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I. ŘEŠENÍ ÚP 

I.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území města Veselí nad Moravou bylo v územním plánu vymezeno k datu 1.3.2015. 

Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace. Zastavěné území má rozlohu 
528,36 ha, zbylá, nezastavěná část území má rozlohu 3016,64 ha (řešené území k.ú. Veselí nad 
Moravou, Veselí-Předměstí, Milokošť, Zarazice má celkem 3545 ha). 
 

I.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 

HODNOT 

I.2.1 Širší vztahy 

Základní koncepce rozvoje území města Veselí nad Moravou vychází ze skutečnosti, že se jedná 
o obec s rozšířenou působností v jihovýchodní části Jihomoravského kraje s vazbou na území kraje 
Zlínského. Městem procházejí významné silniční a železniční tahy a stěžejním problémem je vyřešení 
dopravní situace. 

Zástavba města a jeho místních částí srostla v jeden celek. V územním plánu je akcentován rozvoj 
jádrového území (centrum s občanskou vybaveností), stěžejní plochy pro rozvoj bydlení a výroby jsou 
směrovány převážně do k.ú. Veselí-Předměstí, zčásti do Zarazic. Rozvoj ploch pro sport a rekreaci vč. 
aktivit vázaných na turistický ruch je navržen v území kolem řeky Moravy, mimo aktivní záplavová 
území. 

Navržená koncepce rozvoje města Veselí nad Moravou respektuje záměry nadřazené dokumentace, 
které upřesňuje: 

I.2.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

Řešené území je dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále PÚR) součástí rozvojové osy OS11 Lipník 
nad Bečvou– Přerov–Uherské Hradiště–Břeclav–hranice ČR/Rakousko (-Wien). 

Z PÚR plyne požadavek na respektování koridorů dopravní a technické infrastruktury: koridor 
připravované rychlostní silnice R55 je situován mimo řešené území (s dopadem na řešené území –
stávající silnice I/55 bude převedena na silnici II/655). V řešeném území je respektován koridor E8 pro 
připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice (vedení 400 kV Otrokovice–Rohatec). 

Návrhem kapacitních rozvojových ploch pro bydlení a výrobu reaguje řešení územního plánu Veselí 
nad Moravou na skutečnost, že dle PÚR ČR je Hodonínsko (konkrétně části ORP Hodonín, Kyjov, 
Veselí nad Moravou) územím, vykazujícím relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska 
udržitelného rozvoje území. 

I.2.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Pro řešené území není v rámci kraje vydána nadřazená územně plánovací dokumentace. 

Koridor územní ochrany pro přeložku silnice II/655 jihovýchodně města je řešen v souladu 
s Generelem dopravy Jihomoravského kraje. 

I.2.1.3 Územně analytické podklady ORP Veselí nad Moravou 

Převzaty v rozsahu řešeného území. 
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I.2.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Územní plán Veselí nad Moravou je zpracován pro celé správní území města, které zahrnuje celkem 
4 katastrální území, t.j. k.ú. Veselí nad Moravou, Veselí – Předměstí, Milokošť a Zarazice. 

Jádrovým územím je historická část Veselí nad Moravou, na niž navazuje novodobé městské centrum. 
Zástavba centra se zámkem je situována kolem řeky Moravy. Koncepce řešení územního plánu Veselí 
nad Moravou zajišťuje ochranu historické zástavby, v územním plánu je respektována městská 
památková zóna a památkově chráněné objekty. Je navržena dostavba té části městského centra, 
které bylo asanováno. 

Zástavba města se dále rozvíjela podél hlavních dopravních tahů a je dopravou negativně ovlivňována. 
Navržená koncepce rozvoje města Veselí nad Moravou je tedy postavena na novém dopravním 
skeletu. Hlavní rozvojové plochy jsou směrovány do lokalit v jihovýchodní části města (k.ú. Veselí-
Předměstí a k.ú. Zarazice). Územním plánem definované zastavitelné plochy a plochy změn 
v nezastavěném území neovlivní obraz města v krajině. 

Hodnoty území jsou vázány zejména na nivu řeky Moravy. Ta je spolu s lesy a vodními toky 
a plochami významným krajinným prvkem ze zákona, zároveň do ní zasahuje Ptačí oblast Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000) a přechodně chráněná plocha (hnízdiště ptactva). 
Řešení územního plánu nivu řeky Moravy chrání před nežádoucí zástavbou, svázanou s individuální 
rekreací. Přírodní hodnoty jsou posíleny návrhem ploch krajinné zeleně a ploch přírodních (ÚSES) 
a návrhem ploch k zalesnění. Aktivní záplavové území Moravy je respektováno a není v něm žádná 
zástavba navrhována. 

Navržená koncepce rozvoje města Veselí nad Moravou je postavena na novém dopravním skeletu: 

• Jsou respektovány železniční koridory s požadavkem na racionalizaci využití ploch, zejména 
vlečkových systémů. Jsou vytvořeny územní předpoklady pro snížení bariérového efektu tratí 
zřízením nových podchodů a mimoúrovňových železničních přejezdů. 

• Dopravní problémy jsou řešeny odvedením nadmístní dopravy ze zástavby města (návrh rychlostní 
silnice R55 - nová trasa je vedena mimo řešené území). Stávající silnice I/55 bude přeřazena do 
silnic II. tříd jako II/655 a pro budoucí přeložení této silnice je držen koridor územní ochrany 
jihovýchodně zástavby města. 

• Základní komunikační kostru ve městě vytvoří kříž silnic II/ 655 a I/54, trasa silnice I/54 bude 
ponechána v ulici Svatoplukově. 

• Silnice III/4994 je v ulici Kollárově stabilizovaná. 

• Z urbanistického hlediska je potřebné doplnění sítě místních komunikací jihovýchodně železniční 
trati a nádraží Veselí nad Moravou tak, aby bylo umožněno propojení zástavby města se zástavbou 
Zarazic. Proto je navržena přestavba a zprůchodnění areálu bývalých železáren s využitím stávající 
panelové komunikace, která bude rekonstruována a připojena na současnou místní komunikaci, 
vedenou podél železnice v Zarazicích. Dále bude doplněna komunikace, propojující ulice Kollárovu 
a Svatoplukovu podél ploch pod nemocnicí, určených pro smíšené využití. 

• Je navrženo doplnění sítě místních komunikací, které obslouží navrhované, převážně výrobní 
plochy kolem budoucího obchvatu silnice II/655. Bude doplněna síť místních komunikací ve vazbě 
na sídliště Hutník a na rozvojové území Břestek a to s využitím stávajícího přemostění železnice 
v úseku Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou. 

• Trasování místních komunikací v rozvojových plochách bude řešeno v následně vedených řízeních. 

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad: 

• Navýšit obytný a výrobní potenciál města návrhem nových ploch pro výstavbu, maximálně 
respektovat rozvojové plochy dle platného ÚP města. 

• Posílit rekreační potenciál území (při respektování záplavového území Moravy), vytvořit 
předpoklady pro zvýšení turistického ruchu. 
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• Přestavbou a dostavbou ploch v centru města obnovit městský charakter zástavby a doplnit 
občanskou vybavenost. 

• Vytvořit předpoklady pro revitalizaci a přestavbu nedostatečně využitých areálů průmyslové 
a zemědělské výroby. 

Koncepce řešení inženýrských sítí: 

• Zásobování pitnou vodou – město Veselí nad Moravou je zásobováno ze skupinového vodovodu 
Veselí–Strážnice s propojením na skupinový vodovod Bzenec-Kyjov-Hodonín, vodovod bude 
respektován a rozšířen do návrhových ploch. 

• Odkanalizování - město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou čistírnou 
odpadních vod, stav bude respektován, do návrhových ploch bude rozšířena jako oddílná. 

• Energetika, spoje – řešené území je plně plynofikováno, část města je napojena na centrální zdroj 
tepla - rozvody budou respektovány a dle potřeby doplněny. Pro uvolnění ploch pro výstavbu 
budou přeloženy některé trasy VN. Jihovýchodně města je držen koridor pro trasu VVN. 

 

I.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

I.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Územní plán Veselí nad Moravou stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby města do doby 
vyčerpání návrhových ploch. S ohledem na stabilitu území jsou koncepční záměry zakresleny jak 
v návrhu, tak formou územních rezerv. 

Bude zachován charakter i měřítko zástavby města a nebude narušeno situování města v krajině. Ve 
městě budou rozvíjeny všechny jeho funkce. 

Veselí nad Moravou 

Důraz je kladen na ochranu historického jádra města, které je městskou památkovou zónou 
i turistickým cílem (zahrnuje území na ostrově vymezeném rameny řeky Moravy, s unikátní 
zachovanou urbanistickou půdorysnou stopou a zámek s rozsáhlým parkem). 

V nivě řeky Moravy jsou navrženy pouze plochy pro rozvoj sportu a tělovýchovy a omezeně je 
navrženo doplnění ploch pro rekreaci. 

Veselí – Předměstí - centrum města 

Novodobé centrum města je a bude společenským centrem území. Stávající smíšená zástavba zde 
bude doplněna o komerční a veřejnou občanskou vybavenost, služby a byty. Bude revitalizováno 
území kolem náměstí Míru s přilehlým blokem bývalého veselského statku a doplněna zástavba kolem 
Masarykovy ulice v návaznosti na sídliště Chaloupky. 

V případě dostaveb a přestaveb v tomto území bude respektován blokový (městský) charakter 
zástavby. 

Veselí–Předměstí – plochy severovýchodně centra města 

Je navrženo pokračovat ve výstavbě rodinných domů v lokalitě Horní vláka (mezi ulicemi Jabloňová 
a Pláňavy). Dále je navržena dostavba ploch v prodloužení ulice Luční a na náměstí 24. dubna. 

Novostavby budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. Zástavba bude nízkopodlažní, na 
Masarykově třídě může být doplněna bytovými domy s max. 3 podlažími. 

V nivě řeky Moravy je v území mezi Dolní vlákou a hranicí k.ú. Milokošť respektována funkce rekreace. 
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Veselí – Předměstí – plochy jihozápadně centra města 

Je navržena výstavba rodinných domů v lokalitě Za Humny. Území bude dopravně propojeno se 
Zarazickou ulicí. 

V případě dostaveb a přestaveb v tomto území bude respektován charakter stávající zástavby. 
Novostavby budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. Zástavba bude nízkopodlažní. 

Budou rozšířeny plochy pro drobnou výrobu u železničního přejezdu (ulice Masarykova – Zarazická) 
a ulice Masarykova bude propojena s ulicí Rumunskou. Na plochách nevyužívaného železničního 
překladiště v ulici Rumunské jsou navrženy plochy pro dopravu v klidu (parkoviště). 

Veselí – Předměstí – plochy jihovýchodně centra (za železnicí) 

V území bude radiální komunikační skelet města doplněn příčkami (průjezd železárnami s propojením 
na silniční skelet v zástavbě Zarazic, propojení ulice Kollárovy s ulicí Svatoplukovou, doplnění uliční sítě 
za sídlištěm Hutník a propojení území s lokalitou Břestek s využitím stávajícího mostu). Ve vazbě na 
areál nemocnice a na sídliště Hutník jsou navrženy rozvojové plochy pro smíšené využití, občanskou 
vybavenost, sport a tělovýchovu (krytý bazén a halové sporty) a plochy pro drobnou výrobu. 
V okrajové části území budou realizovány rodinné domy, které zajistí plynulý přechod zástavby města 
do krajiny. 

Areál bývalých Železáren Veselí a.s., který je výraznou bariérou v území, bude zprůchodněn 
a postupně přestavěn (areál není dostatečně využíván). 

Na plochách navazujících na bývalé železárny byla realizována fotovoltaická elektrárna. Elektrárna 
bude v území respektována do svého technického dožití, následně bude tento prostor využit pro rozvoj 
průmyslové výroby. 

Veselí – Předměstí – východní část (Břestek) 

V lokalitě bude pokračovat výstavba rodinných domů. Předpokládá se, že lokalita bude novou, 
samostatnou městskou čtvrtí, s podružným centrem občanské vybavenosti v plochách smíšených 
v centru lokality. Veřejná prostranství budou situována u železnice, v centru lokality a v plochách 
územních rezerv. 

Na okraji lokality, na plochách mezi nově navrhovanou zástavbou v Břestku a budoucím silničním 
obchvatem města budou situovány plochy pro drobné podnikání. Územní rezervy pro průmyslovou 
výrobu jsou vázány na realizaci obchvatu. 

I.3.1.1 Okrajové části (venkovské osídlení) 

Milokošť 

Zástavba Milokoště je stabilizovaná. Plochy pro bydlení budou doplněny v její severní části. Do části 
k.ú. za železniční tratí zasahují územní rezervy ploch pro bydlení v Břestku. 

Severozápadně Milokoště v lokalitě Děliska je navržen prstenec ploch pro individuální rekreaci - 
zahrádky se zahradními domky. 

Plochy střediska zemědělské výroby za železniční tratí budou rozšířeny a doplněny o plochy pro 
drobnou výrobu u nově navrhované železniční zastávky. 

V centru Milokoště je navržena přestavba objektu v prostoru křižovatky ulic Sekule a Na Hrázi, s cílem 
odstranit dopravní závadu. Dále je z dopravních důvodů navrženo propojení ulic Sekule a Na Hrázi 
severně zástavby. 

V nivě řeky Moravy, v lokalitách u Svodnice a Okasovo, je zohledněno a přiměřeně doplněno stávající 
rekreační využití ploch. 
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Zarazice 

Územní plán řeší nové komunikační propojení severní a jižní části Zarazic, s budoucím prodloužením 
této komunikace až na obchvat silnice II/655. Nový komunikační skelet zpřístupní přilehlé území pro 
rozvoj bydlení, smíšené zástavby a drobného podnikání. V souvislosti s novým dopravním řešením 
bude přesunuta zastávka ČD východním směrem. 

Středisko zemědělské výroby je nefunkční a je určeno i pro drobné podnikání. 

V nivě Moravy jsou navrženy plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské lokality (je zohledněno 
a přiměřeně doplněno stávající rekreační využití ploch). 

I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

I.3.2.1 Zóna bydlení 

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech: 

� BH 223: nové plochy pro výstavbu bytových domů nejsou s výjimkou dostavby proluky v sídlišti 
Hutník navrhovány, 

� nízkopodlažní bytové domy mohou být součástí ploch smíšených, navazujících na bytové domy 
u Hutníku, dále mohou být situovány v plochách smíšených v centru lokality Břestek (s využitím 
parteru pro občanskou vybavenost) a mohou být součástí ploch pro výstavbu rodinných domů, 
pokud svým stavebním objemem a charakterem tuto zástavbu nenaruší nebo tam, kde vytvoří 
přechod mezi vysokopodlažní a nízkopodlažní zástavbou. 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech: 

� BI 20, B7, B 8-10, BI 229: pro výstavbu rodinných domů ve Veselí-Předměstí jsou určeny 
lokality Za Humny, nám. 24. dubna, Luční a Horní vláka, Kollárova, 

� BI 5-6: další výstavba se navrhuje na plochách severovýchodně sídliště Hutník jako přechod 
zástavby města do krajiny (U boží muky), 

� BI 14-15, BI 17-19: zástavba převážně rodinnými domy bude realizována v severovýchodní 
části města v lokalitě Třetí Hony, Břestek, 

� BI 21-22: v Zarazicích jsou plochy pro výstavbu rodinných domů navrženy v lokalitě U mlékárny, 

� BI 24, BI 218, BI 263: v Milokošti v lokalitě Újezdné a Lúčky. 

Přestavba lokalit rekreace na bydlení v RD se nepřipouští. 

Bydlení (včetně návrhu) je také součástí ploch smíšených obytných a smíšených obytných centrálních. 
V těchto plochách významně přispívá k vícefunkčnosti území a oživuje je. 

I.3.2.2 Rekreace 

Hromadná rekreace 

ÚP navrhuje podpořit rekreační potenciál města (posílit pozici města jako střediska cestovního ruchu) 
následovně: 

• RH 201: navrhuje využít dvůr Radošov pro agroturistiku, 

• RH 296: navrhuje využití pro hromadnou rekreaci (v současné době areál ranče s dočasnými 
stavbami). 

• R 271-272: ve vazbě na rekreační využití Baťova kanálu navrhuje smíšené rekreační využití pro 
hromadnou i individuální rekreaci. 

Dále 

• navrhuje přemostění Baťova kanálu v místě u hvězdárny a dopravní obsluhu hvězdárny 
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z komunikace podél Baťova kanálu, 

• navrhuje využití Veselského rybníka (plochy W – vodní a vodohospodářské) rovněž pro rekreaci - 
s podmínkou, že nebude omezena vodohospodářská funkce rybníka, 

• navrhuje realizovat „Zelenou stezku“ kolem Moravy s vazbou na okolní plochy, stezku využívat pro 
pěší a cykloturistiku, jogging, kolečkové brusle, doplnit ji ve výhledu v prostoru při ulici Rybáře 
o nábřežní promenádu a v tomto úseku ji ozelenit, 

• navrhuje rozšíření sítě cyklostezek a následné doplnění sítě cyklotras. 

Individuální rekreace 

• navrhuje dostavbu ve stávajících lokalitách rodinné a individuální rekreace a navrhuje nové 
plochy: RI – chatové lokality, RZ – plochy zahrádkářských lokalit. 

Návrhové plochy RI: 

• RI 203-204, 270: Dolní louky za stadionem (u Struhy), 

• RI 267-268: Horní vláka a Dolní vláka, 

• RI 269: Okasovy, 

• RI 273-277, 295: Horní vláka, 

• RI 278, 279: Posoldovo, Dolní vláka, 

• RI 280, 281: Okasovy, 

• RI 282: u Struhy, 

Návrhové plochy RZ: 

• RZ 35: plochy zahrádek Újezdné, 

• RZ 235: plochy mezi železnicí a střediskem zemědělské výroby Milokošť, 

• RZ 185-186: plochy v lokalitě Díly u lesa nad Šlajzou, 

• RZ 36, RZ 103: plochy zahrádek východně sídliště Hutník jako přechod zástavby do krajiny, 

• RZ 230: rozšíření ploch v lokalitě Hrnčířské Louky, 

• RZ 283: Horní vláka, 

• RZ 284-6: Děliska, 

• RZ 287: Ostrůvek, 

• RZ 288, 290: Okasovy, 

• RZ 291: Zarazice Nákly, 

• RZ 292-294: Za jízdárnou. 

I.3.2.3 Občanské vybavení (mimo veřejnou vybavenost) 

Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve městě. Jednou 
z priorit je dostavba při ulici Masarykově a dořešení náměstí Míru (smíšená zóna centrální). 
Navrhované lokality: 

• OV 41: lokalita ve vazbě na zámek – kulturně společenské centrum v zámeckém parku. 

Veřejná občanská vybavenost je popsána v samostatné kapitole - Veřejná infrastruktura. 

I.3.2.3.1 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Stávající lokality budou zachovány, včetně hřišť u škol. 
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Je navrženo 

• OS 36: vybudování krytého plaveckého bazénu a haly pro sálové sporty v lokalitě mezi ulicí 
Svatoplukovou a vybaveností sídliště Hutník, 

• OS 43-45: rozšíření sportovního areálu u silnice do Bzence, 

• OS 48-49: rozšíření hřiště a ploch pro sportovní vyžití v lokalitě Za drůbežárnou v Zarazicích 
s vazbou na Baťův kanál. 

ÚP umožňuje situování menších hřišť pro děti i v rámci obytné zástavby. V rámci ploch sídelní 
a krajinné zeleně pak realizaci fit okruhů, inline stezek apod.. 

I.3.2.3.2 Ubytování a veřejné stravování 

Stávající ubytovací kapacity mohou být dle regulativů ÚP doplněny jak v plochách občanského 
vybavení, tak v plochách smíšených. 

• Je navržena přestavba zámku na komerční vybavenost města, 

• v zástavbě města i jeho okrajových částí je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou 
penzionů v plochách bydlení, 

• v lokalitě Radošov je navržena revitalizace bývalého statku za účelem agroturistiky (RH 201), 

• provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení 
komerčního (OK). V plochách smíšených obytných (SO.1, SO) a v plochách bydlení (BH, BI) lze 
tyto provozovny umístit pouze s podmínkou, že provoz zařízení nebude mít negativní vliv na 
sousední chráněné prostory. 

I.3.2.3.3 Obchodní síť 

ÚP umožňuje kontinuální doplnění obchodních zařízení a služeb dle podmínek pro výstavbu v plochách 
s rozdílným způsobem využití. 

ÚP navrhuje dostavbu a přestavbu či revitalizaci prostor, kde došlo novou výstavbou k narušení 
městského prostředí a uličních front (zejména v ulici Masarykově a na nám. Míru). 

ÚP řeší situování komerčního občanského vybavení v několika hierarchizovaných centrech (stávajících 
i navrhovaných): 

� SO.1 60, SO.1 225: plochy smíšené v centrální zóně (tř. Masarykova, náměstí Míru), 

� doplněna bude vybavenost ve stávajících plochách v centrální zóně a vybavenost při 
tř. Masarykově ve směru na Zarazice, 

� posíleno bude centrum v sídlišti Hutník, 

� v rámci stávající zástavby bude doplněna vybavenost pro venkovské osídlení Milokoště a Zarazic, 

� je navrženo vybudování podružného centra Břestek. 

I.3.2.3.4 Nevýrobní a opravárenské služby 

Územní plán stanovuje podmínky pro situování služeb všeho druhu obecně. 

Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do ploch v centru města a pro lepší dostupnost 
i do jeho okrajových částí. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou 
soukromého podnikání v rámci obytného území, za podmínek dle kapitoly I.6.2. 

Doplnění čerpacích stanic pohonných hmot (ČSPH) je možné ve vazbě na silnice I. a II. třídy 
v plochách dopravy. 

Plochy služeb v místních částech zůstávají stabilizovány. 

I.3.2.4 Výroba a skladování 

Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry. 
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I.3.2.4.1 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování jsou obvykle vázány na kamionovou dopravu, mohou mít 
negativní vliv za hranicí vlastních pozemků za podmínek dle kap. I.6.2. Ve městě jsou soustředěny 
zejména do prostorů: 

• Veselí nad Moravou - areál bývalých železáren a fotovoltaiky, plochy jsou zavlečkovány, 

• plochy u komunikace do čistírny odpadních vod. 

Nově navržené plochy: 

VP 252: území jižně bývalých železáren, dnes část FVE. 

I.3.2.4.2 Drobná výroba a výrobní služby 

ÚP navrhuje rozvoj ve vazbě na stávající areály, dále jsou navrženy rozvojové plochy pro drobnou 
výrobu (plochy lze ve výhledu dopravně obsloužit z obchvatu II/655): 

• VD 85: mezi Kollárovou a Svatoplukovou ulicí, 

• VD 88, VD 262: v Břestku, 

• VD 89-90: v Zarazicích. 

I.3.2.4.3 Zemědělská výroba 

Rozvoj produkční zemědělské výroby je navržen pouze v Milokošti: 

• VZ 94. 

ÚP navrhuje intenzifikaci areálů zemědělské výroby tak, že umožňuje jejich využití i pro drobnou 
výrobu nezemědělskou a výrobní služby. Nefunkční farma v Zarazicích je již zčásti v přestavbě. 

Podporována budou zařízení pro agroturistiku a ekologické zemědělství. 

Začlenění stávajících výrobních objektů zemědělského charakteru do krajiny bude řešeno ozeleněním 
zástavby. 

I.3.2.4.4 Lesnická výroba 

Většina lesů v území je zařazena do kategorie lesů hospodářských, v severozápadní části území (RBC 
Zarazický výkaz) a dva lesní pásy v jižní části území jsou vymezeny jako lesy zvláštního určení. Lesy 
ochranné v řešeném území vymezeny nejsou. 

Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. 

I.3.3 Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje města v zastavěném území a v zastavitelných plochách je ucelený systém 
sídelní zeleně tvořený jednak samostatně vymezenými plochami zeleně, jednak zelení zastoupenou 
v rámci jiných ploch. 

Samostatně jsou v zastavěném území vymezeny tyto plochy zeleně: 

• ZS – plochy sídelní zeleně 

• ZX – zeleň specifická 

Systém zeleně sídla tvoří v základu dvě složky: zeleň veřejná a zeleň soukromá. Těžištěm veřejné 
zeleně je zámecký park a bažantnice v centru Veselí nad Moravou, doplňuje je několik menších 
parkově upravených ploch pro krátkodobou rekreaci občanů, s okrasnou nebo ochrannou funkcí. 
Soukromou zeleň tvoří především zahrady, které ale nejsou v tomto případě samostatně vymezovány, 
jsou součástí jiných typů ploch – tvoří doplňkové využití k jinému hlavnímu využití plochy. 
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Přehled zastavitelných ploch - viz následující tabulka (plochy, které byly z ÚP vypuštěny na základě 
závěrů projednání s dotčenými orgány jsou zaznamenány šedou barvou): 

 



Č.pl.

kód využití Bx Rx Ox Dx Tx Px Sx Vx Wx Zx K P L

1 SO plocha smíšená obytná - za nemocnicí 43 091

3 SO plocha smíšená obytná - Hutník 33 434

Stavby na horizontu max. 2NP, u vyšších 
staveb prokázat, že nenaruší panorama města 
v dálkových pohledech.

5 BI plochy bydlení individuálního - Hutník 68 577
Posoudit vliv na krajinný ráz v rámci řízení dle 
stavebního zákona.

6 BI plochy bydlení individuálního - Hutník 19 860
Posoudit vliv na krajinný ráz v rámci řízení dle 
stavebního zákona.

7 BI plochy bydlení individuálního - náměstí 24.dubna 9 233

8 BI plochy bydlení individuálního - Horní vláka 4 480

V nivě Moravy posoudit založení staveb 
z hlediska možného ovlivnění podzemními 
vodami (na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu - IGP).

9 BI plochy bydlení individuálního - Horní vláka 15 682

V nivě Moravy posoudit založení staveb 
z hlediska možného ovlivnění podzemními 
vodami (na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu - IGP).

10 BI plochy bydlení individuálního - Horní vláka 24 872

V nivě Moravy posoudit založení staveb 
z hlediska možného ovlivnění podzemními 
vodami (na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu - IGP).

14 BI plochy bydlení individuálního - Břestek 13 783 Převážně rozvolněná zástavba.

15 BI plochy bydlení individuálního - Břestek 75 840 Převážně rozvolněná zástavba.

17 BI plochy bydlení individuálního - Břestek 33 765 Převážně rozvolněná zástavba.

18 BI plochy bydlení individuálního - Břestek 35 531

Převážně rozvolněná zástavba. Výstavba je 
podmíněna vyčerpáním ploch 14, 17, 82, 298     
a části plochy 15 v přímém sousedství těchto 
ploch alespoň z 80%. 

19 BI plochy bydlení individuálního - Břestek 24 908 Převážně rozvolněná zástavba.

20 BI plochy bydlení individuálního - Za Humny 34 175

21 BI plochy bydlení individuálního - Zarazice 6 227 Převážně rozvolněná zástavba.

22 BI plochy bydlení individuálního - Zarazice 21 722 Převážně rozvolněná zástavba.

24 BI plochy bydlení individuálního - Milokošť 6 934

Výstavba podmíněna dohodou o parcelaci.
V nivě Moravy posoudit založení staveb 
z hlediska možného ovlivnění podzemními 
vodami (na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu - IGP).

35 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Újezdné 4 497

36 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Hutník 24 271

39 P* plochy veřejných prostranství - Hutník 8 062

41 OV plochy občanského vybavení  - u zámku (skleníky) 30 959

Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

42 SO.1 plochy smíšené centrální - u zámku 3 837
Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.

Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití
individuální podmínky využití ploch

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP VESELÍ NAD MORAVOU - počet obyv. 11 266 (2011), 4388 trvale obydlených bytů

Funkce
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43 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
rozšíření sportovního areálu 18 470

Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

44 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
rozšíření sportovního areálu 3 937

Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

45 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
rozšíření sportovního areálu 3 922

Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

46 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
bazén Blatnická 19 537

48 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
Zarazice 25 308

49 OS
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - 
Zarazice 2 592

53 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - nádraží 
(Rumunská) 6 675

54 DS plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice 7 813

55 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Veselský 
rybník 2 566

56 P* plochy veřejných prostranství - Horní vláka 2 160

57 P* plochy veřejných prostranství - Břestek 30 007

58 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Blatnická - 
Kollárova 15 503

59 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Blatnická - 
Kollárova 20 048

60 DS plochy dopravní infrastruktury silniční - železárny 25 660

63 DS plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice 8 620

64 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice - za 
přejezdem 1 323

65 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice - 
před přejezdem 705

66 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice - 
úprava křižovatky 137

67 DS
plochy dopravní infrastruktury silniční - Zarazice - 
úprava křižovatky 91

69 SO.1 plochy smíšené centrální - sídliště Chaloupky 5 260 Max. 3NP, kompaktní charakter zástavby.

71 SO plochy smíšené obytné - Břestek 10 727 Převážně rozvolněná zástavba.

73 SO plochy smíšené obytné - Břestek 12 620 Převážně rozvolněná zástavba.

74 SO plochy smíšené obytné - Milokošť 4 136

75 SO plochy smíšené obytné - Hutník 79 238

Stavby na horizontu max. 2NP, u vyšších 
staveb prokázat, že nenaruší panorama města 
v dálkových pohledech.

76 SO plochy smíšené obytné - Hutník 12 966

Stavby na horizontu max. 2NP, u vyšších 
staveb prokázat, že nenaruší panorama města 
v dálkových pohledech.

77 SO plochy smíšené obytné - Zarazice 22 637
Převážně rozvolněná zástavba, podpořit 
přechod do krajiny.

78 SO plochy smíšené obytné - Zarazice 17 195
Převážně rozvolněná zástavba, podpořit 
přechod do krajiny.

79 SO plochy smíšené obytné - Zarazice 15 990 Převážně rozvolněná zástavba.
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80 SO plochy smíšené obytné - Zarazice 20 922 Převážně rozvolněná zástavba.

81 VD plochy pro drobnou výr. a výr. služby u železnice 29 618

82 SO.1 plochy smíšené centrální - Břestek 11 316 Převážně rozvolněná zástavba.

85 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Blatnická 99 736

Stavby na horizontu max. 2NP, u vyšších 
staveb prokázat, že nenaruší panorama města 
v dálkových pohledech.
Posoudit vliv na krajinný ráz v rámci řízení dle 
stavebního zákona. Stanovit 20%                 
ochranné a izolační zeleně.

87 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Kollárova 11 160

88 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Břestek 34 341 Doplnit zelení - podpořit zapojení do krajiny.

89 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Zarazice (u ZD) 10 507

90 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Zarazice (u ZD) 14 977

91 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Zarazice 8 556

92 SO plochy smíšené obytné - Zarazice 38 109
Převážně rozvolněná zástavba, podpořit 
přechod do krajiny.

93 SO plochy smíšené obytné - Pod parkem 8 850

94 VZ
plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu - 
Milokošť 28 338

95 W
plochy vodní a vodohospodářské - u silnice na 
Mor.Písek 19 987

V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

98 OV
plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost - 
u nemocnice 16 053

100 ZS plochy sídelní zeleně - Břestek 2 099

102 SO plochy smíšené obytné - Hutník 11 977

103 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Hutník 8 380

Částečně zastavěno, v nesouladu s platnou 
ÚPD.

104 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Zarazice 7 499

Částečně zastavěno, v nesouladu s platnou 
ÚPD.

105 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice - Drahy 2 312

106 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 1 339

107 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 2 134

108 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 1 309

109 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 245

110 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 1 278

111 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 1 283

112 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice 3 312

113 ZS plochy sídelní zeleně - Zarazice - Za Humny 18 768

114 ZS plochy sídelní zeleně - Horní vláka 7 184

129 K
plochy krajinné zeleně - u rybníka u silnice na 
Mor.Písek 16 677

V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

130 K plochy krajinné zeleně - LBK 5 3 733
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

131 K plochy krajinné zeleně - LBK 5 3 472
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

132 K plochy krajinné zeleně - LBK 5 9 541
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

133 K plochy krajinné zeleně - LBK 5 607
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.
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134 K plochy krajinné zeleně - LBK 5 11 694

135 K plochy krajinné zeleně - LBK 4 9 631

136 K plochy krajinné zeleně - LBK 2 1 947

137 K plochy krajinné zeleně - LBK 2 726

138 K plochy krajinné zeleně - LBK 1 703

139 K plochy krajinné zeleně - LBK 1 a RBK 143 3 850

140 K plochy krajinné zeleně - RBK 143 9 436

141 K plochy krajinné zeleně - RBK 143 11 418

142 K plochy krajinné zeleně - RBK 143 8 354

143 K plochy krajinné zeleně - RBK 143 2 665
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

144 K plochy krajinné zeleně - RBK 143 14 801
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

145 K plochy krajinné zeleně - LBK 7 12 978
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

146 K plochy krajinné zeleně - LBK 7 1 319
V maximální možné míře zachovat stávající 
biotop předmětu ochrany PO.

147 K plochy krajinné zeleně - Vinohrady 5 535

148 K plochy krajinné zeleně - LBK 12 13 434

149 K plochy krajinné zeleně - LBK 12 8 043

150 K plochy krajinné zeleně - LBK 12 10 370

151 K plochy krajinné zeleně - LBK 12 6 086

152 K plochy krajinné zeleně - LBK 12 8 598

153 K plochy krajinné zeleně - LBK 14 19 693

154 K plochy krajinné zeleně - LBK 15 5 277

155 K plochy krajinné zeleně - LBK 17 16 750

156 K plochy krajinné zeleně - LBK 16 19 771

157 K
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
LBK 16 2 723

158 K plochy krajinné zeleně - LBK 19, 20 20 093

159 K plochy krajinné zeleně - LBK 19 7 848 Prověřit střet s melioračními zařízeními.

160 K plochy krajinné zeleně - LBK 21 1 982

161 K plochy krajinné zeleně - LBK 21 12 749

162 K plochy krajinné zeleně - u Veselského rybníka 15 233

163 P plochy přírodní - LBC Veselské louky 47 685

164 P plochy přírodní - LBC Pod Vlčincem 15 421

165 P plochy přírodní - LBC Pod Vlčincem 5 188

166 P plochy přírodní - LBC Štěrkoviště 15 164

167 P plochy přírodní - LBC Štěrkoviště 37 222

168 P plochy přírodní - LBC U Hatí 12 352
Zachovat luční biotopy.
Podpořit biotop předmětu ochrany PO.

169 P plochy přírodní - LBC Dolní louky za stadionem 65 369
Zachovat luční biotopy.
Podpořit biotop předmětu ochrany PO.

170 P plochy přírodní - LBC U Studny 35 191
Zachovat luční biotopy.
Podpořit biotop předmětu ochrany PO.

172 P plochy přírodní - LBC Za drubežárnou 1 459

173 P plochy přírodní - LBC Hrnčířské louky 13 988
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174 P plochy přírodní - LBC Za Svodnicí 25 078

175 P plochy přírodní - LBC Bařinky 9 048

176 P plochy přírodní - LBC Pod Borky 8 595

177 P plochy přírodní - LBC Záklinky 34 016

178 P plochy přírodní - LBC Dubečky 27 589 Prověřit střet s melioračními zařízeními.

179 P plochy přírodní - LBC Radošov 28 113

183 L plochy lesní - Šlajza 2 915

184 L plochy lesní - Šlajza 1 597

185 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Šlajza 12 816

186 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Šlajza 17 271

187 L plochy lesní - U Studny 17 286

191 L plochy lesní - Zarazice - Za příčkami 20 090

192 P plochy přírodní - U Močáru 23 145 Prověřit střet s melioračními zařízeními.

193 P plochy přírodní - U Močáru 1 259 Prověřit střet s melioračními zařízeními.

194 L plochy lesní - skládka 30 367

195 L plochy lesní - u Veselského rybníka 76 655

196 P plochy přírodní - u Veselského rybníka 131 184

197 P plochy přírodní - u Veselského rybníka 131 714

198 P plochy přírodní - Žabince 19 848

199 P plochy přírodní - pod Radošovem 20 047

200 L plochy lesní - Rybník 24 351 Prověřit střet s melioračními zařízeními.

201 RH plochy rekreace hromadné - Radošov 11 551

203 RI plochy rodinné rekreace - u Struhy 22 888
Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.

204 RI plochy rodinné rekreace - u Struhy 23 063
Osazení staveb bude řešeno v řízení dle 
stavebního zákona s ohledem na výši záplavy.

210 DS plochy dopravní infrastruktury silniční - Hutník 12 650

217 SO plochy smíšené obytné - u Svodnice 977

218 BI plochy bydlení individuálního - Milokošť 12 423 Výstavba podmíněna dohodou o parcelaci.

220 ZS plochy sídelní zeleně - Blatnická 6 221

222 ZS plochy sídelní zeleně - Blatnická 2 221

223 BH plochy bydlení hromadného - Hutník 8 029

225 SO.1 plochy smíšené centrální 3 569 Max. 3NP, kompaktní charakter zástavby.

227 P* plochy veřejných prostranství - Chaloupky 6 098 Vyloučená varianta - změněno na ZS.

228 T* plochy technické infrastruktury - koridor VVN a VN 282 013

Prověřit střet s melioračními zařízeními.            
Z hlediska možného negativního vlivu na 
krajinný ráz stanovit v podrobnější 
dokumentaci typ stožárů, který by 
minimalizoval zásah do krajinného rázu.
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229 BI plochy bydlení individuálního - Kollárova 12 934

Zástavbu lze umístit pouze pokud bude 
prokázáno, že budou splněny hlukové limity 
pro chráněné prostory dle platné legislativy     
a nebudou vznášeny nároky na omezování 
provozu nebo stavební úpravy na silnici 
III/4994.  

230 RZ plochy rekreace individuální - u čističky 14 123

235 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Milokošť 17 850

236 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 898

237 T* plochy technické infrastruktury - koridor VVN a VN 188 611

Prověřit střet s melioračními zařízeními.           
Z hlediska možného negativního vlivu na 
krajinný ráz stanovit v podrobnější 
dokumentaci typ stožárů, který by 
minimalizoval zásah do krajinného rázu.

240 DS plochy dopravní infrastruktura silniční - Milokošť 4 534

241 DZ plochy dopravní infrastruktury železniční - Milokošť 1 013

242 P* plochy veřejných prostranství - Břestek 14 922

243 P* plochy veřejných prostranství - Hutník 9 260

244 P* plochy veřejných prostranství - Milokošť 881

245 P* plochy veřejných prostranství - Milokošť 3 631

247 DS plochy dopravní infrastruktury silniční - u přejezdu 3 946

248 P* plochy veřejných prostranství - průjezd 7 591

249 P* plochy veřejných prostranství - Břestek 36 362

251 SO plochy smíšené obytné - Břestek 12 922

252 VP plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 369 774

U staveb na horizontu nad 2NP je třeba 
prokázat, že nenaruší panorama města v 
dálkových pohledech. Stanovit 20% ochranné 
a izolační zeleně.

253 DS plochy dopravní infrastruktury silniční 7 264
254 VD plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 4 567
255 ZS plochy sídelní zeleně 24 698
256 K plochy krajinné zeleně 3 235 Prověřit střet s melioračními zařízeními.
257 K plochy krajinné zeleně 2 615 Prověřit střet s melioračními zařízeními.
258 K plochy krajinné zeleně 6 726
259 K plochy krajinné zeleně 3 620
260 K plochy krajinné zeleně 2 756
261 K plochy krajinné zeleně 1 230

262 VD
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - 
Břestek 20 093 Doplnit zelení - podpořit zapojení do krajiny.

263 BI plochy bydlení individuálního Milokošť 1 440

V nivě Moravy posoudit založení staveb 
z hlediska možného ovlivnění podzemními 
vodami (na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu - IGP).

264 P* plochy veřejných prostranství 1 983

265 P* plochy veřejných prostranství 1 591

267 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 10 572
268 RI plochy rodinné rekreace - Dolní vláka 4 460

269 RI plochy rodinné rekreace - Okasovy 2 069

270 RI plochy rodinné rekreace - u Struhy 10 803

271 R rekreace - Dolní louky za parkem 12 551

272 R rekreace - Dolní louky za parkem 10 643

273 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 21 076
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274 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 6 953

275 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 2 576

276 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 4 949

277 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 2 226

278 RI plochy rodinné rekreace - Posoldovo 4 590

279 RI plochy rodinné rekreace - Dolní vláka 4 128

280 RI plochy rodinné rekreace - Okasovy 6 263

281 RI plochy rodinné rekreace - Okasovy 7 872

282 RI plochy rodinné rekreace - u Struhy 9 037

283 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Horní vláka 34 025

284 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Děliska 11 116

285 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Děliska 15 426

286 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Děliska 3 258

287 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Ostrůvek 19 803

288 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Okasovy 9 646

289 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Okasovy 2 830

290 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Okasovy 12 218

291 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Nákly 13 828

292 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Za jízdárnou 2 909

293 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Za jízdárnou 8 488

294 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Za jízdárnou 4 218

295 RI plochy rodinné rekreace - Horní vláka 1 315

296 RH plochy rekreace hromadné - ranč 5 163

297 RZ
plochy rekreace individuální - zahrádkářské lokality - 
Za jízdárnou 1 309

299 P* plochy veřejných prostarnství Zarazice 2 737

300 P* plochy veřejných prostarnství Zarazice 5 860

301 DS plochy dopravní infrastruktury silniční Zarazice 1 767

302 DS plochy dopravní infrastruktury silniční Zarazice 609

303 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 4 016

304 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 739

305 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 8 987

306 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 4 974

307 DS plochy dopravní infrastruktury silniční při I/54 2 833

308 P* plochy veřejných prostranství Vláky 568

Celkem 430 415 431 427 89 819 167 094 470 624 131 953 369 773 631 667 19 987 80 501 317 920 381 478 500 458

Celkem všechny návrhové plochy 2 742 759 1 280 357



Územní plán Veselí nad Moravou Řešení ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 13 

I.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

I.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

I.4.1.1 Výchozí údaje: 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti v územním plánu města vychází z předpokládané stagnace až 
úbytku počtu obyvatel (11 266 obyvatel dle SLDB 2011), s přihlédnutím k denně přítomnému počtu 
obyvatel, který kolísá mezi 12 000 – 12 250 osobami. 

I.4.1.2 Návrh 

I.4.1.2.1 Vzdělání a výchova 

S ohledem na stagnující počet obyvatel bude možné využití některých objektů mateřských 
a základních škol alternativním způsobem. ÚP nestanovuje jednoznačně nové využití objektů, vytváří 
pouze předpoklady pro změnu využití. 

Ostatní školy jsou respektovány. 

I.4.1.2.2 Zdravotní služby 

Nemocnice, poliklinika s lékárnou, lékařská služba první pomoci a zařízení sociální péče jsou územním 
plánem respektovány. Podmínky pro výstavbu jsou v ÚP stanoveny tak, aby zdravotní služby mohly 
být umístěny i mimo plochy občanské vybavenosti. 

I.4.1.2.3 Nevýrobní služby 

Město má jižně železnice situován hřbitov s obřadní síní, plocha je dostatečně velká a stabilizovaná. 
Stabilizované jsou i hřbitovy v Milokošti a Zarazicích. 

I.4.1.2.4 Kultura 

Kulturní dům, kino a zařízení základního charakteru jsou územním plánem respektovány. 

Letní amfiteátr je navrženo přesunout na plochy u Baťova kanálu (do zázemí zámku). 

Veškeré kulturní památky církevní i ostatní včetně zámku s parkem a hvězdárny jsou územním plánem 
respektovány. 

I.4.1.2.5 Veřejná správa 

Jsou respektována stávající zařízení veřejné správy. 

I.4.1.2.6 Ochrana obyvatelstva 

V ÚP je respektováno zařízení požární ochrany a stávající zařízení ochrany obyvatelstva. 

I.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Územní plán počítá s přeložkou silnice I/55 v nové trase severně od správního území města Veselí nad 
Moravou ve formě rychlostní silnice s označením R55. Úsek silnice I/55, procházející řešeným územím, 
je navržen k přeřazení do silnic II. třídy jako silnice II/655. Zároveň ÚP navrhuje koridor územní 
ochrany pro přeložku silnice II/655 jihovýchodně města, s vazbou na obchvaty sídel Vnorovy 
a Uherský Ostroh. 

Silnice I., II. a III. třídy tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet 
města. 
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V ÚP jsou navrhovány následující přeložky a úpravy silnic: 

• Silnice I/55 – po vybudování rychlostní silnice R55 význam současné trasy silnice I/55 výrazně 
poklesne a silnice bude převedena do sítě krajských silnic jako silnice II/655. Ve výhledu se 
předpokládá přeložení této silnice do polohy jihovýchodního obchvatu města. 

• Silnice I/54 – je ponechán současný stav. 

• Silnice II/655 – silnice je vedena v trase silnice I/55. Pro obchvat města je držen koridor územní 
rezervy II/655. 

• Silnice III/4994 – silnice je ve výhledu upravována v souvislosti s křížením koridoru územní 
rezervy II/655 na jižním okraji města. 

Místní komunikace 

• Zásadním koncepčním záměrem je návrh sběrné místní komunikace, vedené přes areál bývalých 
Železáren Veselí a.s. do území Zarazic, jako reálné paralely stávající silnice I/55. 

• ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Stávající místní 
komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře. Pro dopravní obslužnost 
nových lokalit bydlení jsou navrženy nové místní komunikace. 

• Za účelem racionalizace zemědělské dopravy je navrženo nové přemostění Moravy v prostoru 
Šlajza. 

• Pro zpřístupnění stávajících i rozvojových lokalit jsou navržena mimoúrovňová křížení železničních 
tratí pěší dopravou. 

• Cyklistická doprava bude využívat stávajících cyklostezek a značených cyklotras, vedoucích po 
silnicích i po místních a účelových komunikacích. Síť cyklostezek je doplněna o nové trasy pro 
spojení s Blatnicí pod Sv. Antonínkem a o cyklostezku, spojující Veselí nad Moravou s Bzencem. 
Dále jsou navrženy doplňující lokální cyklotrasy. Cyklotrasy lze většinou beze změny způsobu 
využití trasovat po stávajících místních a účelových komunikacích, resp. využít veřejná 
prostranství. 

• Doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. 
Využívány jsou stávající odstavné a parkovací plochy, deficit v počtu parkovacích a garážovacích 
míst je eliminován návrhem nových parkovišť a parkovacích a garážovacích vícepodlažních 
objektů. 

• Významné dopravní stavby jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby. 

• Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční a doprava autobusová. 
Autobusová doprava bude v rámci integrovaného dopravního systému optimalizována jak ve svých 
trasách, tak v polohách zastávek s cílem jednotných zastávek a nástupních hran pro shodné 
směry. Optimalizované zastávky mají zlepšit kvalitu obsluhy území. Centrálním přestupním uzlem 
bude autobusové nádraží u železniční stanice Veselí nad Moravou. 

• S úpravami v železniční dopravě se uvažuje v Zarazicích, kde bude přesunuta železniční zastávka 
blíže k ulici Drahy a v ulici Drahy je navržen podchod. Dále je navrženo zřízení železniční zastávky 
Veselí nad Moravou – Milokošť. 

• Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 
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I.4.3 Vodní hospodářství 

I.4.3.1 Vodní toky a plochy, protipovodňová opatření 

Území města patří do povodí řeky Moravy, která - vzhledem k záplavám - významně ovlivňuje 
možnosti rozvoje města. 

Navrhuje se: 

• řešit chybějící protipovodňové stavby, úpravy se týkají zejména malých toků, 

• využít břehy vodní plochy Veselského rybníka ke krátkodobé rekreaci, spojené s rybařením, bez 
dopadu na základní funkci rybníka (protipovodňová opatření), 

• podmínky pro umísťování staveb a opatření viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

I.4.3.2 Zásobování vodou 

Město je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Veselí–Strážnice a propojeno se 
skupinovým vodovodem Bzenec-Kyjov-Hodonín. 

Navrhuje se: 

• rozšířit stávající rozvody do ploch pro novou zástavbu a do ploch pro hromadnou a rodinnou 
rekreaci,  

• odstavené zdroje udržovat jako náhradní zdroje v případě poruchy dodávky vody z ÚV Bzenec, 

• podmínky pro umísťování staveb a opatření viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

I.4.3.3 Odkanalizování území 

Město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou ČOV. 

Navrhuje se: 

• rozšířit stávající rozvody do ploch pro novou zástavbu a do ploch pro hromadnou a rodinnou 
rekreaci. Řešit odkanalizování oddílnou kanalizací s tím, že srážkové vody budou likvidovány na 
vlastních pozemcích (nebo alespoň redukovány), 

• je navrženo odkanalizování ploch pro hromadnou a rodinnou rekreaci, 

• podmínky pro umísťování staveb a opatření viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

I.4.4 Energetika 

I.4.4.1 Zásobování plynem a teplem 

Řešené území je plně plynofikováno. 

Navrhuje se : 

• rozšířit stávající rozvody do ploch pro novou zástavbu, především STL řady, zdroje a rozvody jsou 
dostatečně kapacitní, 

• v případě dostatečné kapacity zdroje CZT a rozvodů (horkovody) napojit na tento zdroj 
navrhovanou zástavbu v jeho blízkosti, jedná se o plochy č. 1 a 85 pod nemocnicí a č. 46 a 75 
u sídliště Hutník, 

• podmínky pro umísťování staveb a opatření viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
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I.4.4.2 Zásobování el. energií 

I.4.4.2.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. Do ÚP byl 
převzat a zpřesněn koridor plánovaného vedení 400 kV Otrokovice – Rohatec (max. šířka koridoru 
90m). 

Síť VVN 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. V ÚP se 
nepočítá s budováním nových zařízení a nejsou zde nároky na územní rezervy pro stavby této 
napěťové hladiny. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází jednoduchá vedení 110 kV, VVN č. 544 Elektrárna Hodonín - Veselí nad 
Moravou a vedení VVN č. 540 Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou. 

Do ÚP byly převzaty záměry plánovaných vedení 110 kV a zpřesněny jejich koridory. Jedná se o nová 
vedení budovaná v souvislosti s výstavbou TR 400/110 kV Rohatec. 

I.4.4.2.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

Území města Veselí nad Moravou je v současné době napájeno z venkovních vedení VN s napěťovou 
hladinou 22 kV, vyvedených z rozvodny 110/22 kV Veselí nad Moravou (VLM9). 

Přípojky VN napájí sloupové a zděné trafostanice. 

Ve Veselí nad Moravou je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města 
v několika trasách. 

Na základě požadavků výstavby na rozvojových plochách a řešení komunikací v jihozápadní části 
města a v Zarazicích je navržena přeložka stávajícího dvojitého venkovního vedení. Nová trasa bude 
vedena kabelem v souběhu s komunikací. Trasy kabelů budou sledovat navrženou uliční síť nové 
zástavby. Rovněž pro využití ploch výroby za areálem bývalých železáren (nyní fotovoltaická 
elektrárna) bude nutné přeložit stávající dvojité vedení VN703/VN21. Je navrženo přeložení vedení do 
kabelu od stávajícího vyústění u železáren až po komunikaci směrem na Kozojídky. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice ve 
výkrese energetiky označené jako TRN. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Přesné 
umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro 
každý podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dokumentace pro územní a stavební řízení s ohledem na 
vývoj zatížení a rozvoje oblasti. 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

I.4.4.2.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

Sítě NN nejsou součástí řešení ÚP, v zásadě bude provedeno rozšíření sítě NN do lokalit navržené 
zástavby.  

I.4.4.2.4 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení není součástí řešení ÚP. 
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I.4.4.3 Spoje 

I.4.4.3.1 Dálkové kabely 

V ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž nedojde 
k zásadnímu dotčení tohoto zařízení navrhovanou zástavbou. 

I.4.4.3.2 Rozvody MTS 

Rozvody místní telekomunikační sítě nejsou součástí řešení  ÚP. 

I.4.4.3.3 Radioreléové trasy 

Územím prochází RR trasy v různých směrech. Dále se v území nachází základnové stanice mobilní 
telekomunikační sítě vzájemně propojené RR spoji nižší kategorie. 

Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá na základě konkrétních požadavků investorů 
v území. 

• Podmínky pro umísťování ploch veřejné technické infrastruktury viz kapitola I.6 Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

I.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

I.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik. Je podřízena zájmům 
trvale udržitelného rozvoje, včetně zájmu zachování a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny - 
estetických, ekologických, rekreačních apod.. Koncepce se řídí zásadami obecné ochrany přírody 
a krajiny, preferováno je posílení polyfunkčního charakteru krajiny, umožňující racionální hospodářské 
a rekreační využití krajiny spolu s její komplexní ochranou i ochranou jejich nejcennějších částí. 

Prvořadým cílem koncepce je právě ochrana stávajících přírodně nejcennějších území - významných 
krajinných prvků a částí krajiny chráněných soustavou NATURA 2000. V těchto územích byl v zásadě 
konzervován současný stav využití s předpokladem případného dalšího posilování přírodních hodnot. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití. 

Navrženy jsou plochy přírodní (založení či rozšíření biocenter), lesní (zvyšování retence a snižování 
eroze), krajinné zeleně (zejména liniové prvky) a plocha vodní. 

I.5.2 Územní systém ekologické stability 

I.5.2.1 Koncepce vymezení územního systému ekologické stability 

Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby 
ucelené ekologické sítě, sestávající se z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných 
a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů. Zahrnuje vzájemně provázané řešení všech tří 
hierarchických úrovní – nadregionální, regionální a lokální (místní). Vymezeny jsou následující 
skladebné části ÚSES: 
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• část nadregionálního biokoridoru NRBK 18 (spojující NRBC Chropyňský luh s NRBC Soutok) - 
po toku řeky Moravy je vedena jeho vodní osa, nivní osa do řešeného území zasahuje jen 
v místě RBC 159 Zarazický výkaz, 

• do řešeného území zasahuje jedno regionální biocentrum, RBC 159 Zarazický výkaz, 

• část regionálního biokoridoru RBK 143 je vymezena podél Nové Moravy, lemující řešené území 
na jeho severozápadním okraji (RBK 143 spojuje RBC 83 Předměstský les a RBC 159 Zarazický 
výkaz, resp. nivní osu NRBK 18), 

• zasahuje sem 23 lokálních biocenter. Pouze 2 z nich jsou stávající (lze je považovat za 
funkční), ostatní jsou zcela nefunkční nebo částečně funkční a jsou tudíž označena jako návrh. 
9 z nich je vloženo v trasách nadregionálního biokoridoru, 1 zároveň v ose koridoru 
regionálního, zbylých 14 je součástí výhradě lokální úrovně ÚSES. 

• celý systém je propojen sítí lokálních biokoridorů (celkem 22), které tvoří buď zcela 
samostatné větve (ve většině případů), nebo svým umístěním podporují fungování koridorů 
vyšších úrovní systému, 

• ekologická síť je zahuštěna interakčními prvky (liniovými i plošnými), které sice nedosahují 
parametrů biokoridorů či biocenter, jejich vliv na zvýšení krajinných a ekologických hodnot je 
však nesporný. 

I.5.3 Prostupnost krajiny 

Přístup k pozemkům (a tím i prostupnost krajiny) byl zajištěn v rámci Plánu společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav, doporučeným opatřením je respektovat KPÚ a doplnit chybějící 
cesty jimi vymezené. Navrženo je doplnění sítě cyklotras. Migraci bioty v území podpoří realizace 
navržených prvků ÚSES. Prostupnost krajiny je zajištěna dále podmínkami využití ploch s rozdílným 
způsobem využití – v krajině je přípustné (či podmíněně přípustné) umisťování cest, naopak omezeno 
je plošné oplocování. 

I.5.4 Protierozní opatření 

Z plánu společných zařízení jsou přejímána protierozní opatření – zasakovací pásy, větrolamy. Pozitivní 
vliv na ochranu půd proti erozi mají i navržené prvky ÚSES a plochy lesní a krajinné zeleně. Návrh 
a realizace konkrétních protierozních opatření jsou obecně přípustné (příp. podmíněně přípustné) ve 
všech typech ploch v nezastavěném území. 

I.5.5 Ochrana před povodněmi 

Ve výkrese Technická infrastruktura – vodní hospodářství a v Koordinačním výkrese jsou v ÚP 
zakreslena záplavová území Moravy: 

v aktivním záplavovém území Moravy územní plán Veselí nad Moravou žádné nové stavby nenavrhuje. 

V rámci řešení krajiny je navržen nový způsob využití ploch. Stávající rekreační objekty v plochách 
ohrožených záplavami jsou respektovány a je možná jejich údržba. 

I.5.6 Dobývání nerostných surovin 

V řešeném území se nevyskytuje. 
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I.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, 
VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ 

A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 

ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD 

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

I.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití 

I.6.1.1 Zásady regulace území 

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné 
plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje). 

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

s t a b i l i z o v a n é,  bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a prostorové 
uspořádání shodné se současným stavem), 

p l o c h y   z m ě n,  se stanovenými podmínkami využití a prostorového uspořádání, 

ú z e m n í   r e z e r v y. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže kapacitou, 
polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality. 

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití platí Zásady pro ochranu zdravých 
životních podmínek: 

• nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit 
pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických 
limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být 
v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být 
zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů, zástavbu do ploch 
přiléhajících k silnicím lze umístit pouze pokud nebudou vznášeny nároky na omezování 
provozu nebo stavební úpravy na přilehlých silnicích, 

• při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. 
v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se 
stanovenými limity musí být doložen v rámci územního řízení, v odůvodněných případech 
v dalších řízeních dle stavebního zákona, s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, 
doposud však nerealizovaných, záměrů, 

• na plochách pro výrobu, komerční aktivity a na plochách funkčně obdobných lze umístit 
chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví 
po doložení splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví na úseku hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být doložen 
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v rámci územního řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, 
s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných, záměrů, 

• u vybraných ploch (např. občanského vybavení, případně u ploch dalších, funkčně obdobných) 
je podmíněně přípustné v omezeném rozsahu doplňkové bydlení (byt správce, majitele, 
ostrahy apod.), pro které bude v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních 
dle stavebního zákona, prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou 
překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují; bez možnosti pronájmu, 

• u ploch primárně určených k umístění chráněných prostor definovaných platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví je podmíněně přípustné využití pro stavby, 
zařízení a činnosti, které mohou být zdrojem hluku a vibrací (občanské vybavení komerčního 
charakteru, drobná výroba apod.), s tím, že v rámci územního řízení, v odůvodněných 
případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, bude prokázáno, že v chráněných 
venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních 
prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním 
předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví, 

• nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené 
v souvisejících právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 

Dále platí zásady: 

• pro všechny plochy platí, že stavby nelze realizovat bez potřebné technické infrastruktury a je 
třeba v co největší míře navrhovat opatření pro eliminaci negativního ovlivnění odtokových 
poměrů - zachovat vsakování na pozemku (pokud to umožňují geologické podmínky), 

• je třeba zachovat maximum ploch v zemědělském půdním fonde (ZPF), pro plochy RZ platí, že 
s výjimkou staveb budou ponechány v ZPF celé. 

Specifické podmínky pro jednotlivé plochy – viz tabulka „Přehled návrhových ploch“ 
(příloha kapitoly 1.3 „Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně“). 

I.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné: 

Plochy bydlení 

BH plochy bydlení hromadného 
BI plochy bydlení individuálního 

Plochy rekreace 

R plochy rekreace bez specifikace 
RH plochy rekreace hromadné 
RI plochy rodinné rekreace 
RZ plochy individuální rekreace – zahrádkářské lokality 

Plochy občanského vybavení 

OV plochy veřejné vybavenosti 
OK plochy komerčních zařízení 
OS plochy pro tělovýchovu a sport 
OH plochy pro veřejná pohřebiště a související služby 
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Plochy veřejných prostranství 

P* plochy veřejných prostranství 

Plochy smíšené 

SO plochy smíšené obytné 
SO.1 plochy smíšené v centrální zóně 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS plochy pro silniční dopravu 
DZ plochy pro drážní dopravu 
DV plochy pro vodní dopravu (územní rezerva) 

Plochy technické infrastruktury 

T* plochy technické infrastruktury 

Plochy výroby a skladování 

VP plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 
VD plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 
VZ plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

Plochy systému sídelní zeleně 

ZS plochy sídelní zeleně 
ZX plochy sídelní zeleně - specifické 

Plochy vodní a vodohospodářské 

W plochy vodní a vodohospodářské 
WP plochy vodohospodářské (jímací území vodních zdrojů) 

Plochy zemědělské 

Z  plochy zemědělské 

Plochy lesní 

L plochy lesní 

Plochy přírodní 

P plochy přírodní 

Plochy krajinné zeleně 

K plochy krajinné zeleně 

Plochy smíšené nezastavěného území 

S* plochy smíšené nezastavěného území 
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I.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy: 

I.6.2.1 Plochy bydlení 

I.6.2.1.1 Plochy bydlení hromadného (BH) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlištích Chaloupky a Hutník. 

Navrhované plochy: 

• Plochy v sídlišti Hutník. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• bydlení v bytových domech. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb nebo zařízení souvisejících s bydlením v bytových domech či bydlení podmiňující, 
vč. terénních úprav, potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na 
nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro 
bydlení, 

• pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb které narušují pohodu prostředí 
(např. hlukem, pachy apod.) a s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1000 m2, 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 
ploch veřejné zeleně a hřišť pro děti i dospělé, 

• pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením. 

Podmíněně přípustné – 

• pozemky rodinných domů jsou přípustné pouze tam, kde doplňují nízkopodlažní bytové domy, 

• u ploch hromadného bydlení situovaných v blízkosti stávajících nebo nově navrhovaných zdrojů 
hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných venkovních 
prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb 
nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

• využití ploch v sousedství stávající silnice III. tř. je podmíněno tím, že nebude znemožněno 
vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce, 

• v plochách bydlení je možno doplnit ubytovací kapacity formou penzionů (omezeno kapacitou tak, 
aby provoz neměl negativní vliv na sousední chráněné prostory), 

• provozovny veřejného stravování lze situovat pouze s podmínkou, že provoz zařízení nebude mít 
negativní vliv na sousední chráněné prostory. 

Nepřípustné – 

• nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících 
právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

• pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina na okraji sídliště Hutník 4 - 6 NP + podkroví, v nízkopodlažní zástavbě 3NP. 
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I.6.2.1.2 Plochy bydlení individuálního (BI) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část zástavby ve Veselí nad Moravou včetně Milokoště a Zarazic. 

Navrhované plochy: 

• nám. 24. dubna, Horní Vláka a ulice Luční, Za Humny, Třetí Hony a Břestek, plochy ve vazbě na 
sídliště Hutník, Kollárova, Zarazice – jihozápad, Milokošť - Zahrádky a Lúčky. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• individuální bydlení v rodinných domech. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb nebo zařízení souvisejících s bydlením či bydlení podmiňující, vč. terénních úprav 
a oplocení, potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, 
není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro 
bydlení, 

• pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb, které narušují pohodu prostředí 
(např. hlukem, pachy apod.) a s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1000 m2, 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 
ploch veřejné zeleně a hřišť pro děti i dospělé, 

• pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné – 

• pozemky nízkopodlažních bytových domů pouze tam, kde doplňují rodinné domy a svým 
objemem zástavbu nenarušují, 

• u ploch bydlení individuálního, situovaných v blízkosti stávajících nebo nově navrhovaných zdrojů 
hluku, bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných venkovních 
prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb 
nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

• využití ploch v sousedství stávající silnice III. tř. je podmíněno tím, že nebude znemožněno 
vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce, 

• v plochách bydlení individuálního lze umístit ubytovací kapacity formou penzionů pouze v případě, 
že jejich provoz nebude mít negativní vliv na sousední chráněné prostory, 

• provozovny veřejného stravování lze situovat pouze s podmínkou, že provoz zařízení nebude mít 
negativní vliv na sousední chráněné prostory, 

• výstavba v návrhových plochách je podmíněna realizací vodohospodářské infrastruktury. 

Nepřípustné – 

kapacitní parkovací, odstavná stání a kapacitní garáže a dále všechny druhy staveb, zařízení 
a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou 
mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají 
druhotně; 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• v návrhových plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků 30% (součet 
půdorysných ploch staveb s výškovou hladinou vyšší než 2,5m), ve stávajících plochách bude 
maximální intenzita využití stavebních pozemků odpovídat intenzitě využití pozemků navazující 
zástavby, 
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• max. výšková hladina 2 nadzemní podlaží + podkroví, bytové domy situované doplňkově 
v plochách individuálního bydlení budou výškově omezeny na 3NP, v přechodové zóně mezi 
bytovými domy na sídlišti Hutník a navrhovanou zástavbou RD mohou mít max. 4NP. 

I.6.2.2 Plochy rekreace 

I.6.2.2.1 Plochy rekreace hromadné (RH), plochy rekreace bez specifikace (R) 

Stabilizované plochy: 

• Nejsou. 

Navrhované plochy: 

• Ranč u Moravy, obnova statku na Radošově. Dále plochy u Baťova kanálu R. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• rekreace hromadná nebo bez specifikace. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb pro hromadnou rekreaci a pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí 
a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše (např. 
pozemky občanského vybavení, veřejných prostranství, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, 
rekreačních luk atd.), 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

• oplocení. 

Obnova statku Radošov: jsou navrženy plochy pro agroturistiku, přípustné je tedy umisťování 
staveb (i komerčních) pro podporu tohoto způsobu využití (např. stravování, ubytování, hygienické 
zázemí, nekapacitní hospodářské zázemí – chov koní apod.). 

Lokalita Dolní Louky za parkem: připouští se promísení hromadné a rodinné rekreace. Lze zde 
doplnit např. vodní plochy, kotviště lodí a na ně navazující nekapacitní rekreační stavby a chaty. 

Podmíněně přípustné – 

chov hospodářského zvířectva a koní (Radošov), pokud jsou splněny podmínky chovu ve vazbě 
na ubytování. 

Nepřípustné – 

kapacitní chovy hospodářských zvířat (Radošov), stavby rodinné rekreace s výjimkou lokality R, 
všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina: stavby budou max. jednopodlažní + podkroví, 

• maximální intenzita využití stavebních pozemků 30% (součet půdorysných ploch staveb 
s výškovou hladinou vyšší než 2,5m) mimo plochu R (u Baťova kanálu), 

• v ploše R (u Baťova kanálu) maximální intenzita využití stavebních pozemků 4% (součet 
půdorysných ploch staveb  vč. zpevněných ploch). 
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I.6.2.2.2 Plochy rekreace rodinné (RI) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy ve vazbě na řeku Moravu a Baťův kanál. 

Navrhované plochy: 

• Lokality u Struhy, Horní vláka Dále je navrženo respektovat využití ploch pro rekreaci mimo 
zastavěné území a to ve více lokalitách. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• rodinná rekreace v chatách, umožňujících vícedenní rekreaci. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a souvisejí s rekreačními aktivitami (plochy veřejných prostranství, 
rekreačních luk apod.). 

• plochy související dopravní a technické infrastruktury, 

• pozemky drobných rekreačních staveb a drobných objektů pro uskladnění zemědělského nářadí 
(zahrádkářské lokality, viz RZ), 

• oplocení. 

Podmíněně přípustné – 

• stavby, zařízení, upravená prostranství pro volnočasové a jiné nekomerční aktivity, podmiňující 
nebo doplňující hlavní využití, 

stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které přímo nepodmiňují hlavní způsob 
využití, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu,  

Nepřípustné – 

• nové stavby pro trvalé bydlení, 

• stavby pro podnikání a všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• v návrhových plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků 4% (součet 
půdorysných ploch staveb  vč. zpevněných ploch), 

• ve stabilizovaných plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků odpovídat 
intenzitě využití pozemků navazující zástavby, 

• výšková hladina: stavby budou jednopodlažní + podkroví. 
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I.6.2.2.3 Plochy rekreace individuální – zahrádkářské lokality, záhumenky (RZ) 

Stabilizované plochy: 

• Lokality ve vazbě na řeku Moravu, Svodnici, Baťův kanál a lokalita Horní Vláka. 

Navrhované plochy: 

• Prstenec ploch severozápadně Milokoště pod Svodnicí, nad Šlajzou, Okasovo, Dolní vláka, plochy 
u železnice za sídlištěm Hutník, Zarazice Nákly, Hrnčířské Louky atd. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy zahrad a sadů, využívaných k zahrádkaření jako specifické formě jednodenní rekreace. 

Přípustné využití – 

• pozemky pro zahrádkaření a drobnou pěstitelskou činnost s objekty pro uskladnění zahradního 
nářadí, 

• pozemky staveb a zařízení, podmiňujících nebo doplňujících hlavní využití (altány, seníky apod.), 

• upravená prostranství pro volnočasové a jiné nekomerční aktivity, 

• pozemky staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury, podmiňující hlavní způsob využití, 

• oplocení. 

Podmíněně přípustné – 

• stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které přímo nepodmiňují hlavní způsob 
využití, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu; ve stávající ploše RZ na ul. Rybáře 
možnost výstavby individuálních garáží a parkovacích stání; 

Nepřípustné – 

• jiné než výše jmenované způsoby využití, činnosti a zařízení, které nenarušují prostředí (a to ani 
druhotně), 

• nové stavby rodinných domů a chat, 

• všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• v návrhových plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků 4% (součet 
půdorysných ploch staveb vč. zpevněných ploch), 

• ve stabilizovaných plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků bude odpovídat 
intenzitě využití pozemků okolní zástavby, 

• výšková hladina: stavby budou jednopodlažní + podkroví. 
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I.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich účelem. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé 
návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 

I.6.2.3.1 Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) 

Stabilizované plochy: 

• Všechny druhy veřejné infrastruktury ve městě, bez specifikace. 

Navrhované plochy: 

• V sousedství zámeckého parku a za nemocnicí. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního 
standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence je v zájmu státní správy a samosprávy. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči 
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva (dále viz Zásady pro 
ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

• plochy veřejných prostranství a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné – 

• komerční vybavenost ve vazbě na hlavní využití, např. bufety, prodejny novin a časopisů, copy 
centra apod., s výjimkou staveb, které narušují pohodu prostředí (např. hlukem, pachy apod.) 
a s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (viz zásady pro ochranu zdravých životních podmínek). 

Nepřípustné – 

• všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina: bude omezena výškou okolní zástavby; 

• pro plochu OV 41 (ptačí oblast) maximálně zachovat autochtonní (ovocné) dřeviny. 

I.6.2.3.2 Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající hřbitovy ve Veselí – Předměstí, Milokošti, Zarazicích a židovský hřbitov. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy zahrnující pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských 
ostatků. 

Přípustné využití – 

• plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, obřadní síně), součástí ploch může být 
kaple, urnový háj, zeleň, drobné odpadové hospodářství pro potřeby hřbitova, 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Podmíněně přípustné – 

• nespecifikovány. 

Nepřípustné – 

• jiné využití než stanovené jako hlavní a přípustné, dále činnosti a zařízení, které využití plochy 
omezují a narušují a neodpovídají charakteru plochy. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina: zástavba na plochách budou max. dvoupodlažní. 

I.6.2.3.3 Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS) 

Stabilizované plochy: 

• Sportovní areály a hřiště na území města. 

Navrhované plochy: 

• rozšíření sportovního areálu u Baťova kanálu, vybudování areálu krytého plaveckého bazénu 
a haly pro sálové sporty v lokalitě mezi ulicí Svatoplukovou a vybaveností sídliště Hutník, rozšíření 
sportovního areálu v Zarazicích. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy zahrnující pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, 

• pozemky staveb pro bydlení správce či majitele, stavby pro přechodné ubytování, stravování, 
služby (dále viz zásady pro ochranu zdravých životních podmínek), 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Podmíněně přípustné – 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 
1.6.1.1). 

Nepřípustné – 

• jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou (nepřipouští se ani chaty a zahradní domky), 

• všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně. 
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P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina: bude určena ve vztahu k okolní zástavbě, 

• areály co nejvíce rozvolnit, neřešit jako kompaktní plochu, v nivě Moravy vrátit do území původní 
vodní prvky, doprovodnou zeleň, dodržovat tradiční drobnější měřítko lužní krajiny, palouky 
apod.; 

• pro plochy OS 43, 44, 45 (ptačí oblast) maximálně zachovat biotop travnatých zahrad 
s autochtonními (ovocnými) dřeviny. 

I.6.2.3.4 Plochy občanského vybavení - komerčního typu (OK) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající komerční zařízení zejména v centru města, případně v jeho místních částech. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• pozemky, určené pro komerční vybavenost. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb komerční vybavenosti (s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem 
k rušivým vlivům na okolí umístit pouze v plochách výroby). Plochy zahrnují např. pozemky 
staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování a zařízení nevýrobních služeb (dále 
viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Podmíněně přípustné – 

• stavby obchodního prodeje velkých objemů v centru města (pouze pokud svou velikostí 
a provozem nenaruší charakter okolní zástavby, 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 
1.6.1.1) 

Nepřípustné – 

• je jiné využití než stanovené, nepřipouští se zejména stavby pro bydlení, školství, sociální 
a zdravotní služby, stavby pro výrobu, 

• všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• výšková hladina: výšková hladina bude navazovat na okolní zástavbu. 
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I.6.2.4 Plochy veřejných prostranství (P*) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající plochy veřejných prostranství v zastavěné i nezastavěné části města. 

Navrhované plochy: 

• Doplnění těchto ploch zejména v jihovýchodní části města. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek 
pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Přípustné využití – 

• stávající a navrhované pozemky veřejných prostranství (zpevněné, nezpevněné, zeleň), 

• další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení (např. pevné 
stánky), slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Podmíněně přípustné – 

• kapacitní parkovací plochy a plošně náročnější stavby technické a občanské vybavenosti (pouze 
pokud svou velikostí a provozem nenaruší okolní zástavbu a zeleň na veřejných prostranstvích). 

Nepřípustné – 

• jiné využití než stanovené. 
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I.6.2.5 Plochy smíšené 

Plochy charakteristické různorodostí způsobu využití, kombinace vzájemně se nerušících funkcí bez 
specifikace funkce převažující. 

I.6.2.5.1 Plochy smíšené obytné (SO) 

Stabilizované plochy: 

• v různých částech města, zejména při Masarykově třídě, za sokolovnou a naproti ČSPH 
v Masarykově třídě, u hřbitova ve Veselí – Předměstí a v ulici Kollárově, v ulici Svatoplukově při 
výjezdu na Blatnici. 

Navrhované plochy: 

• kapacitní plochy východně sídliště Hutník, plochy za nemocnicí, plochy podél železnic v lokalitě 
Třetí hony a Břestek, kapacitní plochy v Zarazicích, proluka v Milokošti. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter 
zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy 
bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících 
kvalitu prostředí v této ploše, například pro průmyslovou výrobu. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci a veřejných prostranství, 

• pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, jako jsou 
například pozemky nerušícího občanského vybavení, pozemky výroby a služeb, které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území (dále viz Zásady pro ochranu zdravých 
životních podmínek, kap. 1.6.1.1.), 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

Podmíněně přípustné – 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 
1.6.1.1), 

• využití ploch v sousedství stávající silnice III. tř. je podmíněno tím, že nebude znemožněno 
vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce. 

Nepřípustné – 

• všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• v návrhových plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků 30% (součet 
půdorysných ploch staveb s výškovou hladinou vyšší než 2,5m), 

• ve stávajících plochách bude maximální intenzita využití stavebních pozemků bude odpovídat 
intenzitě využití pozemků navazující zástavby, 

• max. výšková hladina 2 nadzemní podlaží + podkroví, 
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• bytové domy situované doplňkově v plochách smíšených obytných budou výškově omezeny na 
3NP. 

I.6.2.5.2 Plochy smíšené v centrální zóně (SO.1) 

Stabilizované plochy: 

• Historické jádro města a část novodobého centra Veselí nad Moravou. 

Navrhované plochy: 

• Při ulici Masarykově a na nám. Míru, Benátky (nad zámkem) a v centru nově navrhované čtvrti 
Břestek. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu 
a bydlení. 

Přípustné využití – 

viz plochy dle hlavního využití (dále viz zásady pro ochranu zdravých životních podmínek). 

Podmíněně přípustné – 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (viz zásady pro ochranu zdravých životních podmínek). 

Nepřípustné – 

• všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• veškeré stavby podléhají buď režimu památkové zóny, nebo musí být navrženy tak, aby 
respektovaly výškovou hladinu a charakter městské zástavby centra (jsou-li situovány mimo PZ), 

• bytové domy situované doplňkově v plochách smíšených v centrální zóně budou výškově 
omezeny na max. 3NP + podkroví. 
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I.6.2.6 Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují ve Veselí nad Moravou: 

a) plochy silniční dopravy, 
b) plochy drážní dopravy, 
c) plochy vodní dopravy. 

I.6.2.6.1 Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic I. II. a III. třídy, parkoviště, 
garáže, čerpací stanice pohonných hmot, obsluha pozemků v nezastavěném území. 

Navrhované plochy: 

• Odstavné a parkovací plochy a garáže v Zarazicích u ploch výroby, Rumunská ulice u nádraží ČD, 
u železničního mostu v lokalitě Břestek, parkoviště u Veselského rybníka, sběrné místní 
komunikace v zastavěném území. 

Územní rezervy: 

• Koridor územní ochrany pro přeložku silnice II/655 jihovýchodně města. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků 
dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, 
vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití (jedná se zejména o silniční 
síť, sběrné místní komunikace, plochy pro dopravu v klidu a ČSPH). 

Přípustné – 

• plochy dopravy silniční zahrnují mimo výše uvedené zpravidla i plochy náspů, zářezů, opěrných 
zdí, mostů a doprovodné zeleně. 

Podmíněně přípustné – 

• při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované, resp. 
v územně plánovací dokumentaci vymezené, chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1). 

Nepřípustné – 

• ostatní stavby. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 

Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. V plochách s chráněnými prostory jsou kapacity limitovány - negativní účinky těchto zařízení 
nesmí do chráněných ploch zasahovat. 
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I.6.2.6.2 Plochy pro dopravu železniční (DZ) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy železnice a vlečkových systémů. 

Navrhované plochy: 

• Zastávka v Milokošti. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy dopravy drážní. 

Přípustné – 

• plochy dopravy drážní zahrnují zpravidla i plochy náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť 
a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, 
nástupiště a přístupové cesty a dále provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, 
překladišť a správních budov. 

Podmíněně přípustné – 

• při umisťování zastávky v Milokošti musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. 
v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se 
stanovenými limity musí být doložen v rámci územního řízení, s tím, že musí být zohledněna 
i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných, záměrů, 

• stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury,  občanské vybavení, ubytování a služební 
byty, drobná výroba a služby (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 
1.6.1.1). 

Nepřípustné – 

• ostatní stavby. 

I.6.2.6.3 Plochy pro dopravu vodní (DV) 

Plochy vodní dopravy zahrnují zpravidla pozemky vodních ploch, určené pro vodní cesty, například 
kanály a splavněné úseky řek, pozemky nábřeží pro vodní dopravu, pozemky přístavů, zdymadel, 
překladišť a související pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

V ÚP se jedná pouze o územní rezervy (vodní cesta - kanál Dunaj-Odra-Labe), v případě územních 
rezerv se podmínky pro využití plochy nestanovují. 
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I.6.2.7 Plochy technické infrastruktury (T*) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy vodních zdrojů, vodojemů, čistíren odpadních vod, vodních elektráren, regulačních stanic 
plynu, rozvoden a trafostanic (v celém řešeném území), staveb a zařízení pro nakládání s odpady 
(recyklační linka u silnice do Blatnice). 

Navrhované plochy: 

• Koridory VVN vedení. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 
pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití 
těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují 
pouze trasy vedení technické infrastruktury. 

Přípustné – 

• pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například 
vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání 
s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, 
elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů, 

• pozemky provozních a administrativních staveb ve vazbě na objekty technického vybavení. Na 
území recyklační linky jsou přípustné plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů, 

• pozemky související dopravní infrastruktury. 

Podmíněně přípustné – 

• nespecifikovány. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 
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I.6.2.8 Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 
například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí 
těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. 

I.6.2.8.1 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) 

Stabilizované plochy: 

• Průmyslová zóna bývalých železáren a plochy u komunikace do čistírny odpadních vod. 

Navrhované plochy: 

• Plochy jižně bývalých železáren, přestavba areálu bývalých železáren. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• Pozemky a stavby pro průmyslovou výrobu s vysokým podílem nákladní dopravy a s možným 
negativním dopadem na okolní plochy. 

Přípustné využití – 

• pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například strojírenství, chemii, skladové 
areály a pozemky související technické a dopravní infrastruktury. Plochy výroby a skladování se 
vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné (dále 
viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1). 

Podmíněně přípustné – 

• stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb (dále viz zásady pro ochranu zdravých 
životních podmínek), 

• při umísťování chráněných prostor definovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo naopak při umísťování 
zdrojů hluku bude v odůvodněných případech v územním řízení prokázáno, že v chráněných 
prostorech nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na 
úseku ochrany veřejného zdraví (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 
1.6.1.1). 

Nepřípustné – 

• bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• plochy, vázané na budoucí silniční obchvat II/655 jsou zčásti položeny na horizontu a nelze zde 
připustit dominantní stavby. Navržená zástavba (haly, administrativa apod.) bude řešena formou 
odpovídající výškové hladině staveb obdobného využití v rámci stávajícího průmyslového areálu. 

I.6.2.8.2 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) 

Stabilizované plochy: 

• Areály drobné výroby a výrobních služeb při ulici Masarykově ve směru na Zarazice a při ulici 
Kollárově, další rozptýleny ve městě. 

Navrhované plochy: 

• Rozvoj ve vazbě na stávající areály. Další plochy pro rozvoj jsou navrženy v Břestku 
a v Zarazicích, včetně přestavby střediska zemědělské výroby. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – plochy pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro 
výrobní služby a řemeslnou výrobu s možným negativním dopadem na okolní plochy. 
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• Přípustné využití – viz plochy pro drobnou výrobu dle hlavního využití, včetně čerpacích stanic 
PHM a komerční vybavenosti související s využitím plochy. Mohou mít negativní vlivy na okolí 
a nelze je situovat v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a v plochách rekreace. 
Většinou se jedná o výrobu nekapacitní, součástí ploch jsou plochy pro odstavování vozidel; 
pozemky související veřejné technické a dopravní infrastruktury (dále viz Zásady pro ochranu 
zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

• Podmíněně přípustné – stavby pro bydlení - jen byt správce nebo majitele účelových staveb, vč. 
staveb drobné výroby s bydlením správce (p.č. 970, k.ú. Veselí_Předměstí), dále viz zásady pro 
ochranu zdravých životních podmínek (dále viz Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, 
kap. 1.6.1.1), 

• využití ploch v sousedství stávající silnice III. tř. je podmíněno tím, že nebude znemožněno 
vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• Maximální výšková hladina zástavby nepřesáhne 18 m. 

I.6.2.8.3 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• Areál zemědělské výroby v Milokošti a v Zarazicích, ojedinělé lokality v nivě Moravy. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření areálu v Milokošti. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy určené pro zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobu s negativním dopadem na okolní 
plochy. 

Přípustné využití – 

• viz plochy dle hlavního využití, dále malohospodaření, zemědělské služby, zahradnictví, lesní 
hospodářství a zpracování dřevní hmoty, včetně komerční vybavenosti související se způsobem 
využití plochy. V plochách lze umístit i plochy pro odstavování vozidel, čerpací stanice PHM, 
sběrné středisko odpadu; pozemky související veřejné technické a dopravní infrastruktury(dále viz 
Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1), 

Podmíněně přípustné – 

• drobná výroba a výrobní služby, pokud nejsou v kolizi s hlavním využitím (dále viz Zásady pro 
ochranu zdravých životních podmínek, kap. 1.6.1.1). 

Nepřípustné – 

• bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• maximální výšková hladina zástavby nepřesáhne 18 m. 
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I.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy 

I.6.3.1 Plochy sídelní zeleně (ZS) 

Stabilizované plochy: 

• Parky, parkově upravené plochy, další plochy zeleně v zástavbě. 

Navrhované plochy: 

• Doplnění ploch především v návaznosti na navrhované plochy stavební (především bydlení). 

Územní rezervy: 

• Na okraji zástavby v návaznosti na územní rezervy pro stavební funkce. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• zeleň, může jít i o plochy přírodního charakteru; plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do jiných 
typů ploch. Slouží pro zlepšení životního prostředí města, zvýšení estetických kvalit a krátkodobou 
rekreaci občanů. 

Přípustné – 

• trávníkové plochy a skupiny bylin a dřevin, vodní plochy, technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 
hygienická zařízení, veřejné osvětlení, parkový a hrací mobiliář, oplocení. 

Podmíněně přípustné – 

• stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují 
ji, stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení 
hlavního využití. 

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro 
zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů. 

I.6.3.2 Plochy sídelní zeleně - specifické (ZX) 

Stabilizované plochy: 

• Linie mezi železnicí a obytnou zástavbou v ulicích Padělek a Břestek. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:  

Stejné jako u ploch sídelní zeleně ZS s tím rozdílem, že podmíněně přípustná je zde výstavba 
jednotlivých garáží a drobných objektů (odpovídajících podmínkám využití RZ) za předpokladu, že 
bude zachován hlavní způsob využití plochy (nedojde k úplnému a souvislému zastavění). 
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I.6.3.3 Plochy zemědělské (Z) 

Stabilizované plochy: 

• Většina ploch v nezastavěném území. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy pro převažující zemědělské využití. Zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního 
fondu (orná půda, trvalý travní porost, zahrada, sad, vinice). 

Přípustné – 

• opatření zajišťující plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny (související 
dopravní a technická infrastruktura), a pro ochranu přírody a krajiny, opatření pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - protierozní, 
protipovodňová a ekostabilizační opatření (rozptýlená zeleň, meze, terasy a podobně),  

Podmíněně přípustné – 

• jednotlivé stavby pro zemědělství (nevýrobního charakteru, bez oplocení, například seník, 
přístřešek pro dobytek); jiné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jde 
o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například stezky pro pěší a cyklisty a jejich 
vybavenost – ve všech případech pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního 
využití; vodní plochy, zalesnění – pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot 
území, ohrazení (bez stavebních základů) – pouze v případě pastvin, oplocení - pouze dočasné, 
pro ochranu výsadeb po založení za předpokladu zachování prostupnosti krajiny. 

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro těžbu 
nerostů a staveb pro individuální rekreaci. 
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I.6.3.4 Plochy lesní (L) 

Stabilizované plochy: 

• Obvykle menší plochy stávajících lesních porostů netvořící rozsáhlejší celky. 

Navrhované plochy: 

• Zalesnění některých pozemků ve vlastnictví města (a pozemků souvisejících): okolí Veselského 
rybníka, další drobné segmenty navazující na stávající plochy lesní nebo na prvky ÚSES  

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy lesní se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les). 
Zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství. 

Přípustné – 

• lesní hospodářská činnost a související činnosti, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury - lesní cesty; stavby, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - protierozní, protipovodňová 
a ekostabilizační opatření, opatření pro ochranu přírody a krajiny.  

Podmíněně přípustné – 

• stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a vodního hospodářství, pokud jde o stavby 
či zařízení ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami lesními a negativního vlivu na jejich funkčnost vyplývající z hlavního využití, opatření a 
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití.  

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro těžbu 
nerostů a zemědělství. 

I.6.3.5 Plochy přírodní - (P) 

Stabilizované plochy: 

• Části biocenter (krom ploch W). 

Navrhované plochy: 

• Založení (případně rozšíření) biocenter. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu 
přírody a krajiny. V tomto případě jde o pozemky biocenter. 

Přípustné – 

• přírodní nebo přírodě blízká vegetace, vodní toky a plochy, mokřady. 

Podmíněně přípustné – 

• opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků - protierozní a protipovodňová opatření; účelové nezpevněné komunikace, stezky pro 
pěší a cyklisty, liniová vedení technické infrastruktury – ve všech případech pokud nedojde 
k narušení přírodních či krajinných hodnot území. Realizovat tak, aby byly zachovány přírodní 
biotopy. Oplocení – přípustné pouze dočasné, pro ochranu výsadeb po založení. 
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Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro rekreaci, 
zemědělství, lesnictví a těžbu. 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• plochy P 168-170  (ptačí oblast) zakládat jako louky s rozptýlenými autochtonními (ovocnými) 
dřevinami. 

I.6.3.6 Plochy krajinné zeleně - (K) 

Stabilizované plochy: 

• stávající plochy dřevinné nelesní vegetace, součást ÚSES nebo krajinotvorné prvky členící krajinu  

Navrhované plochy: 

• další převážně liniové prvky v krajině (biokoridory, doprovody cest a vodních toků). 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní – 

• plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, doprovodná 
a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní, slouží pro zachování a obnovu přírodních 
a krajinných hodnot území. 

Přípustné – 

• bylinná i dřevinná vegetace bez primárního produkčního významu, doplňuje plochy přírodní (ty 
tvoří biologicky nejhodnotnější části území) a propojuje je – biokoridory, interakční prvky, meze, 
remízky apod. Přípustná jsou opatření pro ochranu přírody a krajiny. 

Podmíněně přípustné – 

• opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků - protierozní a protipovodňová opatření; účelové komunikace; technická opatření 
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
stezky pro pěší a cyklisty, zařízení technické infrastruktury – ve všech případech pokud nedojde 
k narušení přírodních či krajinných hodnot území. V případě, že jde o součást ÚSES, je nutné 
navrhovaná opatření realizovat podle projektové dokumentace, výsadbový materiál musí být 
autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám. Oplocení – přípustné pouze dočasné, pro 
ochranu výsadeb po založení. 

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro 
individuální rekreaci, zemědělství, lesnictví a těžbu. 

 

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• pro plochy K 129–133, 143–146 (ptačí oblast) maximálně zachovat luční biotopy s autochtonními 
(ovocnými) dřevinami. 
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Plochy smíšené nezastavěného území (S*) 

Stabilizované plochy: 

• plochy u řeky Moravy – v Zarazicích a u ramene Okasovy v Milokošti, drobné plochy na přechodu 
zástavby do krajiny. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy smíšené nezastavěného území se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy 
vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků 
bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Slouží především pro zachování pestré kulturní krajiny 
s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití a drobnou parcelací. 

Přípustné – 

• smíšené maloplošné využití odpovídající charakteru kombinovaných ploch: zemědělských, 
přírodních, vodních a vodohospodářských, krajinné zeleně - přípustné využití je využití uvedené 
u těchto dílčích  ploch jako přípustné. 

Podmíněně přípustné – 

• využití uvedené u dílčích ploch jako podmíněně přípustné, pokud zůstane zachován polyfunkční 
charakter plochy a nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území, oplocení – pokud 
nedojde k omezení prostupnosti. 

Nepřípustné – 

• využití uvedené u ploch zemědělských, přírodních, vodních a vodohospodářských a ploch zeleně 
krajinné jako nepřípustné. 

I.6.3.7 Vodní a vodohospodářské plochy (W) 

Stabilizované plochy: 

• řeka Morava a její ramena, Struha, Svodnice, Štěrkoviště, Veselský rybník, Baťův kanál a další 
bezejmenné vodní toky a plochy. 

Navrhované plochy: 

• vodní nádrž u silnice ve směru Moravský Písek. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání 
s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území 
a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy, 

Přípustné – 

• vodní plochy, koryta vodních toků, břehová zeleň, stavby nutného technického vybavení (tělesa 
hrází, výpustné objekty…) a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Podmíněně přípustné – 

• stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby a opatření pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, stavby a opatření, které zlepší podmínky využití ploch pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, přístaviště, kotviště a další zařízení 
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spojené s rekreační plavbou; drobný mobiliář – ve všech případech pokud nedojde k narušení 
hlavní funkce. 

• v lokalitě Veselský rybník lze na plochách W situovat pozemky pro stavby a zařízení pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky a hygienická zařízení, stánky 
s občerstvením, stánky drobného prodeje a další stavby a opatření s nimi bezprostředně 
související, vč. oplocení. Rekreační využití rybníka nesmí narušovat ani omezovat základní funkce 
rybníka: vzdouvání a akumulace povrchové vody toku Kozojídky, ochrana před povodněmi 
a ostatními škodlivými účinky vod, retence a hydroakumulace, extenzivní chov ryb, ekostabilizační 
funkce. 

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro 
individuální rekreaci, zemědělství a lesnictví; oplocení.  

P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í: 

• pro plochu W95 (ptačí oblast) max. zachovat luční biotop s autochtonními (ovocnými) dřevinami. 

I.6.3.8 Vodohospodářské plochy (WP) 

Stabilizované plochy: 

• jímací území vodních zdrojů bez zástavby. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití – 

• plochy vodohospodářské bez zástavby, vymezené za účelem jímání pitné vody, oplocené. 

Přípustné – 

• vodní zdroje, jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití, oplocení. 

Podmíněně přípustné – 

• nespecifikovány. 

Nepřípustné – 

• všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedené, včetně staveb a zařízení pro 
individuální rekreaci, zemědělství, lesnictví, těžbu. 
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I.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

I.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území 

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě A.3 této zprávy 
a odůvodněny v bodě B.2.3.1. 

Ve městě Veselí nad Moravou je třeba zachovat jeho typickou urbanistickou strukturu s dominantami 
kulturních památek. Historická část města s trojicí kostelů, klášterem a zámkem s parkem vykazuje 
významné kulturní hodnoty, které vedly k vyhlášení městské památkové zóny. Na ochranu 
nejvýznamnější kulturní památky a jejího prostředí (zámku se zámeckým parkem) je vyhlášeno 
a vymezeno ochranné pásmo památek, které je územním plánem respektováno. 

Základem urbanistické koncepce ÚP je zachování urbanistické struktury a charakteru zástavby 
v historické části města. Navržená urbanistická koncepce zdůrazňuje potřebu postupné dostavby 
a přestavby centra města jako městského prostoru s koncentrací vyšší a specifické občanské 
vybavenosti charakteru především správního, kulturního a komerčního. Funkčně a významově 
komornější bude prostor historického jádra - Bartolomějského náměstí a navazujícího zámku. Využití 
tohoto území je limitováno režimem městské památkové zóny. 

Město Veselí nad Moravou má dostatečné územní možnosti pro rozvoj všech funkcí, z důvodu 
zachování krajinného rázu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch a zástavba je regulována: 

• novou zástavbu v jádrovém území města je třeba navrhovat tak, aby respektovala charakter 
okolních staveb (tj. hmotovou strukturu a výškovou hladinu). V případě dostaveb a přestaveb 
v tomto území bude pokud možno respektován blokový (městský) typ zástavby. Novostavby 
budou řešeny v souladu s objemy sousedních staveb. Zástavba bude převážně nízkopodlažní, na 
Masarykově třídě může být doplněna bytovými domy s max. 3 podlažími, 

• bytové domy budou realizovány pouze na okraji sídliště Hutník nebo doplňkově v plochách 
individuálního bydlení a v plochách smíšených, ve Veselí nad Moravou jsou novostavby výškově 
omezeny na max. 4-6 NP, 

• nové plochy pro bydlení (především pro výstavbu rodinných domů) jsou směrovány většinou na 
okraj města, zásadně mimo záplavové území řeky Moravy. Hlavní rozvojovou lokalitou je území 
v k.ú Veselí – Předměstí (Třetí hony, Břestek), stejně jako zástavba Milokoště a Zarazic tvoří 
přechod městské zástavby do krajiny. Zástavba na okraji města bude rozvolněná, řešená většinou 
formou samostatně stojících domů, výškově omezených na max. 2NP, se zahradami obrácenými 
do nezastavěného území, 

• území pro hromadnou rekreaci a sport má své těžiště u řeky Moravy, v blízkosti městského 
a zámeckého parku. Zde bude využití území ovlivněno záměrem na přestavbu zámku a jeho 
zázemí, 

• v části nivy řeky Moravy je navrženo doplnění staveb rodinné rekreace (chaty) a individuální 
rekreace (zahradní domky). Stavbami rodinné a individuální rekreace se v ÚP Veselí nad Moravou 
rozumí stavby do max. výměry zastavěné plochy 4% celkové plochy pozemku vč. zpevněných 
ploch, zbytek bude tvořit zeleň. Stavby budou jednopodlažní, s případným podkrovím. V případě 
využívání a změn stávajících staveb rodinné rekreace (tj. chat) se podmínka, týkající se zastavěné 
plochy, bude posuzovat individuálně. Překročení výměry je možné pouze výjimečně za podmínky, 
že nebude možné změnit velikost pozemku stavby např. sloučením pozemků a nebude narušeno 
funkční využití okolních ploch, realizovaných v souladu s regulačními podmínkami, 

• výstavba ve smíšených plochách obytných je výškově omezena na maximálně 3 nadzemní podlaží, 
velkoplošné halové stavby se zde nepřipouští, 

• výrobní zóna bude rozvíjena v jihovýchodní části města, areál bývalých železáren je určen 
k přestavbě. Navržená zástavba (haly, administrativa apod. ) bude řešena formou odpovídající 
výškové hladině staveb obdobného využití v rámci stávajícího průmyslového areálu; u ploch pro 
výrobu a skladování bude na pozemcích stanoveno 20% ochranné a izolační zeleně k minimalizaci 
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negativního vlivu záměrů na krajinný ráz. 

I.6.4.2 Nezastavěné území 

K doplnění ve volné krajině jsou navrženy zejména plochy přírodní, lesní a plochy krajinné zeleně (ke 
zvýšení ekologické stability i estetických hodnot krajiny), v zastavěném území pak zeleň sídelní, která 
zvyšuje obytný potenciál města a zlepšuje jeho životní prostředí. 
 

I.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT 

I.7.1 VPS, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 

I.7.1.1 Veřejně prospěšné stavby 

I.7.1.1.1 Dopravní infrastruktura 

DS4 (pl.č 54) parkoviště kamionů u průmyslové zóny Zarazice 

DS5 (pl.č. 55) parkování u Veselského rybníka,  

k.ú. Veselí-Předměstí: 7451, 7452 

DS6 (pl.č. 53) parkování P+R u nádraží 

k.ú. Veselí-Předměstí: 4331/10, 4331/29, 4436 

DS8 (pl. č. 253) obsluha průmyslové zóny 

DS9 (pl.č. 240) parkoviště Břestek 

k.ú. Veselí-Předměstí: 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 
5179, 5180, 5181, 5182, 5183 

DS10 (pl.č. 58) propojení ulice Kollárovy a Svatoplukovy v zástavbě 

 

DS11 (pl.č. 59) propojení ulice Kollárovy a Svatoplukovy na okraji města 

DS12 (pl.č. 60) sběrná místní komunikace přes železárny 

DS13 (pl.č. 63, 64, 65) Zarazice – propojení navrhovaných silnic II. třídy 

DS14 (pl.č. 66, 67) Zarazice – křižovatka na propojení navrhovaných silnic II. třídy 

k.ú. Zarazice: 71/3, 71/4, 783/86 

DS15 (pl.č. 210) sběrná místní komunikace – propojení lokalit Hutník – Břestek 

DS16 (pl.č. 247) doplnění ploch dopravy u ČSPH 

DS17 (pl.č. 301, 302) rozšíření komunikace v Zarazicích 

DS18 (pl.č. 303, 304, 305, 306, 307) cyklostezka podél silnice I/54 

DZ1 (pl.č. 241) vlaková zastávka Milokošť,  

k.ú. Milokošť: 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122 
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I.7.2 VPS a VPO, pro které lze vyvlastnit, bez uplatnění předkupního práva 

I.7.2.1 Veřejně prospěšné stavby 

I.7.2.1.1 Technická infrastruktura 

TE1 (pl.č. 228) koridory VVN 

I.7.2.2 Veřejně prospěšná opatření 

I.7.2.2.1 Založení prvků ÚSES: 

C4 (pl.č. 163) LBC Veselské louky 

C5 (pl.č. 164) LBC Pod Vlčincem 

C6 (pl.č. 166 a 167) LBC Štěrkoviště 

C7 (pl.č. 169) LBC Dolní louky za stadionem 

C8 (pl.č. 170) LBC U Studny 

C9 (pl.č. 172) LBC U Drůbežárny 

C10 (pl.č. 173) LBC Hrnčířské louky 

C11 (pl.č. 174) LBC Za Svodnicí 

C12 (pl.č. 178) LBC Dubečky 

C13 (pl.č. 179) LBC Radošov 

K1 (pl.č. 131) LBK 5 

K2 (pl.č. 138) LBK 1 

K3 (pl.č. 140, 141, 142, 143 a 144) RBK 143 

K4 (pl.č. 158) LBK 19 

K5 (pl.č. 160 a 161) LBK 21 

K6 (pl.č. 156, 162, 256 a 257) LBK 20 

K7 (pl.č. 258) LBK 22 

K8 (pl.č. 259) LBK 12 

I.7.3 Návrh objektů k asanaci 

Nejsou navrženy žádné objekty k asanaci. 

 

Poznámka: s ohledem na předepsanou metodiku jsou v digitální datech jako VPS či VPO zakresleny celé plochy, 
ale vyvlastnění či předkupní právo se často vztahuje jen na jejich část (nevztahuje se na pozemky ve vlastnictví 
Města či Kraje). Ve výkresové dokumentaci jsou pozemky Města či Kraje vypuštěny. V křížení veřejně prospěšných 
staveb DS 18 a TE1 vzniká samostatně očíslovaná plocha (pl.č. 236). 
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I.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ 

PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL 

POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 

PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

I.8.1 Stavby veřejné vybavenosti 

OS1 (pl.č. 43, 44 a 45) rozšíření sportovního areálu, 

k.ú. Veselí nad Moravou: 94/2, 95/1, 95/4, 97/1, 97/2, 97/3, 100/7, 101/1, 101/3, 102/5, 
102/6, 401, 428, 475, 732/1, 741/2 

OS2 (pl. č. 46) plocha pro tělovýchovu a sport – krytý bazén, hala pro sálové sporty  

k.ú. Veselí-Předměstí: 4648/1, 4648/2, 4648/3, 4648/4, 4648/5, 4648/7, 4648/9, 4648/14, 
4651/19, 4651/91, 4651/92, 4651/93, 4651/94, 4651/95, 4651/97, 4651/113 

OS3 (pl.č. 48) rozšíření ploch pro sport u fotbalového hřiště v Zarazicích 

k.ú. Zarazice: 885, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/6, 890/3, 
890/7, 890/8, 890/9, 890/10, 890/11, 890/12, 890/13, 890/14 

I.8.2 Veřejná prostranství 

P1 (pl.č. 56) Horní Vláka 

k.ú. Veselí-Předměstí: 592/4, 596/1, 596/2, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 604/1, 604/2, 605/1, 
605/2, 609/1, 609/2, 613/1, 613/2, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 613/9, 613/10, 620/1, 620/2, 
625/1, 628/1, 633/3 

P2 (pl.č. 57) Břestek 

k.ú. Veselí-Předměstí: 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 
5066, 5067/1, 5067/2, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 
5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 
5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 8206, 
8473, 8474, 8475 

P9 (pl.č. 243) Hutník 

k.ú. Veselí-Předměstí: 4643/48, 4643/49, 4643/154, 4643/164, 4643/165, 4643/166, 
4643/167, 4643/172, 4643/175, 4643/225, 4643/298, 4643/300, , 4643/304, 4643/305, 
4643/306, 4643/326, 4643/459, 4643/460, 4643/461, 4643/463, 4643/464, 4643/465, 
4643/466, 4643/467, 4643/468, 4643/469, 4643/470, 4643/471, 4643/472, 4643/476, 
4643/477, 4643/478, 4643/479, 4643/480, 4643/481, 4643/515, 4643/530, 4643/531, 
4643/532, 4643/533, 4643/534, 4643/535, 4643/536, 4643/537, 4643/630, 4643/631, 
4643/632, 4643/633, 4643/634, 4643/635, 4643/636, 4643/637, 4643/638, 4643/639, 
4643/640, 4643/641, 4643/642, 4645/11, 4645/12 

P10 (pl.č. 249) Břestek 

k.ú. Veselí-Předměstí: 666/126, 666/128, 666/197, 666/198, 666/200, 666/201, 666/218, 
666/329, 666/380, 666/393, 666/395, 666/396, 666/447, 666/504, 666/507, 666/545, 
4331/1, 4608/2, 4608/3, 4608/4, 4608/5, 4608/6, 4608/7, 4608/8, 4608/9, 4608/10, 4608/11, 
4608/12, 4608/13, 4608/14, 4608/15, 4608/16, 4608/17, 4608/18, 4608/19, 4608/21, 
4608/22, 4608/23, 4608/24, 4608/25, 4608/26, 4608/27, 4608/28, 4608/29, 4608/30, 
4608/31, 4608/32, 4608/33, 4608/34, 4608/35, 4608/36, 4608/37, 4608/38, 4608/39, 
4608/40, 4608/42, 4608/43, 4608/45, 4608/50, 4608/55, 4608/56, 4608/57, 4608/58, 
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4608/59, 4608/65, 4608/68, 4608/70, 4608/72, 4608/75, 4608/77, 4608/78, 4608/79, 
4608/80, 4608/81, 4608/82, 4608/84, 4608/86, 4667/2, , 5001, 5002/1, 5002/2, 5003, 5004 

P11 (pl.č. 242) Břestek 

k.ú. Veselí-Předměstí: 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 
5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 
5137, 5138, 5139, 5140, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 
5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 
5168, 5169,  5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 
5182, 5183, 5184 

P12 (pl.č. 248) propojení Rumunská – Masarykova přes areál VD 

k.ú. Veselí-Předměstí: 1945, 2006, 3624/214, 3624/215, 3624/257, 3624/272, 3624/273, 
3624/274, 3624/277, 3624/280, 3624/281, 4331/2, 4331/12, 4331/33, 8481, 8482, 8484/1, 
8484/2, 8487, 8489, 8491/1, 8491/2, 8495 

P13 (pl.č 264) Milokošť – propojení ulic V zahradách a Na hrázi 

k.ú. Milokošť: 744, 747, 945, 955 

P14 (pl.č. 265) Milokošť - propojení ulic V zahradách a Na hrázi 

k.ú. Milokošť: 2857 

P15 (pl.č. 244) Milokošť 

k.ú. Milokošť: 3122 

P16 (pl.č. 299, 300) místní komunikace v Zarazicích 

k.ú. Zarazice: 522/7, 522/8, 522/9, 522/10, 522/11, 522/12, 522/13, 522/14, 522/15, 522/16, 
522/17, 522/18, 636/1, 1089/30, 1089/31, 1089/32, 1089/33, 1089/34, 1089/35, 1089/36, 
1089/37, 1089/38, 1089/39, 1089/40, 1089/41, 1089/42, 1089/43, 1089/44, 1089/45, 
1089/46, 1089/47, 1089/48, 1089/49, 1089/50, 1089/51, 1089/52, 1089/53, 1089/54, 
1089/55, 1089/56, 1089/57, 1089/58, 1089/59, 1089/60, 1089/61, 1089/62, 1089/85, 
1089/86, 1089/87, 1089/101, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2798, 2799, 2800 

Předkupní právo je ve prospěch Města Veselí nad Moravou.  

 

Poznámka: s ohledem na předepsanou metodiku jsou v digitální datech jako VPS či VPO zakresleny celé plochy, 
ale vyvlastnění či předkupní právo se často vztahuje jen na jejich část (nevztahuje se na pozemky ve vlastnictví 
Města či Kraje). Ve výkresové dokumentaci jsou pozemky Města či Kraje vypuštěny. 

V textu výše jsou uvedeny pouze ty pozemky, k nimž se předkupní právo bude skutečně vztahovat. 
 

I.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Nebyla stanovena. 
 

I.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 

V územním plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv, které lze využít až po vyčerpání návrhových 
ploch. Územním plánem je na nich určen způsob využití. 
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Jedná se zejména o lokality související s řešením dopravy (koridor pro silniční obchvat II/655) 
i s rozvojem města na plochy v sousedství budoucího obchvatu II/655 (výroba). 

Územní rezervou je i koridor pro vedení vodní cesty DOL. 

Jakékoli využití, jež by v budoucnu znemožnilo realizaci záměrů, je nepřípustné. Zemědělské využití je 
zatím bez omezení, s výjimkou investic do půdy za účelem jejího dlouhodobého zhodnocení. 

V případě, že dojde ke změnám podmínek ve využití území nebo budou vyčerpány návrhové plochy 
dle ÚP, bude možno změnou ÚP územní rezervy převést do návrhu. 

Přehled ploch územních rezerv – viz tabulka: 



Atelier URBI, Brno
Číslo 

plochy
Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Dx Px Sx Vx Z L
Veselí nad Moravou

1003 BI bydlení individuální - Břestek 34707
1004 BI bydlení individuální - Břestek 52837

1006 DS dopravní infrastruktura silniční - přeložka II/655 186605

1044 DS dopravní infrastruktura silniční - přeložka II/655 240361

1045 DS dopravní infrastruktura silniční - přeložka II/655 42925

1046 DS dopravní infrastruktura silniční - přeložka II/655 65460
1007 DV dopravní infrastruktura - vodní - D-O-L 978754
1009 SO smíšené obytné - Břestek 11878
1010 VP výroba průmyslová - Břestek 90610
1011 VP průmyslová výroba - u fotovoltaiky 118543
1019 ZS zeleň sídelní - u rozvodny 15047
1025 ZS zeleň sídelní - u rozvodny 5141
1026 ZS zeleň sídelní - u rozvodny 7188

1028 DS
dopravní infrastruktura silniční - připojení 
Zarazic na přeložku II/655 3534

1029 SO smíšené obytné - Zarazice 24185
1030 SO smíšené obytné - Zarazice 33417
1031 SO smíšené obytné - Zarazice 6799
1032 VD drobná výroba a výrobní služby - Zarazice 19405
1033 ZS zeleň sídelní - Zarazice 2594
1034 ZS zeleň sídelní - Kollárova 7034

1035 DS
dopravní infrastruktura silniční - připojení 
průmyslové zóny na přeložku II/655 13980

1043 DS
dopravní infrastruktura silniční - připojení 
průmyslové zóny na přeložku II/655 5150

1037 VD drobná výroba a výrobní služby 84967
1038 VD drobná výroba a výrobní služby  - Hutník 89540
1039 P* veřejná prostranství - Břestek 8309
1040 P* veřejná prostranství - Břestek 9678
1041 P* veřejná prostranství - Břestek 14351
1042 P* veřejná prostranství - Břestek 5962

87544 0 0 1536769 38300 76279 403065 9628 27376

tvoří jeden celek 
(koridor), rozděleno z 

důvodů křížení s 
návrhovými plochami

tvoří jeden celek 
(koridor), rozděleno z 

důvodů křížení s 
návrhovou plochou

2 178 961

PŘEHLED ÚZEMNÍCH REZERV, ÚP VESELÍ NAD MORAVOU 

Funkce
Plocha [m2]

podle funkčního využití

celkem
celkem
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I.11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
Pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Milokošť – V zahrádkách, Lúčky předepisuje územní plán 
dohodu o parcelaci. 
 

I.12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 

VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Územní plán nenavrhuje zpracování územních studií. 
 

I.13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE 

BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U 

REGULAČNÍHO Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO 

VYDÁNÍ 
V ÚP nejsou vymezeny lokality, na které je třeba zpracovat regulační plán. 
 

I.14 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Územní plán nestanovuje etapizaci výstavby. 
 

I.15 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Památkově chráněné stavby. 
 

I.16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Textová část řešení ÚP má celkem 50 stran a 2 přílohy. 


