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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. ../ ….. 

 
 
 

Zastupitelstvo obce Jankovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti  
 

I. 
vydává 

 
Územní plán obce Jankovice 

 
 
Obsahující: 

- Textová část návrhu Územního plánu Jankovice, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č.7)  

- Grafická část návrhu Územního plánu Jankovice, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č.7) 
 

II. 
 

dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 správního řádu a ust. 
§ 188 odst. 4 stavebního zákona 

 
ukončuje platnost 

 
Územního plánu obce Jankovice, který byl schválen zastupitelstvem obce Jankovice dne 10.7.2006  

usnesením č.5 , jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006   ke dni 
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. 

 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
Zastupitelstvo obce Jankovice rozhodlo dne 11.4.2011 v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 
44 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů o pořízení Územního plánu jankovice (dále jen ÚP Jankovice). 
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Obec Jankovice požádala dne 6.5.2011 Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a 
stavebního řádu (dále jen pořizovatel) o pořízení ÚP Jankovice. 

 

Určeným zastupitelem, pro spolupráci s pořizovatelem, byla usnesením č.2 zastupitelstva obce ze dne 
11.4.2011 jmenována Miloslava Šišáková. 

 

Základním a výchozím podkladem pro zpracování návrhu bylo zadání Územního plánu Jankovice. 

Návrh zadání ÚP Jankovice byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem. Návrh zadání byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Holešov a Obecního úřadu Jankovice od 26.9.2011 do 27.10.2011. Na 
základě výsledků projednání byl návrh zadání upraven ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo zadání usnesením č. 6 dne 
5.12.2011. 

 
Pro vypracování návrhu územního plánu, obec na základě výběrového, vybrala zpracovatele – 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., v zastoupení Ing. arch. Vandy Ciznerové – číslo autorizace 
ČKA 01 013, Brno. 
Na základě schváleného zadání vypracoval zpracovatel návrh Územního plánu Jankovice, jehož 
textovou a grafickou část návrhu předala dne 6.3.2013.  
 
Společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Jankovice 
Bude doplněno po projednání 
 
Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy upraveného a posouzeného návrhu ÚP 
Jankovice 
Bude doplněno po projednání 
 
Návrh Územního plánu Jankovice byl předložen KÚZK k posouzení a vydání stanoviska ….  
Bude doplněno po projednání 
 

 

Zpracovaný územní plán obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 

Návrh je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
obsahuje textovou část a grafickou část, kterou tvoří Výkres základního členění území 1:5 000, Hlavní 
výkres 1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000. Návrh Územního 
plánu Jankovice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha. 

 

Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti obsahuje textovou 
část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci využívání území z hlediska 
širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, dále obsahuje údaje o splnění zadání, komplexní odůvodnění přijatého řešení tak, jak je 
vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, a uvádí 
informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Grafická část 
odůvodnění obsahuje výkres Širších vztahů 1:100 000, Koordinační výkres – 1:5 000, Koordinační 
výkres zastavěného a zastavitelného území – 1:2 000, výkres Dopravní infrastruktury – 1:5 000, 
výkres Technické infrastruktury – Energetika, spoje 1:5 000, výkres Technické infrastruktury – Vodní 
hospodářství 1:5 000 a výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000. Odůvodnění ÚP 
Jankovice (grafická i textová část) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha. 
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V odůvodnění územního plánu, které je přílohou tohoto opatření obecné povahy, projektantka 
podrobně zdůvodnila koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR 2008 a Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, splnění zadání, dále 
komplexně odůvodnila přijaté řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení na zemědělský půdní fond a ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území. Odůvodnění opatření obecné povahy – ÚP Jankovice zpracované 
projektantkou dále pořizovatel doplňuje o následující: 

 

1. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Jankovice 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Jankovice v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 
stavebního zákona a konstatuje: 

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009, jak je podrobněji popsáno v textové části odůvodnění ÚP Jankovice. 

b) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem, a to: se  Zásadami 
územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 
pod č.usn.0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23. 10. 2008, jak je podrobněji popsáno 
v textové části odůvodnění ÚP Jankovice 

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst 4 písm. c) stavebního zákona 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Byly vytvořeny 
podmínky pro výstavbu návrhem nových zastavitelných ploch při naplňování a respektování 
udržitelného rozvoje území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitní a vyvážené životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce Jankovice, včetně zohlednění vazeb 
na sousední území. 

Snahou bylo zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života 
následujících generací, zejména bylo respektováno přírodní prostředí při navrženém rámci rozvoje 
obce. 

Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového 
uspořádání území a dále vytvářejí podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot v území, architektonických, urbanistických a archeologických hodnot. Jsou stanoveny 
podmínky pro využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
ploch. 

 

d) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
Bude doplněno po projednání 
 

e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Bude doplněno po projednání 
 

2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V rámci návrhu územního plánu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, neboť dotčený orgán v rámci projednání zadání neuplatnil požadavek na 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast. 

 

3. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů nebylo vydáno (viz bod 2) 
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4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Předmětem řešení je nový územní plán se stanovením koncepce rozvoje území. 

Hlavním záměrem územního plánu bylo aktualizovat a vymezit plochy bydlení a tím podpořit 
hlavní funkci v obci a zajistit plochy pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. Územním 
plánem jsou stabilizovány stávající plochy a navrhovány nové zastavitelné plochy. Existující 
proluky jsou vymezeny jako stávající plochy bydlení. Nové zastavitelné plochy bydlení jsou 
navrženy v návaznosti na zastavěné území na východním, jižním a západním okraji obce. Plocha 
v blízkosti železniční tratě, původním územním plánem určená pro bydlení, se mění na návrhovou 
plochu izolační zeleně. Plochy občanské vybavenosti, individuální rekreace a výroby jsou 
stabilizovány a nové plochy nejsou vymezovány. Na severovýchodním okraji obce je navržena 
vodní plocha. Dále jsou navrženy plochy pro dopravu a plochy pro veřejná prostranství z důvodu 
zajištění přístupu k novým a i stávajícím plochám s rozdílným způsobem využití a plochy pro 
technickou infrastrukturu (pro odkanalizování obce, zajištění čištění odpadních vod, vodovodní 
přivaděč, zásobování el. energií,). K ochraně zastavěného území před povodněmi je na říčce 
Rusava navržena plocha pro umístění hráze poldru včetně přibližné zátopy. V rámci zpracování 
návrhu byly přednostně vymezovány jako zastavitelné plochy v zastavěném území obce. Všechny 
navrhované zastavitelné plochy byly vymezeny v souladu s potřebami obce a s ohledem na její 
budoucí vývoj. 

Návrh přispěje k vytvoření podmínek pro účelné využití území a dosažení optimálního rozvoje 
obce a současně zajištění příznivých podmínek pro život v obci s ohledem na ochranu životního 
prostředí a hodnot v území. 

 

5. Rozhodnutí o námitkách 

Bude doplněno po projednání 

 

6. Vyhodnocení připomínek 

Bude doplněno po projednání 

 

V souvislosti s vydáním územního plánu končí platnost předchozí územně plánovací 
dokumentace. 

Pro území obce Jankovice platil Územní plán obce Jankovice (dále ÚPN obce), který byl schválen 
zastupitelstvem obce dne 10.7.2006. ÚPN obce obsahuje závaznou část, která byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 a směrnou část. V souladu s ustanovením § 188 odst.4 
stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně 
plánovací dokumentace obce, pro účely stavebního zákona považují za opatření obecné povahy. 
Vzhledem k funkci a účelu územního plánu je však nutno na něj pohlížet jako na celek a nelze 
jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. Územní plán obce v rozsahu závazné a 
směrné části naplňuje jako celek základní znaky opatření obecné povahy, což znamená, že se 
jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů 
blíže neurčeného okruhu osob. Podpůrně lze vycházet i z usnesení Nejvyššího správního soudu 
č.j. 2 Ao2/2006-62 ze dne 30. listopadu 2006, kterým bylo navrhováno zrušení změny územního 
plánu schválené v souladu se starým stavebním zákonem. V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní 
soud rozvinul svou argumentaci ve prospěch posouzení územního plánu jako opatření obecné 
povahy, opíraje se o rozlišení závazné a směrné části v § 29 starého stavebního zákona: „jestliže 
totiž ustanovení § 29 stavebního zákona rozlišuje závazné a směrné části řešení územně 
plánovací dokumentace, přičemž však formou obecně závazné vyhlášky je publikována toliko 
závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení není vůbec závazná, jelikož 
jí nebyla propůjčena náležitá forma publikace, z níž teprve lze usuzovat na její závaznost. Tak 
tomu však zjevně není, jelikož z obsahu stavebního zákona jasně plyne, že podkladem územního 
rozhodnutí je celá územně plánovací dokumentace, bez ohledu na to, zda se jedná o její 
závaznou či směrnou část“. 
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Z tohoto důvodu je ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy ukončena platnost ÚPN 
obce Jankovice v celém rozsahu, za použití příslušných ustanovení části šesté správního řádu, 
která se týká opatření obecné povahy. 

 

POUČENÍ 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

 

Proti Územnímu plánu Jankovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu 
s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Miroslava Šišáková Miroslav Darebník  
 starostka obce místostarosta obce 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 

1.  Územní plán Jankovice ………………... návrh - textová část 
2.  Územní plán Jankovice …………………návrh - grafická část 
3.  Územní plán Jankovice …………………odůvodnění - textová část 
4.  Územní plán Jankovice …………………odůvodnění - grafická část 


