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Opatření obecné povahy č.  01/2012  
 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BEČVA  
  
 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva jako orgán příslušný dle ustanovení § 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 následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 
stavebního zákona, za použití ust. § 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 Dolní Bečva 

 
obsahující: 
 
 -  textovou část návrhu územního plánu Dolní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto 
  opatření obecné povahy jako příloha I.1. a I.2. 
 -  grafickou část návrhu územního plánu Dolní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto 
  opatření obecné povahy jako příloha I.3. 
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II. 
 

dle ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 správního řádu, a 
ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona 
 

ukončuje platnost 
 
Územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 
10.11.1994, usnesením č. 5/94/OZ-U, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou 
č. 6 s účinností od 3.3.1995, včetně jeho změn a doplňků: 
 
 - doplňku č. 0 schváleného 26.4.1995 pod č. usn. 3/95-0Z-2 
 - doplněk č. I  schválený 15.5.1996 pod č. usn. 9/96-0Z-U 
 - doplněk č. II  schválený 24.7.1997 pod č. usn. 17/97-02-U 
 - doplněk č. III schválený 19.8.1998 pod č. usn. 22/98-OZ-U, jehož závazná část byla 
   vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.14/1998 s účinností od 26.9.1998 
 - změna č. 4   schválená 21.10.1999 pod č. usnesení 8/10/99-OZ-U, jehož závazná  část 
   byla vyhlášena obecně záv. vyhláškou č. 19/1999 s účinností od 1.12.1999 
 - změna č. 5  schválená 16.12.2002 pod č. usnesení 02/12/02-OZ, jehož závazná část 
   byla vyhlášena obecně záv. vyhláškou č.25/2002 s účinností od 1.1.2003 
 - změna č. 6A  schválená 16.12.2002 pod č. usnesení 02/12/02-OZ, jehož závazná část 
   byla vyhlášena obecně záv. vyhláškou č. 26/2002 s účinností od 1.1.2003 
  - změna č. 6B  schválená 16.12.2002 pod č. usnesení 02/12/02-OZ, jehož závazná část 
   byla vyhlášena obecně záv. vyhláškou č. 27/2002 s účinností od 1.1.2003. 
  - změna č. 7  schválená 15.03.2004 pod č. usnesení 08/03/04-ZO-U, jehož závazná 
   část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2004 s účinností od 
   1.4.2004 
 - změna č. 8  schválená 20.06.2005 pod č. usnesení 15/06/05, jehož závazná část  byla 
   vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 s účinností od 5.7.2005 
 - změna č. 9   schválená 18.12.2006 pod č. usnesení 2/12/06-ZO-U, jehož závazná část 
   byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 5/2006 s účinností od  
   2.1.2007 
 - změna č. 10  schválená 20.03.2006 pod č. usnesení 18/03/06-ZO-U, jehož závazná 
   část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 s účinností od 
   7.4.2006 
 - změna č. 11  schválená 20.03.2006 pod č. usnesení 18/03/06-ZO-U, jehož závazná 
   část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 
   7.4.2006 
 - změna č. 12  vydaná 16.03.2009 pod č. usnesení 18/03/09-ZO-U formou opatření  
   obecné povahy č. 1/2009 s účinností od 2.4.2009 
 - změna č. 13  vydaná 21.06.2010 pod č. usnesení 27/06/2010-ZO-U formou opatření 
   obecné povahy č. 1/2010 s účinností od 8.7.2010 
 
 
ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 1/2012. 
 
 
 

Odůvodnění 
 
I. Postup při pořízení územního plánu Dolní Bečva: 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schválilo na zasedání zastupitelstva obce dne 18.9.2006 pod číslem 
usnesení 21/09/06-ZO-U, bod 6.4. (dle § 17 odst.2 zákona č.50/1976 Sb.o územním plánování a 
stavebním řádu ) pořízení územního plánu Dolní Bečva (dále jen ÚP Dolní Bečva). 
 
Obec Dolní Bečva požádala dne 18.10.2006 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a 
územního plánování, o pořízení územního plánu Dolní Bečva 
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Určeným zastupitelem obce Dolní Bečva pro spolupráci s pořizovatelem byla ustanovena  Ing. Pavla 
Novosadová (usnesení zastupitelstva obce Dolní Bečva, konaného dne 31.10.2006, č. 1/10/06-ZO-U, 
bod 5. Pověření Ing. Novosadové zastupitelstvo potvrdilo na svém zasedání konaném dne 
20.12.2011, č.usn. 2/12/2010-ZO-U, bod 8.1. i pro volební období 2010-2014.  
 
Základním a výchozím podkladem pro zpracování konceptu územního plánu bylo zadání územního 
plánu Dolní Bečva. 
 
Návrh zadání územního plánu Dolní Bečva byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem.  
 
Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů,  oznámení o jeho projednání bylo 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 27.3.2007 do 14.5.2007 a na 
Obecním úřadě Dolní Bečva od 27.3.2007 do 14.5.2007. Současně bylo zadání vystaveno 
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm a na Obecním úřadě Dolní 
Bečva.  
Na základě výsledků projednání byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu obce Dolní Bečva ke schválení.  
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva zadání schválilo dne 17.12.2007 pod č. usnesení 7/12/07-ZO-U, 
bod 6. 
 
Dle schváleného zadání zpracoval projektant Ing. arch. Pavel Pazdziora, autorizovaný architekt ČKA 
č. 02717, koncept územního plánu Dolní Bečva. Součástí konceptu je vyhodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., které zpracoval RNDr. Alexander Skácel, CSc., 
autorizovaná osoba.  
 
Zpracovaný koncept pořizovatel projednal dle příslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu. Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání konceptu - byla vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 18.3.2010 do 12.5.2010 a na úřední desce Obecního  
úřadu Dolní Bečva od 18.3.2010 do 12.5.2010. Veřejné projednání konceptu se konalo dne 26.4.2010. 
V rámci veřejného projednání požádal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství jako dotčený orgán na úseku posuzování vlivu na životní prostředí o prodloužení termínu 
pro vydání stanoviska. Lhůta pro vydání stanoviska byla prodloužena o 30 dnů.  
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ke 
konceptu  územního plánu Vsetín bylo vydáno dne 20.5.2010 pod č.j. KUZL 18016/2010 ÚP-Zd.  
 
Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům orgánů ochrany přírody a státní správy lesů k umístění 
sjezdové trati a lanovky z Dolního Rozpitého na Kamenné a Radhošť byla na návrh obce velikost 
sjezdovky upravena. Dne 8.2.2011 bylo ke zmenšené ploše sjezdovky vydáno souhlasné vyjádření 
orgánu ochrany přírody a dne 9.2.2011 bylo vydáno k předloženému opravenému Konceptu územního 
plánu Dolní Bečva souhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů. 
  
Ve spolupráci s Ing. Novosadovou byla stanoviska dotčených orgánů vyhodnocena a v rozsahu § 49 
stavebního zákona byl zpracován Návrh pokynů pro zpracování návrhu včetně návrhu rozhodnutí  o 
výběru výsledné varianty řešení. Dne 10.2.2011 byl s Ing. Novosadovou tento návrh pokynů 
projednán.  
Dne 21.2.2011 předložil pořizovatel Návrh pokynů pro zpracování návrhu zastupitelstvu obce ke 
schválení. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Dolní Bečva byly schváleny zastupitelstvem 
obce dne 21.2.2011 usnesením č. 3/02/2011-ZO-U, bod 2. 

 
Na základě těchto pokynů vypracoval projektant Ing. arch. Pavel Pazdziora, autorizovaný architekt 
ČKA č. 02717, návrh ÚP Dolní Bečva.  
 
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 a grafickou část. Grafická část se skládá z výkresů Výkres základního členění 
území 1:5 000, Hlavní výkres 1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1:5 000.  
Návrh územního plánu Dolní Bečva je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha I.1. (textová část), I.2. (textová část doplňující) a příloha I.3. (grafická část). 
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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 neudržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Grafická část odůvodnění obsahuje Koordinační výkres 1:5 000, Výkres širších vztahů 1:100 000 a 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000. Odůvodnění územního plánu je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha II.1. (textová část) a příloha II.2. (grafická část).  
 
V odůvodnění územního plánu, které je přílohou II.1. tohoto opatření obecné povahy, projektant 
podrobně zdůvodnil koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR 2008 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje, vyhodnotil splnění zadání, dále komplexně odůvodnil přijaté řešení tak, jak je 
vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa a ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území. Součástí odůvodnění je také informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno, vyhodnoceno a zapracováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Pořizovatel projednal zpracovaný návrh územního plánu dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a správního řádu. Projednání návrhu bylo zahájeno 12.9.2011 oznámením společného  
jednání dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Dolní Bečva a sousedním obcím. Společné 
jednání o návrhu se uskutečnilo dne 4.10.2011 na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
  
K návrhu uplatnily svá stanoviska následující dotčené orgány: 
 
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín  
- Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno z pověření Ministerstva dopravy  
- Centrum dopravního výzkumu Brno z pověření Ministerstva dopravy  
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se sídlem ve Valašském Meziříčí  
- MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí - koordinované stanovisko  
- Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy  
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik   
 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je přílohou III. tohoto opatření obecné povahy. 
 
Návrh územního plánu Dolní Bečva byl zaslán v souladu s § 51 stavebního zákona Krajskému úřadu 
k posouzení dne 26.1.2012. 
Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - bylo vydáno dne 22.2.2012 pod č.j. KUZL 5595/2012. 
 
  
Vyhodnocení stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování č.j. 5595/2012 ze dne 
22.2.2012, k návrhu Územního plánu Dolní Bečva 
 
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
 Do kapitoly C.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... uvést, zda byly či nebyly 
 zohledněny koncepční a rozvojové dokumenty kraje. Upozorňujeme na schválení dokumentu „Aktualizace generelu 
 dopravy Zlínského kraje. 
       splněno, zapracováno do dokumentace odůvodnění kap. 1.A 
       (kapitoly byly po vyjádření nadřízeného orgánu přečíslovány) 

 
 Do kapitoly C.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi uvést, zda ÚP Dolní Bečva 
 navazuje na územní plány sousedních obcí 
       splněno, zapracováno do dokumentace odůvodnění, kap. 1.A.3. 
       (kapitoly byly po vyjádření nadřízeného orgánu přečíslovány) 
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b) Soulad s Politikou územního rozvoje 
 PÚR ČR 2008 omezuje možnost vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích. Některé navržené plochy jsou 
 v rozporu s touto prioritou 
       plochy, které byly vymezeny v záplavovém území, byly řádně a 
       zvlášť odůvodněny, jedna plochy zasahující do záplavového území 
       byla zmenšena a jedna vyloučena z projednání. Odůvodnění - viz 
       kapitola 1.C.10.2.3. 

 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 Pro řešené území vyplývají ze ZÚR požadavky na respektování podmínek pro rozhodování. 
 V Odůvodnění nejsou vyhodnoceny územní priority ze ZÚR ZK, není vyhodnocena skutečnost, že Dolní Bečva je součástí 
 specifické oblasti SOB2 Beskydy a není vyhodnocena cílová charakteristika krajiny.  
 
       splněno, územní priority, vyhodnocení specifické oblasti Beskydy a 
       vyhodnocení cílové charakteristiky krajiny bylo doplněno do 
       dokumentace Odůvodnění 1.A.5. 
 
 V textové části v kap. A.6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu je uvedena ochrana pohledového horizontu. 
 Požadujeme upřesnit řešení pohledového horizontu v Odůvodnění 
 
       splněno, upřesnění řešení pohledového horizontu je zapracováno 
       do dokumentace Odůvodnění kap. 1.A.5. 
       (kapitoly byly po vyjádření nadřízeného orgánu přečíslovány) 
 
 Vyhodnotit do Odůvodnění závěry z Regulačního plánu „Poznávací stezka Pustevny - Radhošť“ 
 
       splněno, zapracováno do dokumentace odůvodnění 
 
 

Jelikož Krajský úřad upozornil dle § 51, odst. 3 ve svém stanovisku na nedostatky z hledisek 
uvedených v § 51 odst. 2 stavebního zákona, byla dokumentace doplněna a Krajský úřad byl požádán 
o potvrzení odstranění nedostatků Územního plánu Dolní Bečva. Potvrzení o odstranění nedostatků 
bylo vydáno dne 21.5.2012 pod č.j. KUZL 26377/2012. 
 
 
 

Odůvodnění opatření obecné povahy - územního plánu Dolní Bečva, zpracované projektantem - dále 
pořizovatel doplňuje o následující: 
 
  
 
1.  Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Dolní Bečva 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Dolní Bečva (dále jen návrh) v rozsahu dle 
§ 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje: 
 
a)  Soulad s politikou územního rozvoje ČR 2008  
  Územní plán Dolní Bečva je v souladu s Politikou územního rozvoje, schválenou vládou ČR 
 usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009, jak je podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 
 Územního plánu Dolní Bečva. 
  
 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem 
 Územní plán Dolní Bečva je v souladu 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, toto je popsáno v textové části odůvodnění Územního plánu Dolní Bečva. 
 
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona 
 Byly vytvořeny podmínky pro výstavbu návrhem nových zastavitelných ploch při naplňování a 
 respektování udržitelného rozvoje území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitního a vyváženého
 životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel obce Dolní Bečva 
 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. 
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 Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového 
 uspořádání území a jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území obce 
 a zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 
 Návrhem se 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. 
 
 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Návrh územního plánu Dolní Bečva je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
evidenci územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

 
d)  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
 zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 Návrh územního plánu Dolní Bečva je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních 
 předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyhodnocení 
 stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu Dolní Bečva - viz příloha III. tohoto 
 opatření obecné povahy 
 
 
2.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
 
V rámci projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal stanovisko, 
ve kterém nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblast (NATURA 2000). 
Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik,  uplatnil 
požadavek na posuzování územního plánu ve smyslu ustanovení § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo zpracováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí - „Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí“ a vyhodnocení 
vlivů územního plánu na území NATURA 2000 pod názvem „Posouzení vlivů koncepce podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění“. 
Posouzení vlivů bylo zpracováno ve fázi konceptu. Výsledky „Hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí“ byly zapracovány do dokumentace viz příloha II.1. (textová část) a příloha I.3 a II.2. 
(grafická část). 
Informace o tom, jak bylo respektováno, vyhodnoceno a zapracováno stanovisko k vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí, a vyhodnocení výsledků „Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí“ je součástí 
odůvodnění opatření obecné povahy - územního plánu Dolní Bečva, zpracovaného projektantem 
(příloha II.1).  
 
Odůvodnění výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pořizovatelem 
 
Průzkumy a rozbory byly zpracovány ještě před platností zákona č. 183/2006 Sb. a byly podkladem 
pro Zadání územního plánu Dolní Bečva, které bylo schváleno zastupitelstvem obce 17.12.2007. Na 
základě Průzkumů a rozborů a Zadání územního plánu bylo zpracováno Hodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí. 
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí zpracovatel RNDr. Alexander Skácel, CSc., fa Aquakon, 
(termín zpracování prosinec 2008) provedl vyhodnocení nově navržených lokalit s číselným 
označením dle Průzkumů a rozborů. 
 
Lokality projednané změnou původního územního plánu nebo převzaté z původního územního plánu 
byly na životní prostředí posouzeny již dříve v rámci jejich projednání a dotčený orgán ochrany přírody 
nevyslovil při jejich projednání požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí ani požadavek na 
posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  
Zpracovatel posouzení vlivů nového územního plánu na životní prostředí tedy posuzoval pouze 
lokality nově navržené. 
 
V rámci zpracování konceptu územního plánu Dolní Bečva byly již dle metodiky Zlínského kraje 
zakresleny kromě ploch nově navrhovaných i plochy dříve schválené v územním plánu nebo jeho 
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změnách. Všechny tyto plochy byly zakresleny jako návrhové a došlo k přečíslování lokalit 
v souvislosti s vydanou metodikou.  
 
Tímto vznikly dvě číselné řady označení lokalit. Aby bylo zřejmé, o kterou plochu se jedná, byla 
zpracována tabulka Vyhodnocení výsledků „Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí“, ve 
které je k označení ploch v konceptu přiřazeno označení plochy z Posouzení vlivů a popsán celý 
postup vyhodnocení a zapracování plochy. Ve sloupci „Odůvodnění, specifikace“ je pak popsáno, 
jakým způsobem je plocha zahrnuta do Návrhu územního plánu.  
 
Na základě výsledků Posouzení jednotlivých lokalit z hlediska jejich zařazení do územního plánu byly 
z projednání  vyloučeny  lokality B11B, B36 a B38, které již nebyly zařazeny do konceptu územního 
plánu (viz tabulka Výsledky „Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí“ v Odůvodnění), ostatní 
lokality byly zahrnuty do konceptu a dále projednány a výsledky jejich projednání jsou vyznačeny 
v tabulce Vyhodnocení výsledků „Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí“.  
Podmínky ochrany byly vyhodnoceny ve Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu 
územního plánu Dolní Bečva - viz příloha III. tohoto opatření obecné povahy - a byly zapracovány do 
textové části návrhu ÚP.  
 
Ochrana přírodovědně cenných lokalit č. 43, 49, 120, 149 a ochrana jižních svahů Radhoště 
z pohledu možného erozního ohrožení je řešena v textové části 1.F.2. - Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
 
 
3.  Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
  
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k posouzení vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. e) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, ke „Konceptu územního plánu Dolní Bečva“ bylo vydáno dne 3. června 2010 
pod č. j. KUZL 38128/2010. 
Vzhledem k připomínkám k předloženým dokumentacím - k „Posouzení vlivů koncepce podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění“ a „Konceptu územního plánu 
Dolní Bečva“ - z důvodu jejich nesouladu bylo řečeno, že k vydání stanoviska dojde až po dořešení 
připomínek v dalším stupni dokumentace. 
Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu podle § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení 
hodnocení ekologických rizik dne 10.1.2012 pod č.j. KUZL 2468/2012. 
Podmínky souhlasného stanoviska byly vyhodnoceny ve Vyhodnocení stanoviska k posouzení vlivů 
koncepce - viz níže - a zdůvodnění jejich zohlednění je součástí tohoto opatření obecné povahy. 
Zohlednění podmínek bylo zapracováno do textové a výkresové části návrhu ÚP.  
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu podle § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vydané Krajským úřadem dne 10.1.2012, je přílohou tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha IV. 
 
 
Vyhodnocení Stanoviska k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu dle 
§ 10i, odst. 5 zák. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zdůvodnění, jak byly 
zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a  zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 10.1.2012, č.j. KUZL 
2468/2012  
vydává souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Návrhu územního plánu Dolní Bečva“   
za dodržení podmínek stanovených v dokumentaci Vyhodnocení na str. 60 v kapitole „7. Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ 
a podmínek vzešlých z připomínkování této koncepce. 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
- z hlediska chráněných a zvláště chráněných druhů rostlin  
 -  Při realizaci záměrů na jednotlivých lokalitách respektovat jejich zatřídění z hlediska botanické cennosti a  
  z hlediska možnosti výskytu chráněných a zvláště chráněných druhů 
 -  Přednostně využívat lokality, na nichž se vyskytuje běžný rostlinný kryt bez přítomnosti chráněných druhů rostlin, 
  vyloučit z lokalit pro zástavbu mokřadní a podmáčené biotopy. 
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 -  V případě lokalit, u nichž nebyl chráněný výskyt druhů rostlin vyloučen, zajistit podrobnější individuální průzkum 
  s případným doporučením dalšího postupu (např. vnitřní členění lokality, transfer chráněných druhů rostlin, pokud 
  bude jejich výskyt na lokalitě prokázán). 
 - V případě lokalit s prokázaným výskytem chráněných a zvláště chráněných druhů rostlin provést před realizací 
  záměrů podrobný terénní průzkum a projekt záměru řešit v souladu s principy ochrany přírody, včetně žádosti o 
  výjimku z ochranných podmínek v konzultaci se Správou CHKO Beskydy 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. V případě lokalit u nichž nebyl vyloučen nebo u nichž byl prokázán výskyt chráněných druhů 
rostlin a bylo v územním plánu v kapitole f. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoveno:  V územním 
plánu u návrhových ploch bydlení individuální  BI č.43 a 49 a dále u plochy smíšené obytné SO č.149 je stanoveno podmíněně 
přípustné využití takto: v dalším stupni projektové přípravy bude doloženo zajištění podmínek ochrany přírodně cenné lokality.       
 
- z hlediska ochrany obratlovců  
 - Zásahy do prostředí, při kterých bude zásadně dotčeno přírodní prostředí, je třeba realizovat mimo období  
  reprodukce většiny živočišných druhů, tj. od srpna do konce března. Tato podmínka se týká zásahů do dřevinných 
  porostů a půdního krytu. Ostatní činnosti, t.j. stavbu objektů a pod., je možno provádět po celý rok. 
 - Chránit a zachovat prameniště a podmáčené plochy, vyloučit na těchto plochách pohyb vozidel a stavbu objektů 
 -  V případě lesních pozemků bude provedeno zajištění stability porostu otevřených stěn lesa provedením vhodné 
  krajové výsadby 
 - s ohledem na prokázaný výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů je doporučeno požádat o výjimky 
  z ochranných podmínek těch druhů, které budou v daném případě negativně ovlivněny, resp. bude zasahováno do 
  jejich prostředí a na dané lokalitě budou zjištěni. Tuto skutečnost je nezbytné konzultovat se Správou CHKO 
  Beskydy. 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, podmínky se týkají územního a stavebního řízení, nejsou předmětem územního plánování. 
Z hlediska podmínky na prokázaný výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů - Lokalita R03 s prokázaným výskytem 
druhů byla  z projednání vyloučena, proto není nutno řešit.  
 
- z hlediska ochrany krajinného rázu  
 -  pro celé území obce - žádná nová stavba nesmí představovat pohledovou (tvarovou či barevnou) dominantu 
Vyhodnocení: podmínka se týká územního a stavebního řízení, v této  podrobnosti se netýká územního plánování 
 
 -  Údolní niva - stavby - Dodržovat zásadu neumisťování staveb v nivách řek a nerozšiřovat zástavbu směrem k toku 
  Rožnovská Bečva (ochrana regionálního koridoru). Nové stavby budou respektovat limity stanovené Správou 
  CHKO Beskydy.  
Vyhodnocení: splněno, návrhové plochy nezasahují do plochy regionálního  biokoridoru a respektují nivu řeky Bečvy 
 
 -  Údolní niva - dřevinná zeleň - podle možností doplnit dřeviny (remízy, doprovodné porosty toků a komunikací), a to 
  v souladu s charakteristikou regionálního biokoridoru ÚSES   
Vyhodnocení: v rámci územního plánu splněno, územní plán stabilizuje plochy zeleně v údolní nivě a navrhuje nové interakční 
prvky 
 
 -  Jižní svahy masivu Radhoště - stavby - Způsob výstavby nových i již schválených  rozvojových ploch pro bydlení 
  v těchto výrazně pohledově exponovaných místech bude řešen urbanistickou studií tak, aby nedošlo k přílišnému 
  zahuštění zástavby  (lokality 27, 28, 30, 49, 52, 66, 67, 120, 149 ). Mělo by se jednat o rozvolněnou zástavbu se 
  společnými jednotícími prvky, bez výrazných terénních úprav (stavba respektuje terén) a masivních plotů. Žádná 
  ze staveb nesmí vytvářet pohledovou dominantu    
Vyhodnocení: splněno takto:  
- lokalita BI 27 - vyloučena z projednání 
- lokalita BI 28 - vyloučena z projednání 
- lokalita BI 30 - v průběhu projednání zmenšena z důvodu ochrany krajinného rázu. Na ploše je nyní možné umístit rodinné 
 domy pouze podél navrhované místní komunikace, ne ve větší ploše, územní studie není nutné řešit 
- lokalita BI 49 - bude řešena územní studií 
- lokalita BI 52 - plocha umožňující výstavbu je výrazně omezená ochranným pásmem vysokého napětí a umožňuje výstavbu 
 pouze několika domů, územní studie nebude řešena 
- lokalita BI 66 - nebude řešena územní studií, rodinné domy v omezeném počtu budou umístěny pouze v okrajových částech 
 plochy 
- lokalita BI 67 - vyloučena z projednání 
- lokalita BI 120 - bude řešena územní studií 
- lokalita BI 149 - bude řešena územní studií 
 
 -  Jižní svahy masivu Radhošť - sjezdová dráha - před zahájením odlesnění bude lokalita posouzena z hlediska 
  možného erozního ohrožení i možného pohledového ovlivnění okolního území 
Vyhodnocení: splněno, požadavek je zapracován do textové části návrhu ÚP, kap. 1.F.2.Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití takto: V ploše občanského vybavení-plochy pro tělovýchovu a sport –OS, je stanoveno podmíněně přípustné 
využití : využití ploch č.94 a 95 vyžadující odlesnění plochy je podmíněno zpracováním posouzení z hlediska možného erozního 
ohrožení.     
  
 -  Jižní svahy masivu Radhošť - lesní hospodářství - Postupně vyloučit holosečnou obnovu  lesních porostů a 
  výrazně zvýšit zastoupení listnatých dřevin v porostech směrem k přirozené dřevinné skladbě, a to nejenom 
  s ohledem na krajinný ráz a obnovu přírodních biotopů, ale i s ohledem na lepší adaptabilitu listnatých a smíšených 
  porostů na původních stanovištích v souvislosti s postupujícími klimatickými změnami 
Vyhodnocení: územní plán neřeší 
 
 -  Jižní svahy masivu Radhošť - dřevinná zeleň - respektovat stávající remízy a solitérní dřeviny, tyto prvky doplňovat  
Vyhodnocení: splněno, územní plán stabilizuje plochy zeleně  a navrhuje nové interakční prvky 
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- Z hlediska vlivů na soustavu NATURA 2000 
 -  Ochrana toku a břehových porostů Rožnovské Bečvy a  Majerova potoka jako význačných koridorů kuňky  
  žlutobřiché 
Vyhodnocení: splněno, Rožnovská Bečva a Majerův potok jsou zakresleny v územním plánu jako biokoridor. 
 
 -  Ochrana přírodovědně cenných lokalit (podmáčené plochy, druhově bohaté louky) na navrhovaných plochách  
  č.  43, 49, 120, 149  
Vyhodnocení: splněno. Pro tyto plochy bylo předepsáno doložení podmínek ochrany přírodně cenné lokality v rámci územního 
řízení, pokyn k ochraně přírodně cenných lokalit byl zapracován do kapitoly 1.F.2. textové části územního plánu 

 
 
4.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
 zastavitelných ploch 
 
Předmětem řešení je nový územní plán se stanovením koncepce rozvoje území. 
Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím nadále podpořit hlavní funkci této obce 
a zajistit územní koridory pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. Všechny nové 
zastavitelné plochy pro bydlení byly vymezeny v návaznosti na stávající plochy bydlení a zastavěné 
území, nebyly vymezeny plochy pro rozptýlenou zástavbu. Stávající i návrhové plochy jsou vymezeny 
jako plochy bydlení a v malém rozsahu plochy smíšené obytné, a to vzhledem k charakteru zástavby, 
ve které se prolínají funkce bydlení se související hospodářskou a podnikatelskou činností.  
Existující proluky jsou vymezeny v převážné míře jako stávající plochy bydlení.  
Pro možnost rozvoje obce jsou navrženy plochy pro tělovýchovu a sport - sjezdová trať včetně 
lanovky, rozšíření areálu golfového hřiště, rozšíření plochy pro sport u obecního hřiště. 
Jsou stabilizovány plochy výroby, nové plochy pro výrobu nejsou navrhovány. Dále jsou navrženy 
plochy pro dopravu a plochy pro veřejná prostranství z důvodu zajištění přístupu k nově navrženým i 
stávajícím plochám s rozdílným způsobem využití.  
K zásobování obce vodou, odkanalizování a zásobování elektrickou energií jsou navrženy plochy 
technické infrastruktury. K ochraně obyvatelstva před povodněmi je v území vymezena plocha 
suchého poldru. 
 
Územní plán Dolní Bečva přispěje k vytvoření podmínek pro účelné využití území a dosažení 
optimálního rozvoje obce a současně k zajištění příznivých podmínek pro život v obci s ohledem na 
ochranu životního prostředí. 
 
 
Řízení o územním plánu bylo zahájeno dne 29.5.2012 oznámením veřejného projednání vyhláškou 
pod č. j. MěÚ-RpR/20096/2012, termín konání veřejného projednání byl určen na 17.7.2012. Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm od 29.5.2012 do 18.7.2012 a 
na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva od 29.5.2012 do 18.7.2012. Do dokumentace bylo 
možné nahlédnout od data doručení veřejné vyhlášky po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm a na Obecního úřadě Dolní Bečva. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Pavlou Novosadovou v souladu s ust. § 53 
odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Dolní Bečva.  
Návrh rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu územního plánu nebyl zpracován. V zákonné 
lhůtě tj. nejpozději při veřejném jednání  obdržel pořizovatel dvě  písemnosti nazvané námitkami.  
Jelikož svým obsahem nemají charakter námitky dle § 52 odst.2 stavebního zákona, byly 
vyhodnoceny pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem jako připomínky – viz vyhodnocení 
připomínek.    
 
 
5.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Dolní Bečva – nebylo  
      zpracováno, námitky dle  § 52 odts. 2 stavebního zákona nebyly uplatněny.     

 
 

6. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Dolní Bečva: 
 Nejpozději při veřejném projednání dne 17.7.2012 mohl každý uplatnit své připomínky. Připomínky 
 k územnímu plánu Dolní Bečva vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem takto:  
       

Připomínka č. 1  
Námitka k návrhu opatření obecné povahy č. 1/2012 - Územního plánu Dolní Bečva 
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Po zjištění, že v návrhu Územního plánu Dolní Bečva je sice zakreslena veřejně přístupná účelová komunikace vedoucí 
p.č. 2701/1, 396/1, 396/2, 396/3, která vede přes les do Tylovic, ale zakreslení neodpovídá skutečnosti, uplatňuji 
požadavek k doplnění návrhu územního plánu o zakreslení skutečného stavu veřejně přístupné účelové komunikace, t.j. 
rozdvojení komunikace, vedoucí p.č. 396/2 cca v její polovině, kdy jedna část veřejné účelové komunikace vede 
k Tylovicím (zakreslena) a druhá část veřejné účelové komunikace vede pozemkem parc. č. 396/2 a p.č. 396/3 k mým 
nemovitostem, t.j. k hranici sousedního k.ú. Hážovice, kterou tvoří nemovitosti (rodinný domek č.p. 2109 a pozemky parc.č. 
567, st. 566 a parc.č. 568) v mém vlastnictví.  
Svou žádost zdůvodňuji tím, že přestože rodinný domek č. 2109 a přilehlé pozemky spadají do k.ú. Hážovice, přístup k nim 
byl vždy z k.ú.Dolní Bečvy - pily výše uvedenou veřejně přístupnou účelovou komunikací. Je patrná v terénu a je nezbytná 
pro napojení a obsluhu nemovitostí, k nimž vede. Souhlasné stanovisko, že výše uvedenými pozemky prochází veřejně 
přístupná účelová komunikace, která je zároveň i jedinou přístupnou komunikací k nemovitosti č.p. 2109 bylo vydáno 
v loňském roce i Obecním úřadem Dolní Bečva. 
 
Vyhodnocení: 
vyhovuje se, veřejně přístupná účelová komunikace k nemovitosti č.p. 2109 bude zakreslena do dokumentace územního 
plánu. 
 
Odůvodnění: 
Tato námitka neodpovídá podmínkám dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, byla tedy vyhodnocena jako připomínka. 
Připomínce bylo vyhověno. 
Jedná se o zakreslení veřejně přístupné účelové komunikace v délce cca 40 m do územního plánu. Tato komunikace 
slouží jako jediný přístup k nemovitosti č.p. 2109, je patrná v terénu a je nezbytná pro dopravní napojení nemovitosti. 
Jelikož se jedná pouze o drobnou úpravu dokumentace [nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu dle § 53, 
odst. (2)], není nutné opakované projednání návrhu.  
 
 
Připomínka č. 2 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno 
Dolní Bečva, okres Vsetín, kraj Zlínský - Veřejné projednání návrhu územního plánu 
 
Připomínky, které jsme požadovali zapracovat do návrhu ÚP, byly zapracovány pouze částečně. Nadále požadujeme 
zapracovat tyto připomínky: 
-našich zájmů se dotýkají navržené plochy pro bydlení podél stávající silnice I/35 v jejím ochranném pásmu BI 6, 8, 11, 12, 
13, 14, 20, 35, 39, 41, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 60, 147 a SO 128. Požadujeme, aby tyto plochy pro bydlení byly v textové 
části ÚPD uvedeny jako podmíněně přípustné pro bydlení, které musí být v následném stavebním řízení posouzeny 
z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn., že je třeba zajistit, aby 
nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění. Požadujeme tuto informaci uvést v kap. 1.C.2 Vymezení zastavitelných ploch do 
tabulky do sloupce Podmínky realizace (uvést např. „v dalším stupni projektové přípravy staveb bude prokázáno, že 
nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech).  
- v kap. 1.F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, odst. BI Plochy bydlení - bydlení individuální 
jsou plochy bydlení, u kterých je uvedena podmíněná přípustnost využití, uvedeny pouze částečně. 
- silniční ochranné pásmo podél silnice I/35 je nyní zakresleno správně 
 
Vyhodnocení: 
vyhovuje se. 
Na základě připomínky bude provedeno požadované doplnění do kapitoly 1.C.2 Vymezení zastavitelných ploch do 
tabulky do sloupce Podmínky realizace pro plochy BI 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 35, 41, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 60, 147 a SO 
128 ve smyslu „v dalším stupni projektové přípravy staveb bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech“.  
Plocha BI 39 bude z výčtu ploch vynechána, jedná se o rozlehlou plochu, která se silničního ochranného pásma dotýká 
pouze okrajově (v šířce do 5 m). 
Do kapitoly 1.F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití budou do seznamu ploch s podmínečně 
přípustným využitím pro bydlení v plochách 6, 8, 11 atd. doplněny chybějící plochy 20, 35, 41, 46 a 50. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním chybějících ploch do seznamu ploch s podmínečně přípustným využitím a úpravou tabulek v kapitole 1.C.2 
bude dokumentace územního plánu upravena tak, aby bylo zajištěno, že u povolených staveb nebudou překročeny 
hygienické limity, vyplývající z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění. 
 
 
Připomínka č. 3  
Územní plán Dolní Bečva - žádost o změnu/úpravu 
 
Jako majitelé pozemků v Jandačkách, ležících na k.ú. Dolní Bečva, žádáme o změnu/úpravu v současné době 
zpracovávaného Územního plánu Dolní Bečva tak, abychom mohli naše nemovitosti využít pro připravované záměry. 
Žádáme o změnu stanovení zařazení ploch z navrhované uvedené plochy v ÚP - HR - Hromadné rekreace na Plochy 
smíšené obytné - SO ve smyslu vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. dle hlavy II, § 8 - plochy smíšené obytné. 
 
Vyhodnocení: 
vyhovuje se.  
V dokumentaci bude plocha RH opravena na plochu SO. 
V textové části do kapitoly 1.F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bude u hlavního využití 
doplněn regulativ o pojem „stávající rekreace“. 
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Odůvodnění: 
Výše jmenovaná plocha je v dokumentaci nyní uvedená jako rekreace hromadná RH (současný areál sloužil v minulosti 
pro rodinnou i hromadnou rekreaci). 
Na základě připomínky firmy RENO spol. s r.o. byla provedena obchůzka v terénu a kontrola využití pozemků dle katastru 
nemovitostí.  
Po prověření všech objektů, nacházejících se na pozemku, (dle obchůzky v terénu i dle katastru nemovitostí se na 
pozemku nacházejí rekreační objekty - budovy bez č.p. nebo č.e. (chatky) a dále se na pozemku nacházejí budovy s č.p., 
vedené v KN jako rodinné domy), bylo rozhodnuto, že daná plocha nejvíce odpovídá svým zaměřením plochám smíšeným 
obytným, bude tedy zařazena v souladu se záměry obce do ploch smíšených obytných SO. Plocha smíšená obytná 
zahrnuje dle vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla 
pozemky staveb pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a dále může zahrnovat pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území (např. nerušící výroba a služby).  
Jelikož se jedná pouze o drobnou úpravu dokumentace [nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu dle § 53, 
odst. (2)], není nutné opakované projednání návrhu.  
 
 
 
Připomínka č. 4 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
Stanovisko k návrhu opatření obecné povahy č. 1/2012 - Územního plánu Dolní Bečva  
 
S návrhem opatření obecné povahy č. 1/1012 - územním plánem Dolní Bečva se souhlasí. 
V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky: 
 
V navrhované ploše pro bydlení individuální BI 51 situované v blízkosti plochy výroby (výrobní areál obchodní společnosti 
H.J.H.PIPETECH spol. s r.o.) a v částech navrhovaných ploch pro bydlení individuální BI 49 a BI 52, situovaných při místní 
komunikaci v blízkosti shora zmiňované plochy výroby, požaduji stanovit využití území pro bydlení pouze jako podmíněně 
přípustné využití území za předpokladu doložení, že předmětné území není nadměrně ovlivněno hlukem z plochy výroby - 
výrobního areálu obchodní společnosti H.J.H.PIPETECH, spol. s r.o., t.j. po doložení skutečnosti, že v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení zde umisťovaných bude zajištěno nepřekročení 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb v § 12 odst. 
1,3 a příloze č. 3, části A) Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
hygienických limitů hluku, stanovených pro chránění vnitřní prostor staveb v § 11 odst. 1,2 a příloze č. 2 shora citovaného 
vládního nařízení. 
 
Vyhodnocení: 
vyhovuje se. 
Do kapitoly 1.F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití budou do ploch s podmínečně přípustným 
využitím pro bydlení BI zahrnuty plochy 49, 51, 52 s podmínkou ve smyslu „v dalším stupni projektové přípravy staveb 
bude prokázáno, že předmětné území není nadměrně ovlivněno hlukem z plochy výroby a nedojde k překročení 
maximálních přípustných hygienických limitů hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech “.  
Na základě připomínky bude provedeno požadované doplnění do kapitoly 1.C.2 Vymezení zastavitelných ploch do 
tabulky do sloupce Podmínky realizace pro plochy BI 49, 51, 52 ve smyslu „v dalším stupni projektové přípravy staveb 
bude prokázáno, že předmětné území není nadměrně ovlivněno hlukem z plochy výroby a nedojde k překročení 
maximálních přípustných hygienických limitů hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech “.  
 
Odůvodnění: 
Doplněním podmíněně přípustných činností u ploch BI 51, BI 49 a BI 52 a doplněním do tabulek v kapitole 1.C.2 bude 
dokumentace územního plánu upravena tak, aby byla zajištěna ochrana staveb dle zákona č. 258/2000 Sb., t.j. že u 
povolených staveb v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení zde umisťovaných bude zajištěno nepřekročení 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb dle Nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Jelikož se jedná pouze o drobnou úpravu dokumentace [nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu dle § 53, 
odst. (2)], není nutné opakované projednání návrhu.  
 
 
Připomínka č. 5  
Věc: Nový územní plán 
 
Jakožto vlastník vznáším námitku na plánovanou změnu užívání parcely 1163/2 v k.ú. Dolní Bečva, obec Dolní Bečva, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 503 Katastrálního úřadu Vsetín v právě projednávaném územním plánu ze současného 
označení parcela pro individuální bydlení (BI) na parcelu pro individuální rodinnou rekreaci (RI).  
Důvodem je obklopení zmiňované parcely územím pro individuální bydlení a můj záměr jejího využití taktéž pro účely 
individuálního bydlení. 
Tímto vás žádám o zachování stávajícího označení (BI) i v právě projednávaném územním plánu pro obec Dolní Bečva. 
 
Vyhodnocení: 
vyhovuje se.  
Námitka je vyhodnocena jako připomínka dle § 52 odst. 2 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Pro pozemek parc. č. 1163/2 bude upraveno využití ze stávající plochy individuální rekreace na stávající plochu 
individuálního bydlení.  
 
Odůvodnění: 
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Pozemek parc. č. 1163/2 je ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru Dolní Bečva zakreslen pro bydlení. Do nového 
územního plánu byl pozemek vyhodnocen jako přiléhající k pozemku s budovou s č.e. a zařazen do rekreace, ze západní 
strany pozemek navazuje na bydlení. 
Na základě připomínky majitele pozemku bude využití pozemku upraveno v souladu se platným územním plánem na 
plochu bydlení. 
Jelikož se jedná pouze o drobnou úpravu dokumentace [nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu dle § 53, 
odst. (2)], není nutné opakované projednání návrhu.  

 
V souvislosti s vydáním územního plánu končí platnost předchozí územně plánovací dokumentace. 
Pro území obce Dolní Bečva platil Územní plán sídelního útvaru Dolní Bečva, který byl schválen 
Zastupitelstvem obce Dolní Bečva dne 10.11.1994 pod č. usnesení 5/94/OZ-U.  
Územní plán sídelního útvaru obsahuje závaznou část, která byla vyhlášena obecně závaznou 
vyhláškou č. 6 s účinností od 3.3.1995, a směrnou část. V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 
stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně 
plánovací dokumentace sídelního útvaru, 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 jeho jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. Územní plán sídelního útvaru 
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. 2Ao 2/2006-62 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 lze teprve 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“.  
Z tohoto důvodu je ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy ukončena platnost 
územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva v celém rozsahu včetně jeho doplňků a změn, za použití 
příslušných ustanovení části šesté správního řádu, která se týkají opatření obecné povahy 
 
 
 

POUČENÍ 
 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout 
každý u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 
Proti územnímu plánu Dolní Bečva vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu 
s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................    ..................................................... 
 
Pavel Mana       Ing. Pavla Novosadová 
starosta obce       místostarostka obce 
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Seznam příloh, které jsou součástí opatření obecné povahy č. 1/2012: 
 
I.  ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BEČVA 
  1. TEXTOVÁ ČÁST  
  2. TEXTOVÁ ČÁST DOPLŇUJÍCÍ 
  3. GRAFICKÁ ČÁST  
 
II.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ BEČVA 
  1. TEXTOVÁ ČÁST  
  2. GRAFICKÁ ČÁST  
 
III. Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Dolní Bečva (§ 50 zák. 183/2006 
 Sb.) 
 
IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

oddělení hodnocení ekologických rizik „Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní 
prostředí ve fázi návrhu“ ze dne 10.1.2012, č.j. KUZL 2468/2012 
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