respektována v Komplexních 
pozemkových úpravách. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena návrhem místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z nově navržené technické infrastruktury v rámci navržené plochy technické 
infrastruktury – prodloužení trasy vodovodu, kanalizace a  plynovodu.  

limity Pozemky jsou meliorovány. 

poznámka - 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Jsou vymezeny v centrální části  a u říčky Rusavy.  Nové plochy s touto funkcí nejsou vymezovány. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Obec Jankovice má základní občanskou vybavenost. Jsou zde plochy veřejné vybavenosti a plochy 
pro tělovýchovu a sport. Plochy občanské vybavenosti jsou dlouhodobě stabilizované a potřebám obce 
vyhovující. Územní plán nevymezuje žádné návrhové plochy. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
V řešeném území se nachází pouze liniové stavby – silnice II. třídy, místní komunikace a účelové 
komunikace. Součástí ploch dopravní infrastruktury jsou i parkoviště a garáže. Koncepce řešení 
dopravy je podrobně popsána v kap. C.2  Dopravní infrastruktura. 

Navržené místní komunikace, které zajišťují dopravní napojitelnost návrhových ploch jsou součástí 
ploch veřejného prostranství. Jako samostatné plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny dvě 
plochy.  

tab. 5  Přehled ploch navržených pro dopravní infrastrukturu 

Lokalita i.č.  8 - DS i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

popis Jedná se o plochu silniční dopravy pro účelovou komunikaci, která je součástí hlavní sítě 
účelových komunikací. Komunikace byla vymezena v komplexních pozemkových 
úpravách. 
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Lokalita i.č.  57 - DS i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

popis Jedná se o plochu silniční dopravy – účelovou komunikaci, která zajišťuje prostupnost 
území a přístup k návrhové vodní ploše.  

Navrhované účelové komunikace jsou součástí ploch zemědělských, samostatně nejsou vymezovány. 
Jedná se o návrhy z Komplexních pozemkových úprav. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V řešeném území se nachází  pouze liniové prvky. 

V souvislosti s řešením technické infrastruktury v obci jsou navrženy plochy technické infrastruktury pro 
umístění jednotné a splaškové kanalizace, umístění sítí technické infrastruktury, umístění hráze 
poldru.  

V rámci řešení územního plánu byla navržena alternativa umístění hráze poldru tak, aby nedošlo 
k omezení činností, které jsou v dané lokalitě provozovány (OS – plochy pro tělovýchovu a sport). 
Zpracovaná Studie ochrany před povodněmi na území ZLK byla řešena v měřítku ve kterém nebylo 
možno „zachytit“ detail konkrétního využití území v dané lokalitě. Při řešení ÚP bylo umístění hráze 
upřesněno a plocha pro umístění hráze byla posunuta mimo tak, aby stávající využití nebylo omezeno. 
Dle ústního vyjádření Krajského úřadu, odboru ŽP je nutné respektovat zpracovanou „Studii“, proto 
varianta neomezující činnost. 

tab. 6    Přehled navržených ploch technické infrastruktury  

Lokalita i.č.  12, 13, 14, 15, 16, 
17 - T* 

i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

 Jedná se o plochy pro umístění sítí technické infrastruktury a hráz poldru. 

Lokalita i.č.  18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 - TV 

i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

popis Jedná se o plochy pro trasu vodovodního přivaděče, vodovodních řadů a kanalizačního 
sběrače. 

Stávající i navržené plochy technické infrastruktury  jsou vyhovující. Potřeba dalších ploch není. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Jsou vymezeny stávající plochy, převážně se jedná o místní komunikace a doplňující zeleň. Jsou 
navrženy nové plochy s touto funkcí v souvislosti s navrhovanou zástavbou.  

tab. 7  Přehled navržených ploch veřejných prostranství 

Lokalita i.č.  9, 10, 11 - P* i.č. v ÚPNSÚ v platném 
znění 

nebyly vymezeny 

popis Jedná se o plochy veřejných prostranství zajišťující dopravní a technickou obslužnost 
v návrhových lokalitách.  

Stávající plochy veřejných prostranství i nově navržené plochy jsou dostačující pro potřeby obce. 

PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ    
Je vymezena stávající plocha průmyslové  výroby a skladování – bývalý areál zemědělského družstva. 
Plocha je stabilizovaná s možností rozvoje v rámci areálu. Nové plochy nejsou vymezeny. 

PLOCHY DROBNÉ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
Je vymezena stávající plocha drobné výroby a skladování. Plocha je stabilizovaná. Nové plochy nejsou 
vymezeny. 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
V obci jsou vymezeny v rámci zastavěného území  na plochách s vysokým podílem zeleně. Jedná se 
o plochy přírodní i uměle založené zeleně, které plní funkce hygienické, estetické a rekreační. Jedná 
se převážně o plochy navazující na  vodoteče. 
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Navrženo je rozšíření ploch sídelní zeleně, a to formou výsadby  s izolační a hygienickou funkcí, která 
oddělí obytné prostření zastavěného území obce od plochy drobné výroby a výrobních služeb. Druhá 
plocha je navržena v blízkosti železniční tratě.  

tab. 8  Přehled ploch navržených pro dopravní infrastrukturu 

Lokalita i.č.  27 - Z* i.č. v ÚPNSÚ v platném znění byla vymezena pro 
plochu bydlení L 

popis Jedná se o plochu v blízkosti železniční tratě, původně určenou pro plochu 
bydlení.  

 

Lokalita i.č.  28 - Z* i.č. v ÚPNSÚ v platném znění nebyla vymezena 

popis Jedná se o plochu, která plní izolační a hygienickou funkci.  

 

F.3.2. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. Významnou komunikací obce je silnice 
II/438, která lemuje severozápadní okraj obce Jankovice ve směru od Holešova na Bystřici pod 
Hostýnem. V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury, plochy veřejných 
prostranství a plochy technické infrastruktury, které umožňují obsluhu rozvojových lokalit. 

SILNIČNÍ SÍŤ 
Řešeným územím prochází silnice: 

II/438 Teplice u Hranic – Holešov - Otrokovice 

Generel dopravy Zlínského kraje eviduje silnici II/438 jako součást silničního tahu krajského významu 
Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí. V úseku Hulín – Bystřice 
pod Hostýnem navrhuje rozšíření silnice na kategorii S 11,5/80. Rozšíření komunikace je možné ve 
stávajících plochách dopravní infrastruktury. Návrhové plochy DS pro rozšíření silnice II/438 na 
kategorii S 11,5/80 nejsou nutné. 

Obec leží cca 10 km východně od Hulína, kde je vybudovaná mimoúrovňová křižovatka dálnice D 1, 
rychlostní silnice R 55 a R 49 s mezinárodním významem. Obec je napojena na silniční síť vyššího 
řádu po silnici II/438 a II/432. Frekventovaná silnice II/438 leží na okraji zastavěného území a díky její 
odsunuté poloze není obec zatěžována negativními vlivy dopravy. 

Silnice III. tř. se v řešeném území nenachází. 

ŽEZNIČNÍ SÍŤ 
Řešeným územím prochází celostátní jednokolejná železniční trať č. 303 Kojetín – Hulín – Valašské 
Meziříčí s železniční zastávkou Jankovice v centrální části obce. Trakce trati je dieselová s rychlostí 
70 km/hod pro osobní a 50 km/hod pro nákladní dopravu. V návrhovém období se nepočítá s žádnými 
úpravami, které by vyžadovaly územní rezervu. Z nadřazené ÚPD nevyplývá v řešeném území žádný 
návrh železniční trasy. Území se nedotýká trasa koridoru vysokorychlostní tratě. Stávající stav je 
stabilizovaný. 

LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA 
Zájmy letecké ani vodní dopravy se řešeného území nedotýkají. 
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DRUHY  DOPRAVY, DOPRAVNÍ  ZÁVADY A NÁVRH ŘEŠENÍ 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Obec Jankovice je napojena na silnici II/438 stykovou křižovatkou s místní komunikací. Tato 
komunikace tvoří v obci páteřní komunikaci. 

Stávající místní komunikace jsou v území stabilizovány a zpřístupňují všechny objekty. Nově navržené 
místní komunikace budou podle ČSN 73 6110 navrženy ve funkční skupině C, v kategorii 
MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako 
zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 
8 m. Typ místní komunikace musí zajistit podmínky prostupnosti území z hlediska civilní ochrany 
(vyhláška č. 380/2002 Sb.) a požární ochrany (zák.133/85 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb.) a to na 
stávajících i navrhovaných komunikacích. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní 
infrastruktury (silniční doprava – DS) a plochy veřejných prostranství – P*. Jejich součástí jsou místní a 
účelové komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových zastavitelných 
ploch. 

V souladu se zpracovanými pozemkovými úpravami je navržena plocha dopravní infrastruktury DS 8 
pro návrh hlavní účelové komunikace v krajině. 

Pro dopravní obsluhu návrhových ploch BI (plocha individuálního bydlení) jsou navrženy místní 
komunikace v následujících návrhových plochách veřejného prostranství – P* a technické 
infrastruktury – T*: 

P*9 pro obsluhu BI 6 a BI 7 

P*10 pro obsluhu BI 7 

P*11 pro obsluhu BI 4 

T*12 pro obsluhu BI 1 

T*13 pro obsluhu BI 2 

T*14 pro obsluhu BI 3 

T*15 pro obsluhu BI 6 a BI 7 

T*16 pro obsluhu BI 5 

PĚŠÍ TRASY, CYKLISTICKÉ TRASY A CYKLOSTEZKY 

V zastavěné části obce zcela chybí chodníky podél místních komunikací. Dostavba chodníků je možná 
v rámci stávajících ploch veřejných prostranství, ale vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy v obci 
není nutná. V obci nejsou vedeny žádné turistické značené trasy. Pro pohyb pěších v krajině slouží 
místní a účelové komunikace vedené katastrem zejména k rozptýlené zástavbě usedlostí v krajině. 

Obcí prochází značená cyklotrasa č.5033 Kroměříž – Holešov – Bystřice p. H. – Valašské Meziříčí. Dle 
koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje (11/2004) je tato cyklotrasa součástí 
významné regionální trasy R3 Koryčany – Zdounky – Kotojedy – Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice 
pod Hostýnem – (Všechovice) – Kelč – Choryně – Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí – Rožnov 
pod Radhoštěm – Prostřední Bečva – Horní Bečva, Opálený – Na Jurajdě – Třeštík – Bumbálka – 
státní hranice. Cílovým stavem je vést tuto trasu po kvalitních zpevněných komunikacích šířky min. 3,0 
m s vyloučením nebo minimálním provozem motorových vozidel. V řešeném území je doporučena 
rekonstrukce a zpevnění povrchu cyklostezky. Pro pohyb cyklistů v krajině slouží síť místních 
a účelových komunikací a vzhledem k terénním rozdílům není důvod k rozšiřování sítě cyklostezek. 

DOPRAVA V KLIDU 
Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury, 
ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro 
parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. V obci je několik 
ploch bez označení, které slouží parkování. Garážování a odstavení automobilů je v obci řešeno 
individuálně v areálech pozemků majitelů aut a nebo přímo v obytných domech. Parkování ve 
výrobním areálu si zajišťuje majitel firmy sám na vlastním pozemku. 
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Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto 
objekty, pokud možno na pozemku stavby. 

Parkování je v místních částech obce možné podél komunikací, není třeba navrhovat parkoviště. 
Problematika parkování u plochy drobné výroby a výrobních služeb v jižní části obce bude řešena 
v stávající ploše veřejného prostranství. 

ÚČELOVÁ DOPRAVA 
V souladu se zpracovanými pozemkovými úpravami je navržena plocha dopravní infrastruktury DS 8 
pro návrh hlavní účelové komunikace v krajině a plocha DS 57 pro obsluhu vodní plochy WT 56 
Stávající i navrhované vedlejší a ostatní účelové komunikace dle návrhu pozemkových úprav jsou 
respektovány, pro vedlejší a ostatní účelové komunikace však nebyly vymezeny samostatné plochy 
dopravní infrastruktury. Stávající i navrhované účelové komunikace sloužící ke spojení jednotlivých 
nemovitosti pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků jsou přípustné 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využitím. 

 

HROMADNÁ  DOPRAVA 

Veřejná doprava je zastoupena autobusovou a železniční dopravou.  

Autobusové zastávky jsou umístěny při silnici II/438 u křižovatky s místní komunikací obsluhující obec. 
Zálivy pro zastavování autobusů jsou od průběžné silnice odděleny ochrannými ostrůvky. Zastávky 
jsou vybaveny přístřešky pro cestující. Obec je vzhledem k počtu obyvatel dopravně dostatečně 
obsloužena do nejbližších dopravních cílů a to Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, ale 
i vzdálenějších cílů jako je Zlín či Brno. 

Železniční doprava je v obci zajišťována na lince č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí. Zastávka 
Jankovice se nachází v centrální části obce.  

Ve Zlínském kraji mimo okolí Zlína není zaveden Integrovaný dopravní systém. 

DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ 

Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot se nachází cca 2 km mimo řešené území v Holešově 
Dobroticích. Samostatné plochy pro dopravní zařízení nejsou vymezovány, mohou být situovány dle 
potřeby ve výrobních zónách.  

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo dráhy je podle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách u dráhy celostátní a u dráhy 
regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném 
znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území): 

    - silniční ochranné pásmo silnice II. třídy 

 - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

INTENZITY DOPRAVY 

Na silnici II/438 je intenzita dopravy poměrně vysoká. Dle sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2005 zde 
byla intenzita dopravy celkem 7523 voz/24hod (sčítací úsek č. 6-2740). Dle sčítání dopravy v roce 
2010 je zde intenzita dopravy 7313 voz/24hod (TV=1276, O=5958, M=79, SV=7313), což naznačuje 
mírný pokles. 

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2030 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy 
vydaných ŘSD ČR zpracovaných na základě výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005. Na 
silnicích I. až III. tříd se předpokládá mezi lety 2010 a 2030 nárůst těžké dopravy o 9 % a osobní 
dopravy o 33 %, nárůst motocyklové dopravy se nepředpokládá. 

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 jsou po přepočtu následující: TV=1391, O=7924, M=79, 
SV=9394 voz/24 hod. 
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NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje 
Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1. června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být 
překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, 
pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v 
noční době v OPŽ a v případě hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční 
době. 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních 
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 
bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005. 

Hluk ze silniční dopravy 

Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční 
a dálniční síti ČR v r. 2010. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnici II/438. Pro 
výpočet výhledových intenzit dopravy pro rok 2030 bylo použito koeficientů růstu dopravy vydaných 
ŘSD ČR. 

tab. 9  Intenzity dopravy – výhled pro rok 2030 

INA24 IOA24 IM24 I24 

1391 7924 79 9394 

 

Podíl nákladních vozidel na komunikaci, udaný v % za 24hod 

PNA = 1391 / (1391 + 7924 + 79) * 100 = 14,8 % 

Podíl noční intenzity z celodenní intenzity pro osobní a nákladní automobily (dle metodiky): 

P noc, OA = 6,98 %  P noc, NA = 9,28 % 

tab. 10  stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 v (km/hod) 

559 129 16 70 45 

tab. 11  stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den 

IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 v (km/hod) 

7444 1262 79 465 45 

stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla 

FvOA = 7,55E-04  FvNA = 2,24E-03 

tab. 12  Faktory F 

F1 F2 F3 

den noc   

2,749E+07 5,132E+06 1,13 1,00 

 

tab. 13  Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

den noc 

X Y - LAeq dB(A) X Y - LAeq dB(A) 

3,106E+07 64,82 5,799E+06 57,53 
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tab. 14  Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. vlády 148/2006 

den noc 

LAeq    = 50 B(A) LAeq    = 40 B(A) 

Lden dB(A) pásmo v m  Lnoc dB(A) pásmo v m 

50 60,90 40 86,96 

55 31,36 45 44,98 

60 15,83 50 23,04 

 

Orientační výpočet je posouzen pro pohltivý terén na silnici II/438 v obci Jankovice pro výhledový rok 
2030. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. 

Pro posouzení je použito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí místní komunikace sběrné, 
která je v území hlavní pozemní komunikací. V roce 2030 bude orientačně izofona pro přípustnou 
hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 15,83 m od osy přilehlého jízdního pruhu a v noci, kdy je 
přípustná hladina 50dB(A) 23,04 m od osy přilehlého jízdního pruhu. Problematika hlukového zatížení 
musí být řešena podrobnější dokumentací dle konkrétní situace. 

Hluk ze železniční dopravy 

Trať 303 Kojetín – Valašské Meziříčí 

- denní doba: 
- osobní vlaky   N = 40 vlaků/16 hod 
trakce = motorová F4 = 1.00 
v = 70 km/hod   F5 = 1.29 
počet vozů = 5   F6 = 0.69 
Y = 64,93 db(A) 
- nákladní vlaky -  N = 6 vlaků/16 hod 
trakce = motorová  F4 = 1.00 
v = 50 km/hod  F5 = 0.80 
počet vozů = 12  F6 = 0.95 
Y = 56,01 db(A) 

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 65,45 dB(A) 
Izofona hluku 60 dB(A) - ve vzdálenosti 17,3 metrů 
 
- noční doba: 

- osobní vlaky  N = 10 vlaků/8 hod 
trakce = motorová F4 = 1.00 
v = 70 km/hod  F5 = 1.29 
počet vozů = 5  F6 = 0.69 
Y = 61,92 db(A) 
- nákladní vlaky  N = 2 vlaků/8 hod 
trakce = motorová F4 = 1.00 
v = 50 km/hod  F5 = 0.80 
počet vozů = 12  F6 = 0.95 
Y = 54.25 db(A) 

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 62,61 dB(A) 

Izofona hluku 55 dB(A) - ve vzdálenosti 23,24 metrů. 
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F.3.3. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

A)   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Zdroje vody: 

Řešené území je zásobováno ze skupinového vodovodu Holešov, který je propojen se skupinovým 
vodovodem Kroměříž.  

Do řešeného území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů. 

Zásobovací systém: 

Obec Jankovice má vybudován veřejný vodovod. Byl vybudován v roce 1971 a je na něj napojeno 100 
% obyvatel. Obcí Jankovice prochází vodovodní přivaděč VDJ Žopy – VDJ Bystřice DN 250. Tento 
přivaděč je značně poruchový a bude nutná jeho rekonstrukce. Vlastní rozvodná vodovodní síť je 
napojena přes vstupní šachtu a je provedena z litiny DN 100 a malá část je z PE 2“ dl. 2768 m. 
Řídícím vodojemem je zemní VDJ Žopy 400 m3 ( 323,00 - 318,50 ). 

Provozovatelem vodovodního systému jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. 

Z požárního hlediska je stávající rozvodná síť vyhovující. 

Tlakové poměry: 

Při řešení zásobování vodou obce se předpokládá provozování stávajícího systému. 

Akumulace: 

Je zajištěna stávajícím vodojem a je vyhovující. 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k poruchovosti hlavního vodovodního přivaděče Žopy – Bystřice je navržena jeho celková 
rekonstrukce, při které dojde i k přeložce vodovodního řadu mimo zastavěné území (plochy TV25 a TV 
26). 

Zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno, rozvody v zastavěném území jsou řešeny 
v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci technických ploch. 

Jsou navrženy plochy pro umístění vodovodních řadů pro zásobování vodou zastavitelných území – 
T*12, T*13, T*14, T*15, T*16. 

Potřeba vody: Viz kap. H). 

Zabezpečení proti požáru 

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší 
(stávající a navrženou). Jankovicemi protéká jako hlavní vodní tok Rusava, který je možno rovněž 
využívat jako zdroj požární vody – je nutno stanovit podrobnějším řešením odběrná místa. Rovněž je 
nutno stanovit a případně upravit odběrná místa. Protipožární zabezpečení bude vyhovovat ČSN 73 
0873. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí, 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí, 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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B)   ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Stoková síť 

V obci Jankovice je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku VaK 
Kroměříž a.s. Tato kanalizace je prakticky jen v části obce nad tratí ČD, a je v dobrém technickém 
stavu. V části obce pod tratí ČD je jen jedna stoka, která je ve špatném technickém stavu. Odpadní 
vody jsou do kanalizace vypouštěny po individuálním předčištění do recipientu. Nová zástavba má 
vybudovány žumpy na vyvážení. 

Kanalizační sběrače v zastavěném území jsou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu, kanalizační sběrače pro zastavitelné plochy a pro odvedení odpadních vod jsou řešeny 
v rámci ploch T* a TV. 

Čistírna odpadních vod: 

Obec nemá vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod, odpadní vody jsou odváděny přes septiky do 
kanalizace a dále do místních recipientů. 

Zdůvodnění: 

Odkanalizování je nevyhovující. Je navrženo doplnění stávající jednotné a splaškové kanalizace. 

Zastavitelné plochy budou napojeny v rámci technických ploch. 

Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem jednotné kanalizace a povrchovým odtokem. 
Dešťové vody v zastavitelných plochách uvádět v maximální míře do vsaku. 

Řešeným územím prochází kanalizační sběrač odvádějící odpadní vody z obcí Hlinsko pod Hostýnem, 
Bílavsko, na který budou napojeny odpadní vody z Jankovic a budou přečerpány na kanalizaci 
Holešova a následně čištěny na ČOV Holešov – plochy TV 18, TV 19, TV 20, TV 21, TV 22, TV 23, TV 
24. 

Jsou navrženy plochy pro umístění kanalizačních sběračů pro odkanalizování zastavitelných území – 
T*12, T*13, T*14, T*15, T*16. 

Množství odpadních vod: Viz kap. H). 

OCHRANNÁ PÁSMA 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí, 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí, 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

C)   ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nadřazené sítě a zařízení vvn 

Řešeným územím neprocházejí nadřazené trasy nadzemního vedení vvn. 

Sítě a zařízení vn 22 kV 

Území k.ú. Jankovic je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Holešov z nadzemních 
vedení s napětím 22 kV.  

Na řešeném území jsou v provozu  3 sloupové trafostanice 22/0,4 kV zásobující el. energií distribuci 
i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění 
odběrů. 

Zdůvodnění: 

Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci 
veřejných prostranství a dopravních ploch. 
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• v rámci řešení územního plánu obce nevznikají požadavky na rozšíření nadzemního vedení vn 
a trafostanic 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic; 
v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější 

 
Potřeba el. příkonu: Viz kap. H). 

Ochranná pásma: 

Druh zařízení 

Ochranné pásmo [m] 
pro vedení realizovaná: 

*do 
31.12.1994 

**od 
1.1.1995 

***od 
1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

− bez izolace 10 7 7 

− s izolací základní - - 2 

− závěsná kabelová 
vedení 

- - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 20 15 15 

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 25 20 20 

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
 * podle vládního nařízení č. 80/1957 
 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 
 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění 

D)   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Obec Jankovice je zásobovaná zemním plynem z VTL regulační stanice, která je umístěná jižně od 
zastavěného území. 

Vlastní rozvodná síť obce je provedena v systému středotlak. Rozvody v zastavěném území jsou 
řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

VTL plynovody 

Řešeným území prochází trasy VTL plynovodů, a to jednak pro obec Jankovice, jednak v západní části 
řešeného území. V severní části je pak provedena odbočka pro obec Prusinovice. 

STL plynovody 

STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území obce. 

Regulační stanice 

V řešeném území se nachází regulační stanice pro obec Jankovice. 

Zdůvodnění: 
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• zásobování plynem je stabilizováno 

• jsou navrženy plochy pro umístění plynovodních řadů pro zásobování plynem zastavitelných 
území – T*12, T*13, T*14, T*15, T*16. 

• zastavitelné plochy napojit na STL plynovody 

 

Potřeba plynu: Viz kap. H). 

OCHRANNÁ PÁSMA: 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení, který činí: 

• u  nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

• u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

• u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA: 

• vysokotlaké plynovody do DN 100 – 15m na obě strany od půdorysu 

• vysokotlaké plynovody nad DN 100 včetně – 20m na obě strany od půdorysu 

E)   ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Pro výrobu tepelné energie se používá zemní plyn. 

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

Zdůvodnění: 

• zásobování teplem je stabilizováno, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající 
plynovodní síť, a to v rámci technických ploch. Pro vytápění se v převážné míře využívá zemní 
plyn. 

• využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně. 

F) SPOJE, TELEKOMUNIKACE 

Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována.  

• respektovat trasy dálkových kabelů 

• respektovat podmínky ochranných pásem telekomunikačních vedení 

G) RADIOKOMUNIKACE 

Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována.  

OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranné pásmo dálkového kabelového vedení je 1,50 m od kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo radioreléové trasy. 

H) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: 

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena 
podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků. 

Specifická potřeba vody: 
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Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky 
č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) 
včetně vybavenosti a drobného podnikání 

• specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

• koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody. 

Potřeba el. příkonu: 

• Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a 
to elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude 
jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. 
spotřebiče. 

• bytový odběr    0,85 kW/bj  

• nebytový odběr    0,35 kW/bj 

Potřeba plynu: 

• Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h. 

 

tab. 15 Výpočet potřeby   

Číslo Funkční využití Počet 

bytových 

jednotek 

Počet 

obyvatel 

Potřeba vody 

Qm 

(m3/d) 

Množství 

odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba 

plynu 

(m3/h) 

Příkon el. 

energie 

(kW) 

1 bydlení 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

2 bydlení 4 12 2,16 2,16 8 4,8 

3 bydlení 2 2 0,36 0,36 4 2,4 

4 bydlení 4 12 2,16 2,16 8 4,8 

5 bydlení 3 9 1,62 1,62 6 3,6 

6 bydlení 6 18 3,24 3,24 12 7,2 

7 bydlení 6 18 3,24 3,24 12 7,2 

 

G) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Nakládání s komunálním odpadem v obci je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze platných 
zákonných předpisů. V řešeném území se nachází  sběrný dvůr za obecním úřadem,  který ale funguje 
jen ve vyhrazené dny.  

Odvoz nebezpečného odpadu i jeho mobilní sběr, který je prováděn v předem stanoveném termínu. 

Stávající koncepce nakládání s odpadem bude zachována. 

 

F.3.4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES  

A) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Vymezená koncepce uspořádání krajiny respektuje historické uspořádání krajiny její hodnoty, základní 
charakteristiky a návaznosti.  

Na katastru obce se nenachází území vymezené v rámci zvláště chráněných území dle Zák. 114/92 
Sb., v platném znění. Význam území obce z pohledu ochrany přírody spočívá zejména v krajinářské 
a krajinotvorné hodnoty území. 
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Zásady územního rozvoje Zlínského kraje řadí řešené území do krajinného celku č. 3. Podhostýnsko 
a krajinného prostoru 3.6. Hlinsko. Dále vymezují typy krajin a cílové charakteristiky. Jankovice jsou 
součástí krajiny zemědělské intenzivní. Cílové charakteristiky a zásady pro využívání jsou 
respektovány. 

Respektovány jsou stabilizované plochy lesa i zemědělské půdy v katastru obce. Vymezený způsob 
využití území v krajině reaguje na trend jejího využívání v posledních dvaceti letech. Jsou vymezeny 
plochy krajinné zeleně a plochy přírodní s krajinotvornou, ekostabilizační, protierozní a estetickou 
funkcí. 

B) PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VYMEZENÉ V KRAJINĚ 

V souladu s metodikou Zlínského kraje 2007 „Jednotný postup tvorby digitálních ÚP“ byly vymezeny 
plochy s rozdílným způsobem využití v krajině. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
Na katastru jsou takto vymezeny plochy vodního toku Rusava, potoka Zhrta, Slavkovského potoka 
a bezejmenných vodotečí.  

Je navržena nová vodní plocha WT 56 v severovýchodní části řešeného území, která bude sloužit pro 
extenzivní chov ryb, zadržení vody v krajině a jako urbanistický prvek. Součástí plochy bude 
doprovodná technická vybavenost pro zajištění funkce vodní plochy. 

Stávající a navržené plochy jsou dostačující.  

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ  
Jsou vymezeny stávající plochy krajinné zeleně. 

Územní plán navrhuje nové plochy krajinné zeleně, které jsou zároveň skladebnými částmi ÚSES –
biokoridory, interakčními prvky a protierozními opatřeními. Koncepce řešení vychází ze zpracovaných 
KPÚ, jejíž řešení je respektováno a rozvíjeno. Jedná se o plochy K – krajinné zeleně 29 – 55. 

Navrhované plochy zajistí  mimo zvýšení biodiverzity a funkce protierozní i posílení hodnoty krajinného 
rázu území. 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 
Jsou vymezeny stávající plochy přírodní zeleně. Do ploch přírodních náleží v řešeném území plochy 
vymezených biocenter LBC 14 - Topolí, LBC 15 – Obřana, LBC 16 Padělky, LBC Pod Jankovicemi. 

Územní plán nenavrhuje plochy přírodní, stávající stav je dostačující. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Jedná se o  zemědělsky využívanou půdu s převahou orné půdy. 

Struktura zemědělského půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. V katastru obce 
se nachází 242 ha zemědělské půdy.  

Plochy jsou stabilizované, v rámci rozvojových aktivit je navržena redukce ploch na úkor zastavitelných 
ploch a návrhových ploch změn v krajině určených především pro prvky ÚSES a protierozní ochranu 
území.  

PLOCHY LESNÍ  
Lesní porosty (PUPFL) jsou vymezeny v rozsahu 86 ha, dle druhů pozemků katastru nemovitostí. Jsou 
stabilizované, není navrhována žádná změna využití území na jejich úkor, nebo návrh na jejich 
rozšíření.  

C) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází  z předpokladu, že je třeba od sebe 
vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a současně je 
nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená stanoviště 
společenstev, charakteristických pro daná území.  
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V zákoně č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability, který je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a soustavou interakčních prvků. 

V řešeném území je zastoupen nadregionální, regionální i lokální ÚSES. 

NADREGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Nadregionální ÚSES je reprezentován jednou větví podél západní hranice řešeného území. Navazuje 
na k.ú. Tučapy u Holešova, Dobrotice a Žopy. Do nadregionální větve jsou v území vložena biocentra 
LBC 14 Topolí, LBC Pod Jankovicemi a LBC 15 Obřany. V severní části území dochází k souběhu 
návrhu nadregionálního a regionálního biokoridoru(vymezeny necelých 300 m od sebe), což zajišťuje 
budoucí dostatečnou funkčnost systému v tomto úseku, i přesto, že nadregionální biokoridor má 
v tomto místě pouze minimálních 40 m i s přilehlými účelovými komunikacemi. 

tab. 16  Nadregionální biokoridory- jsou identifikovány shodně s grafickou částí (Koordinační výkres II.1) 

Označení Popis Cílový stav a navrhovaná opatření 

NRBK K 152  Částečně existující, částečně funkční 
biokoridor vymezen podél západní hranice 
řešeného k.ú.. Zahrnuje lesní společenstva a 
nefunkční část je vymezena na zemědělsky 
obhospodařované půdě. 

Lesní společenstvo. 
Na zemědělsky obhospodařované půdě 
realizovat výsadbu dle prováděcí 
dokumentace. 

 

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Regionální ÚSES je reprezentován jednou větví rovněž podél západní hranice řešeného území. 
Navazuje na k.ú. Tučapy u Holešova 

tab. 17  Regionální biokoridory- jsou identifikovány shodně s grafickou částí (Koordinační výkres II.1) 

Označení Popis Cílový stav a navrhovaná opatření 

RBK RK 
1580  

Částečně neexistující,  nefunkční biokoridor 
vymezen na západní hranice řešeného k.ú.. Je 
vymezen na zemědělsky obhospodařované 
půdě. 

Lesní společenstvo. 
Na zemědělsky obhospodařované půdě 
realizovat výsadbu dle prováděcí 
dokumentace. 

 

LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje jednu větev reprezentující vodní a břehová 
společenstva v území, navazuje na prvky ÚSES v katastru Chomýž a Dobrotice. Vymezena je ve 
směru východ - západ podél toku Rusavy. V rámci této větve je vymezeno kontaktní biocentrum LBC 
16 Padělky, které je částečně vymezeno jak na území obce Jankovice, tak přesahuje do katastru obce 
Chomýž. LBC 16 Padělky propojuje další větev tvořící biokoridor LBK 8, který zahrnuje jak lesní, tak i 
břehová společenstva. V KPÚ jsou břehová společenstva podél toku Rusavy zahrnuta do interakčního 
prvku a jako lokální biokoridor je vymezen pouze tok Rusavy, který však na mnoha místech nesplňuje 
minimální parametry pro šířku lokálního biokoridoru. Z tohoto důvodu byly v rámci koncepce ÚP  do 
LBK 8 zahrnuty i břehové porosty pro posílení jejich významu a ekostability území. Poslední větev je 
reprezentována lesním společenstvem a společenstvem vlhké louky v jihovýchodní části řešeného 
území. 

tab. 18  Biocentra- jsou identifikovány shodně s grafickou částí (Koordinační výkres II.1) 

Označení Výměra Popis Cílový stav a navrhovaná opatření 

LBC 14 Topolí 5,0 ha (4,1 
v řešeném 
území) 

Existující, funkční biocentrum 
vymezené na lesní půdě  na 
západní hranici území. 
Částečně vymezeno v k.ú. 
Tučapy u Holešova. 

Lesní společenstvo. Zachovat stávající 
využívání, v rámci lesních porostů 
podporovat vyšší podíl melioračních 
dřevin.  

LBC 15 Obřana 4,2 ha (3,9 ha 
v řešeném 
území) 

Existující, funkční biocentrum 
vymezené na lesní půdě  v jižní 
části řešeného území. 

Lesní společenstvo. Zachovat stávající 
využívání, v rámci lesních porostů 
podporovat vyšší podíl melioračních 
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Označení Výměra Popis Cílový stav a navrhovaná opatření 

dřevin. 
LBC 16 Padělky 6,1 ha (4,8 ha 

v řešeném 
území) 

Existující, funkční biocentrum 
vymezené na lesní půdě  ve 
východní části řešeného území. 

Lesní společenstvo. Zachovat stávající 
využívání, v rámci lesních porostů 
podporovat vyšší podíl melioračních 
dřevin. 

LBC Pod 
Jankovicemi 

3,2 ha Existující, funkční biocentrum 
vymezené na lesní půdě  ve 
východní části řešeného území. 

Lesní společenstvo. Zachovat stávající 
využívání, v rámci lesních porostů 
podporovat vyšší podíl melioračních 
dřevin. 

 

tab. 19  Biokoridory- jsou identifikovány shodně s grafickou částí (Koordinační výkres II.1) 

Označení Popis Cílový stav a navrhovaná opatření 

LBK 5  Existující, funkční biokoridor vymezen podél 
toku Rusavy. Zahrnuje vlastní tok a navazující 
břehové porosty. 

Břehové společenstvo. Zachování 
současného stavu. 

LBK 6  Existující, funkční biokoridor vymezen jižní části 
řešeného k.ú. 

Lesní společenstvo a společenstvo vlhké 
louky. v rámci lesních porostů podporovat 
vyšší podíl melioračních dřevin, v rámci 
lučních ploch dodržovat vhodný management 
na podporu lučních porostů. 

LBK 8  Existující, funkční biokoridor vymezen na 
hranici řešeného území s k.ú. Chomýž. 

Břehové společenstvo. Zachování 
současného stavu. 
 

 

tab. 20  Interakční prvky -jsou identifikovány shodně s grafickou částí (Koordinační výkres II.1) 

Označ
ení 

Popis navrhovaná opatření 

IP1 Interakční prvek stávající v severní části katastru 
obce  

Zachovat stávající využití.  

IP2 Interakční prvek stávající v severní části katastru 
obce  

Zachovat stávající využití. 

IP3 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP4 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP5 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP6 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP7 Interakční prvek částečně stávající a částečně 
navržený na zemědělsky obdělávané půdě 
stávající v severní části katastru obce 

Rekonstruovat stávající zeleň a na neexistující 
části realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP8 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP9 Interakční prvek stávající v severní části katastru 
obce  

Rekonstrukce liniové zeleně. 

IP10 Interakční prvek stávající v severní části katastru 
obce  

Rekonstrukce liniové zeleně. 

IP11 Interakční prvek částečně stávající a částečně 
navržený na zemědělsky obdělávané půdě 
stávající v severní části katastru obce 

Dosadba a rekonstrukce liniové zeleně 

IP12 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě na jih od zastavěného území 
obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně v rámci mělkého 
odvodňovacího příkopu. 

IP13 Interakční prvek navržený na zemědělsky 
obdělávané půdě v severní části katastru obce 

Realizovat výsadbu liniové zeleně. 

IP14 Interakční prvek stávající v severovýchodní části Rekonstrukce liniové zeleně. 
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Označ
ení 

Popis navrhovaná opatření 

katastru obce 
IP 15 Interakční prvek stávající ve východní části 

katastru obce 
Zachovat stávající využití. 

IP 16 Interakční prvek stávající ve východní části 
katastru obce (není samostatně parcelně 
vymezená) 

Zachovat stávající využití. 

IP 17 Interakční prvek stávající na hranicích s k.ú. 
Chomýž 

Zachovat stávající využití. 

IP 18 Interakční prvek stávající v severní části katastru 
obce 

Rekonstrukce zeleně. 

IP 19 Interakční prvek stávající podél silnice II/438 Částečná rekonstrukce zeleně. 

 

D) PROSTUPNOST  KRAJINY 

V rámci koncepce řešení území je zajištěná prostupnost území i přístupy na jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití vymezené v krajině. Základní dopravní skelet je vymezen významnými 
účelovými komunikacemi, které jsou převzaty ze schválených Komplexních pozemkových úprav 
(GEOCENTRUM, spol s r. o., 2007). 

E) PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŃOVÁ OPATŘENÍ 

• protierozní opatření jsou řešena koncepcí vycházející ze zpracované komplexní pozemkové 
úpravy a dále přípustností realizace protierozních opatření v plochách zemědělských Z. 

• protipovodňová opatření jsou řešena návrhem technické plochy T* 17 pro umístění hráze poldru. 
Tato plocha vychází z podkladů kraje – Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje. 

• protipovodňová a protierozní opatření dále řešit organizací obhospodařování, případně 
technickými opatřeními, která budou stanovena podrobnější dokumentací - pro minimalizaci 
extravilánových vod je potřeba provést změnu organizace povodí – navrhnout organizační (osevní 
postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická 
(průlehy, zelené pásy) opatření 

• návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby podrobnější 
dokumentací 

• stavby nesmí bránit odtoku vod, nesmí docházet ke zhoršování odtokových poměrů 

F) REKREACE 

Na katastru se nacházejí objekty individuální rekreace. Nové plochy nejsou navrhovány vzhledem 
k tomu, že  zájem ze strany obce je zachovat stávající charakter krajiny. 

F.3.5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
Návrh územního plánu vychází z cílů územního plánování – vytvářet předpoklady pro výstavbu 
a udržitelný rozvoj při vyváženosti podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržitelnost společenství obyvatel v území. 

Návrh územního plánu reaguje na současný stav přírodních podmínek a demografických 
a ekonomických charakteristik území, které představují sledované jevy v rámci podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území viz Aktualizace ÚAP ORP Holešov 2012. Problémy k řešení v územním 
plánu z této dokumentace žádné nevyplynuly. 

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ S UVEDENÍM JEHO SILNÝCH 
A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB  

Silné stránky 

• Existence železniční stanice nebo zastávky (soudržnost obyvatel území) 



Územní plán Jankovice 40

• Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 

• Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (soudržnost obyvatel území) 

• Příznivá věková struktura obyvatelstva (soudržnost obyvatel území) 

• Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (soudržnost obyvatel území) 

• Vysoká intenzita bytové výstavby (soudržnost obyvatel území) 

• Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
(soudržnost obyvatel území) 

• Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje 
(hospodářský rozvoj) 

Slabé stránky 

• Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (příznivé 
životní prostředí) – nelze přímo ovlivnit územním plánem 

• Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod (příznivé životní 
prostředí) – je navržen systém odkanalizování s napojením na ČOV ve Všetulích. 

• Nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti (soudržnost obyvatel území) – vzhledem 
k poloze mezi silnými regionálními centry Holešov a Bystřice pod Hostýnem není tato slabá 
stránka tak výrazná. 

• Nepříznivý ukazatel naděje dožití (soudržnost obyvatel území) -  

• Vysoký podíl neobydlených bytů (soudržnost obyvatel území) 

• Zhoršený ekonomický potenciál obce odpovídající nízké úrovni tržních cen starších bytů 
(hospodářský rozvoj) 

Příležitosti 

• Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází 
(hospodářský rozvoj) – územní plán navrhuje poldr, který částečně tuto problematiku řeší. 

• Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (hospodářský rozvoj) – 
územní plán tuto možnost nevyužívá, nová plocha není navržena, potřeba vymezení nebyla 
jednoznačně prokázána. 

• Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať 
(hospodářský rozvoj) – poloha trati neumožňuje zavlečkování území a využití k zefektivnění 
stávajících ploch drobné výroby a výrobních služeb. 

• Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (soudržnost 
obyvatel území) – územní plán neovlivní. 

 

Hrozby 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických 
zátěží (příznivé životní prostředí). Skládka byla rekultivována.  

 
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 
 

obec hodnocení expertním systémem RURUGEN 
2012 

hodnocení podle metodického sdělení OÚP 
MMR k aktualizaci ÚAP - RÚRU 

Z H S vyváženost Z H S kategorie 

Jankovic
e 

-8,8 9,8 7,8 8,8 průměrná - + + 2c 
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URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické, environmentální a ohrožení území 

• Problémy k řešení v územním plánu z této dokumentace žádné nevyplynuly. 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území 

• Vzájemné střety dopravního, technického ani urbanistického charakteru nebyly nalezeny. 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území  

• Žádné střety nebyly nalezeny 

Střety urbanistických záměrů 

• Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 

• nZPoNKs - Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního biokoridoru – v návrhu územního 
plánu již není návrhová plocha výroby vymezována.  

Vliv na pilíř ŽP 

• Výsledkem hodnocení je zjištění, že návrh ÚP Jankovice má kladný vliv na životní prostředí, 
dojde ke zlepšení slabých stránek.  

 

Vliv na sociální pilíř  

• Zajištění rozvojových ploch bydlení umožní nárůst nových obyvatel v obci. 

Vliv na ekonomický pilíř 

• Zajištění dostatku volných ploch bydlení individuálního  zajistí příliv ekonomicky výkonnějších 
obyvatel – daňový přínos pro obec. 

 

Celkově lze konstatovat, že byla zachována vyváženost všech pilířů. Hlavním potenciálem v území je 
kvalita životního prostředí a poptávka po plochách bydlení 

 

F.3.6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa 
a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů. Dále bylo respektováno společné metodické doporučení Odboru územního plánu 
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (červenec 2011). 

tab. 21  Struktura půdního fondu v území 

 Jankovice 

Celková výměra  k.ú.  (ha) 418 

Zemědělská půda 242 

- orná půda 162 

- sady 0 

- zahrady 16 
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- TTP 64 

Nezemědělská půda 176 

- PUPFL 86 

- vodní plochy 5 

- zastavěné plochy 6 

- ostatní plochy 79 

                                                             ČSÚ 2011 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
vyjadřuje: 

V katastru obce jsou zastoupeny následující BPEJ s odpovídajícím zařazením do tříd ochrany: 
 
6.13.00  II. 
6.20.21  IV. 
6.22.10  II. 
6.22.12  III. 
6.24.11  III. 
6.24.14  IV. 
6.24.41  III. 
6.27.11  III. 
6.27.14  IV. 
6.27.41  IV. 
6.40.67  V. 
6.41.67  V. 
6.48.11  IV. 
6.48.14  V. 
6.48.41  IV. 
6.48.51  IV. 
6.49.11  IV 
6.49.41  V. 
6.49.51  V. 
6.58.00  II. 
6.59.00  III. 
6.64.01  III. 
6.67.01  V. 
 

Zařazení jednotlivých BPEJ do tříd ochrany odpovídá vyhlášce č. 44/2011 Sb. 

Na území obce převažují kvalitní zemědělské půdy, zařazené převážně do III. a IV. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu. Rozsah je patrný z grafické části. 

Investice do zemědělského půdního fondu  

Na katastru byly provedeny investice do půdy za účelem zlepšení její půdní úrodnosti – odvodnění, a to 
hlavně na východ a na jih od zastavěného území. 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o celkovém 
úhrnu záboru ZPF 

Návrhové lokality jsou v grafické části očíslovány a označeny příslušným identifikátorem plochy 
s rozdílným způsobem využití. Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského 
půdního fondu – zastavitelné plochy. Mimo zastavitelná území jsou vyhodnoceny i plochy s dopadem 
do ZPF bez možnosti výstavby (nezastavitelné), a to pro zeleň apod.  

 



Územní plán Jankovice 43

tab. 22  Souhrnné údaje o záboru ZPF  

  plocha 
celkem 

zemědělská 
půda 

nezemědělská 
půda 

dopad do I. a II. 
třídy ochrany 

BI - bydlení individuální 3,748 3,718 0,029 1,1721 

DS - silniční doprava 1,1615 0 1,1615 0 

P*  - veřejné prostranství 0,1496 0 0,1496 0 

T* - technická infrastruktura 2,2517 1,2196 1,1373 0,2287 

TV - vodní hospodářství 2,111 0,7915 1,3195 0,328 

WT - vodní plochy a toky 1,2689 1,2689 0 0,4485 

K - krajinná zeleň 9,1465 1,354 7,7925 0,5383 

Z* - sídelní zeleň 0,4615 0,3653 0,0962 0,3653 

SUMA 20,2987 8,7173 11,6856 3,0809 

 

Celkově výměra navrhovaných lokalit činí cca 20,3 ha. Navrhováno je 8,7 ha záboru ZPF. Zábor 
vysoce chráněných půd dosahuje hodnoty cca 3 ha. U většiny ploch technické infrastruktury se 
však předpokládá minimální odnětí půdy ze ZPF. U ploch bydlení se předpokládá vynětí pouze 
pod budoucí zastavěnou plochou domu, zbytek návrhové plochy by měl být užíván jako 
zahrada a nepodléhat vynětí ze ZPF. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba je v řešeném území zaměřena na živočišnou výrobu. Jedná se chov pštrosů 
v jihozápadní části zastavěného území obce. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), které byly respektovány. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro skladebné části  ÚSES jsou navrhovány rozvojové plochy pro krajinnou zeleň.  Návrhové plochy 
pro biokoridory a interakční prvky: 29 - 55 

Síť zemědělských účelových komunikací 

Navržená síť zemědělských účelových komunikací vychází z koncepce zpracovaných KPÚ. Ta 
rozděluje účelové komunikace na hlavní a vedlejší. Síť hlavních stávajících účelových komunikací je 
doplněna o návrhovou plochu dopravní infrastruktury – DS 8 - jedná se o páteřní komunikací, která 
propojuje obec se stávající komunikací na severu obce. Hlavní účelové komunikace jsou vyjádřeny 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití – plochy dopravní infrastruktury. Vedlejší účelové 
zemědělské komunikace nejsou vyjádřeny v plochách s rozdílným způsobem využití, ale v plochách 
zemědělských jsou přípustné, což připouští jejich možnou realizaci. Celá síť je graficky znázorněna 
v Koordinačním výkrese II.1. Nejsou navrhována řešení, která by znemožňovala přístup k pozemkům.  

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Zábory zemědělské půdy pro stavební funkce budou realizovány zejména na pozemcích uvnitř 
zastavěného území, případně na pozemcích bezprostředně na ně navazujících. Výběr lokalit provázela 
snaha o zachování kompaktnosti zástavby. 

Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně nutného zázemí bude činit cca 200 m2. Zbývající 
části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy.  

V rámci zastavěného území je vymezena rozsáhlá  BPEJ s II. třídou ochrany. V návrhu ÚP, který 
vychází z koncepce udržení kompaktnosti sídla v návaznosti na zastavěné území, nebylo možno 
rozvojové plochy vymezit mimo BPEJ s II. třídou ochrany. 
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Plocha 27 byla v původní dokumentaci navržena pro bydlení, koncepce ÚP navrhuje změnu využití na 
sídelní zeleň (limit: OP železnice). 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami:  

Byly prověřeny kapacitní nároky obce, návrhové plochy v schváleném ÚPNSÚ a požadované plochy. 
Prověřily se reálné možnosti vzhledem k poloze, návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu 
a urbanistické koncepci obce. V maximální možné míře je respektována kontinuita s platným ÚP. 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území 

Nezemědělská půda využitelná pro rozvoj zastavitelného území je maximálně využita.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území:  

Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako 
samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se 
v zastavěném území nevyskytují.  

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci:  

Územní plán ctí kontinuitu vývoje území a navrhuje k zástavbě zejména ty lokality, které byly 
v předchozí dokumentaci již schváleny: 

tab. 23  Přehled lokalit ze schváleného územního plánu 

identifikace 
plochy 

Identifikace plochy v ÚPNSÚ v 
platném znění 

kód plochy 
navrhovaného 
způsobu využití 

navrhovaný způsob využití 

3 M BI plocha bydlení 
4 M BI plocha bydlení 
5 I BI plocha bydlení 
6 K BI plocha bydlení 
7 K BI plocha bydlení 

27 L Z* Sídelní zeleň (v předchozí dokumentaci 
navržena pro bydlení) 

 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce:  

Navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy 
pro rozvoj bydlení jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny 
samostatné enklávy osídlení. Prostupnost krajiny je řešena vymezením účelových ploch pro dopravu. 

Prostupnost krajiny je řešena přípustností nebo podmínečnou přípustností ploch související dopravy 
ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Navrhované plochy jsou obsluhovány ze stávajících 
komunikací. Prostupnost byla prověřena a navrhované řešení nesnižuje míru prostupnosti řešeného 
území. 

Navržené plochy T* pro realizaci sítí technické infrastruktury nebudou mít po své realizaci vliv na 
prostupnost krajiny ani nebudou znemožňovat obhospodařování okolních zemědělských ploch. 

 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území:  

Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, 
k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny stávajícím systémem 
kanalizace. Na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Zdůvodnění záboru ZPF u jednotlivých lokalit 

S ohledem na urbanistickou koncepci řešeného území bylo nutno využít pro rozvoj sídel i půdy ZPF 
vyšší bonity. Důvodem jejich využití byla skutečnost, že pro danou funkci nebylo možné najít vhodnější 
plochu z důvodů např. ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody a pod. 
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Podrobné zdůvodnění koncepce rozvoje  bydlení viz tab. 6  

tab. 24    Tabelární zdůvodnění záboru ZPF u jednotlivých návrhových lokalit  
id
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Odůvodnění 

1-7 BI bydlení individuální 

Plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, plochy 
3-7 jsou převzaty z předchozí dokumentace a jsou orgánem ZPF 
již odsouhlaseny. Plochy 1-3 vycházejí z požadavků vlastníků, 
plochy nejsou rozsáhlé a navazují na zastavěné území, plocha 2 
je prolukou mezi stávajícími plochami bydlení 

8,57 DS silniční doprava Plocha 8 a 57 byla převzata z KPÚ, je vymezena na 
nezemědělské půdě – nepůjde o zábor ZPF. 

9-11 P* veřejná prostranství 
Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v návaznosti na 
plochy bydlení a jsou nezbytné pro obsluhu a dostupnost těchto 
ploch. 

12-17 T* technická 
infrastruktura 

Plochy12-16 jsou vymezeny pro koridory inženýrských sítí 
(kombinace: vodovod, plynovod a kanalizace), při realizaci 
nedojde k faktickému odnětí půdy ze ZPF. Plocha 17 je 
vymezena pro umístění hráze poldru  

18-26 TV vodní hospodářství 
Plochy pro koridory inženýrských sítí (kombinace: vodovod a 
kanalizace). Součástí ploch 23 a 24 jsou plochy pro čerpací 
stanice. Předpokládaný zábor ZPF je minimální. 

27, 28 Z* sídelní zeleň 

Plocha 27 byla v původní dokumentaci navržena pro bydlení, 
koncepce ÚP navrhuje změnu využití na sídelní zeleň (limit: OP 
železnice), plocha 28 je vymezena kolem výrobního areálu 
s funkcí izolační. 

29-55 K krajinná zeleň Prvky územního systému ekologické stability – včetně 
interakčních prvků 

56 WT vodní plocha 

Vodní plocha vymezená na základě požadavku vlastníků 
pozemku – převažující funkce bude chov ryb. Nepředpokládá se 
zábor ZPF na celé ploše, vodní plocha bude zabírat jen část. 
Podrobněji viz regulativ WT ve výrokové části. 



 

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, 
údaje o zařazení zemědělské půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně: 

tab. 25    Tabelární vyhodnocení jednotlivých ploch s návrhem na změnu využití (některé plochy nemají dopad do záboru ZPF) 

číslo 
navržené funkční využití 

lokality 

Kód 
funkčního 

využití 

celková 
výměra 
plochy 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Celkový 

zábor 
ZPF 

Nezemědělská 
půda 

Investice 
do půdy 

(ha) 

  

orná 
půda 

TTP vinice zahrady 
ovocné 

sady 
I. II. III. IV. V. Poznámka 

1 Plochy bydlení individuálního BI 0,6236 0 0,6236 0 0 0 0 0,6236 0 0 0 0,6236 0   

2 Plochy bydlení individuálního BI 0,5785 0,5485 0 0 0 0 0 0,5485 0 0 0 0,5485 0,029   

3 Plochy bydlení individuálního BI 0,2275 0,2173 0 0 0,0102 0 0 0 0 0,2275 0 0,2275 0   

4 Plochy bydlení individuálního BI 0,331 0,331 0 0 0 0 0 0 0 0,331 0 0,331 0   

5 Plochy bydlení individuálního BI 0,3202 0,2836 0,0366 0 0 0 0 0 0 0,3202 0 0,3202 0  
Plocha z platného 
ÚPNSÚ. 

6 Plochy bydlení individuálního BI 0,8508 0,8508 0 0 0 0 0 0 0,1553 0,6955 0 0,8508 0 Ano 
Plocha z platného 
ÚPNSÚ. 

7 Plochy bydlení individuálního BI 0,8164 0,8164 0 0 0 0 0 0 0,029 0,7874 0 0,8164 0 Ano  
Plocha z platného 
ÚPNSÚ. 

8 Plochy silniční dopravy DS 0,9872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9872   

9 Plochy veřejných prostranství P* 0,0435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0435 Ano  

10 Plochy veřejných prostranství P* 0,0847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0847 Ano  

11 Plochy veřejných prostranství P* 0,0214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0214   

12 Plochy technické infrastruktury T* 0,1479 0 0,0084 0 0,0033 0 0 0,0117 0 0 0 0,117 0,1362   

13 Plochy technické infrastruktury T* 0,1915 0,0007 0 0 0 0 0 0,0007 0 0 0 0,0007 0,1908   

14 Plochy technické infrastruktury T* 0,0635 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 0,0635   

15 Plochy technické infrastruktury T* 0,3128 0,0298 0 0 0 0 0 0 0 0,0298 0 0,0298 0,283 Ano  

16 Plochy technické infrastruktury T* 0,1509 0,0598 0,013 0 0,0176 0 0 0 0 0,0904 0 0,0904 0,0604   

17 Plochy technické infrastruktury T* 1,3851 0,3156 0,3485 0 0,3176 0 0 0,2163 0,0387 0,1991 0 0,9817 0,4034 Ano  

18 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2766   
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číslo 
navržené funkční využití 

lokality 

Kód 
funkčního 

využití 

celková 
výměra 
plochy 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Celkový 

zábor 
ZPF 

Nezemědělská 
půda 

Investice 
do půdy 

(ha) 

  

orná 
půda 

TTP vinice zahrady 
ovocné 

sady 
I. II. III. IV. V. Poznámka 

19 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,2186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2186   

20 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,0294 0,0009 0 0 0,0013 0 0 0 0 0,0022 0 0,0022 0,0272   

21 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,0852 0 0,0157 0 0,0194 0 0 0,0351 0 0 0 0,0351 0,0501   

22 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1277   

23 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,0697 0,0409 0 0 0 0 0 0,0409 0 0 0 0,0409 0,0288   

24 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,7251 0,5314 0 0 0,0646 0 0 0,252 0,1895 0,0809 0,0744 0,596 0,1291 Ano  

25 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1082   

26 Plochy pro vodní hospodářství TV 0,4705 0,1173 0 0 0 0 0 0 0,0594 0,0345 0,0234 0,1173 0,3532 Ano  

27 Plochy sídelní zeleně Z* 0,3686 0 0,3653 0 0 0 0 0,3653 0 0 0 0,3653 0,0033  
Plocha z platného 
ÚPNSÚ (plocha pro 
rozvoj bydlení). 

28 Plochy sídelní zeleně Z* 0,0929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0929   

29 Plochy krajinné zeleně K 0,4757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4757 Ano  

30 Plochy krajinné zeleně K 0,7032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7032 Ano  

31 Plochy krajinné zeleně K 0,4665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4665 Ano  

32 Plochy krajinné zeleně K 0,8157 0,573 0,2426 0 0 0 0 0 0,8157 0 0 0,8157 0   

33 Plochy krajinné zeleně K 0,8384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8384   

34 Plochy krajinné zeleně K 0,1723 0,015 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 0,015 0,1573   

35 Plochy krajinné zeleně K 0,1364 0,0498 0 0 0 0 0 0,0498 0 0 0 0,0498 0,0866   

36 Plochy krajinné zeleně K 0,4735 0,4735 0 0 0 0 0 0,4735 0 0 0 0,4735 0   

37 Plochy krajinné zeleně K 0,1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1965 Ano  

38 Plochy krajinné zeleně K 0,4611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4611   

39 Plochy krajinné zeleně K 0,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,233   

40 Plochy krajinné zeleně K 1,0035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0035   

41 Plochy krajinné zeleně K 0,9832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9832   
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číslo 
navržené funkční využití 

lokality 

Kód 
funkčního 

využití 

celková 
výměra 
plochy 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Celkový 

zábor 
ZPF 

Nezemědělská 
půda 

Investice 
do půdy 

(ha) 

  

orná 
půda 

TTP vinice zahrady 
ovocné 

sady 
I. II. III. IV. V. Poznámka 

42 Plochy krajinné zeleně K 0,3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3022   

43 Plochy krajinné zeleně K 0,0533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0533   

44 Plochy krajinné zeleně K 0,0318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0318   

45 Plochy krajinné zeleně K 0,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,257   

46 Plochy krajinné zeleně K 0,2468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2468   

47 Plochy krajinné zeleně K 0,0938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0938   

48 Plochy krajinné zeleně K 0,4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4329 Ano  

49 Plochy krajinné zeleně K 0,1758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1758   

50 Plochy krajinné zeleně K 0,1295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1295   

51 Plochy krajinné zeleně K 0,0827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0827   

52 Plochy krajinné zeleně K 0,0457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0457   

53 Plochy krajinné zeleně K 0,0928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0928   

54 Plochy krajinné zeleně K 0,1942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1942   

55 Plochy krajinné zeleně K 0,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,049   

56 Vodní plochy a toky WT 1,2689 1,2689 0 0 0 0 0 0,4485 0,8204 0 0 1,2689 0 Ano  

57 Plochy silniční dopravy DS 0,1743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1743 Ano  

  SUMA   20,2864 6,5262 1,6562 0 0,4307 0 0 3,0801 2,108 2,8005 0,0978 8,6099 11,6741   

 

 

 



Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na lesní půdní 
fond 

Územní plán nenavrhuje plochy s dopadem do PUPFL. 

Do pásma 50 m od okraje lesa zasahují lokality č. 16, 24, 26, 29, 31, 32, 37, 41 42, 46, 50. Jedná se o 
plochy krajinné zelně a o plochy technické infrastruktury. Nejedná se o rozvojové plochy bydlení.  

 

F.4. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit  

Žádné plochy územních rezerv nejsou vymezeny. 

.  

F.5. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Z důvodu zajištění funkčnosti navrženého řešení byly vymezeny veřejně prospěšné stavby pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o plochy technické infrastruktury. Veřejně 
prospěšné stavby, která jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví obce Jankovice nejsou 
vymezovány.  

Plocha T2 byla vymezena celá, i když některé dílčí pozemky jsou ve vlastnictví obce Jankovice. 

Veřejně prospěšná opatření nebyla vymezena, vzhledem k tomu, že plochy ÚSES byly vyřešeny již 
v Komplexních pozemkových úpravách a další plochy vzhledem ke koncepci řešení nejsou zapotřebí. 

Nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit 
předkupní právo.  

F.6. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelami 

Charakter návrhových ploch nevyžaduje vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
zpracování dohody o parcelaci. 

Charakter návrhových ploch nevyžaduje zpracování dohody o parcelaci. 

G. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch  
 

Návrhové lokality vycházejí ze schváleného územního plánu. V průběhu zpracování územního plánu 
byly tyto lokality aktualizovány a upřesněny.  

Lokality posuzované dle platné dokumentace: 

Lokalita A – zástavba byla již realizována na všech pozemcích lokality, mimo pozemku p.č. 1730/1, 
který byl vymezen jako proluka - stávající plocha bydlení. 
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Lokalita B – zástavba byla již realizována na všech pozemcích lokality, mimo pozemku p.č. 1413/157, 
který byl vymezen jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita C – pozemek p.č. 1413/129 byl vymezen jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita D – zástavba na pozemku p.č. 1413/96 byla již realizována. 

Lokalita E – pozemky p.č. 1398/5 1399 byly vymezeny jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita F – pozemek p.č. 1410 byl vymezen jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita G – pozemek p.č. 1390 byl vymezen jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita H – zástavba byla již realizována na pozemku p.č. 120, který byl vymezen jako proluka včetně 
navazujícího pozemku p.č. 1375/1. Zbývající pozemky p.č.1376, 1377, 1378/1 jsou vymezeny jako 
proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita I – pozemky p.č. 1381/1, 1382/1, 1690, 1386/2 a 1695 nejsou zastavěny. 

Přestože se lokalita nachází v ochranném pásmu železnice je navržena jako plocha bydlení 
individuálního (i.č. 5) z těchto důvodů:  

- těleso železnice je v zářezu 

- lze zajistit komunikační napojení prodloužením místní komunikace, která je však trasována 
v ploše železniční dopravy 

- lze pouze prodloužit stávající sítě technické infrastruktury - na pozemku p.č. 1379/3 je stávající 
vodovod a na pozemku p.č. 1380/3 je STL plynovod 

- vlastní objekty rodinných domů lze umístit v poloze vzdálenější od železnice 

Lokalita J – pozemky p.č. 51/3 a 51/5 byly vymezeny jako proluka - stávající plocha bydlení. 

Lokalita K – pozemky p.č. 2686, 2785, 2784, 2783, 2782, 2781, 1734, 1735, 1733 byly vymezeny 
v souladu s platným územním plánem v rámci Komplexních pozemkových úprav, ale nejsou 
zastavěny. Návrh územního plánu tuto lokalitu respektuje a vymezuje jako plochu bydlení 
individuálního (i.č.6 a 7). 

Lokalita L – pozemek p.č. 123/1 byl vymezen v platné dokumentaci jako návrhová plocha bydlení. 
V současné době není zastavěn.  

Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v centrální části obce, bezprostředně navazuje na plochu 
občanské vybavenosti a nachází se v ochranném pásmu železnice, kdy terén lokality je rovinný a 
navazuje ve stejné výškové úrovni na plochu dopravní - těleso železnice, není navržena územním 
plánem pro plochu bydlení individuálního. Je navržena jako plocha sídelní zeleně. (i.č.27) 

 Lokalita M – na pozemcích p.č. 1228/3 a 1233/4 jsou v současné době realizovány objekty 
individuální rekreace.  

Pozemky p.č. 1233/3, 1233/2, 1233/1,1250/5 a 1250/4 jsou navrženy jako plochy bydlení individuálního  
(i.č. 3) 

Pozemky p.č.1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 jsou v souladu s Komplexními pozemkovými 
úpravami vymezeny jako plochy bydlení individuálního (i.č.4).  

Pozemky p.č. 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 nejsou územním plánem navrhovány 
vzhledem k ochranném pásmu železnice a zájmu zachovat kompaktní zástavbu obce. 

 

Stávající počet obyvatel k 31.12.2012 je 388 obyvatel, v posledním desetiletí vykazuje nárůst počtu 
obyvatel. Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce, podmíněné různými faktory: cenová 
dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce v připravenosti 
pozemků pro výstavbu. Vysoké hodnoty kladných migračních sald jsou jedním z typických projevů 
suburbanizačního rozvoje. Zásadní roli zde sehrává prostorová lokalizace ve vztahu k silným 
regionálním střediskům Holešov a Bystřice pod Hostýnem. 

V obci je zástavba rodinnými domy (130  RD - pro orientační výpočet je počítáno s jedním bytem na 
jeden dům). Stavebně technický stav objektů je dobrý a vyhovující. Průměrný počet osob na 1 
obydlený byt  je 2,98 (v roce 2012). Navrhovaný počet osob na 1 byt je 3. 



Územní plán Jankovice 

 

51

Bytový fond v řešeném území je stabilizovaný. V období od roku 2001 došlo k nárůstu počtu rodinných 
domů. 

Je nutné vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení v této obci. Je navrženo 7 lokalit. Počet navržených RD 
v lokalitách je pouze orientační. 

tab. 26  Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

požadavek bytové jednotky 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití dvou generací a zlepšení malého 
plošného standardu 2 b.j. (RD) 

Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (blízkost centra), zájem 
o rezidenční bydlení 10 b.j. (RD) 

Celkem  12 b.j. (RD) 

V řešeném území se nachází velké množství potencionálních ploch bydlení. Vzhledem k charakteru 
obce a předpokládanému zájmu se uvažuje o 100% bytů v rodinných domech. Dle současného trendu 
počtu bytů v RD se předpokládá 1 byt v rodinném domě. Pořizovatel a zpracovatel počítají s výměrou 
pozemků na jeden RD v převažující části 1 360 m2.  

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení:  1,6320  ha.   

Rezerva 20%       0,3264 ha 

Potřeba ploch pro bydlení celkem   1,9584 ha 

 

tab. 27  Přehled ploch bydlení vymezených územním plánem 

ozn. výměra (ha) orientační počet RD počet BJ 

1 0,6332 2 2 

2 0,5785 4 4 

3 0,2275 2 2 

4 0,3310 4 4 

5 0,3202 3 3 

6 0,8508 6 6 

7 0,8164 6 6 

 3,76  27 27 

 

tab. 28  Orientační bilance navrženého řešení 

Plochy bydlení 

Současný stav   

 Stávající počet BJ 130 

Návrhové období   

 Přírůstek BJ 27 

 Úbytek BJ - 

 Celkem maximalistická varianta 157 

 Celkem reálná varianta 142 

 

Nárůst počtu bytů je 26%. 
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Počet navržených ploch k zástavbě představuje 3,76 ha což je 2,25 násobek potřeby. Návrh je 
navýšen, vzhledem k tomu, že není žádná plocha ve vlastnictví obce a je zájem podpořit výstavbu 
v obci. Nelze předvídat realizovatelnost jednotlivých lokalit. 

 

KONCEPCE ŘEŠENÍ A VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ PLOCH OSTATNÍCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Byla prověřena potřeba a reálnost ploch občanské vybavenosti a ploch drobné výroby a služeb. 
V platné územně plánovací dokumentaci nebyly návrhové plochy tohoto způsoby využití vymezeny. 
Vzhledem k velikostní kategorii obce, poloze a stávajícím plochám nebyly územním plánem vymezeny.  

H. Vypořádání připomínek  
Doplní pořizovatel. 

 

 


