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Opatření obecné povahy č. 01/2018 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ BEČVA 
 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva dne 24.9.2018 usnesením č. 20/09/2018–ZO-U jako příslušný 
správní orgán ve smyslu 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“), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu 
s ust. § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů 

 

v y d á v á 
 

Změnu č. 1 územního plánu Dolní Bečva 
 

obsahující 

textovou část návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha č. I.A a  
grafickou část návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha č. I.B.  
 
Jedná se o změnu územního plánu Dolní Bečva, který byl vydám opatřením obecné povahy č. 
01/2012 dne 18.9.2012 a nabyl účinnosti dne 3.10.2012. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schválilo dne 13.6.2016 pod usn. č. 10/06/2016 – ZO - U v souladu s 
§ 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 44 písm. a) a c) stavebního zákona, pořízení změny č. 1 územního 
plánu Dolní Bečva a 22.7.2016 požádalo Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a 
územního plánování o pořízení této změny. 
Určeným zastupitelem obce Dolní Bečva pro spolupráci s pořizovatelem byla dne 15.12.2014 
ustanovena Ing. Pavla Novosadová (usnesení zastupitelstva obce Dolní Bečva č. 2/12/2014 – ZO - U).  

 
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, zpracovaný ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 10/2012 – 
10/2016, která byla schválena zastupitelstvem obce Dolní Bečva dne 19.12.2016. 

stepanov
Text napsaný psacím strojem
11.10.2018
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Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Bečva, který obsahuje Zadání změny č. 1, byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o zahájení projednávání bylo vyvěšeno 
na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 6.10.2016 do 7.11.2016 a na úřední 
desce Obecního úřadu Dolní Bečva od 6.10.2016 do 7.11.2016. Dotčený orgán při pojednávání 
návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a 
vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Na základě výsledků projednání byl návrh Zprávy o uplatňování, obsahující zadání změny č. 1 ve 
spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předložen zastupitelstvu obce Dolní Bečva ke schválení. 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Bečva dne 
19.12.2016 usnesením č. 12/12/2016 – ZO – U. Tímto schválením se zpráva stala zadáním změny č. 
1 územního plánu Dolní Bečva. 

Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva (dále jen „návrh“) zpracovala na základě schváleného 
zadání změny č. 1 ÚP Dolní Bečva firma ALFING Zlín, spol. s r.o., statutární zástupce Ing. arch. 
Vladimír Pokluda, jednatel společnosti. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováváno. 
 
Pořizovatel projednal zpracovaný návrh dle příslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil místo a dobu konání společného jednání 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Dolní Bečva a sousedním obcím jednotlivě dopisem č. j. 
MěÚ-RpR/39031/2017 ze dne 6.11.2017 a doručil návrh změny č. 1 ÚP Dolní Bečva veřejnou 
vyhláškou. Návrh byl ve smyslu § 50 odst. 3 ve spojení s § 20 stavebního zákona vystaven k 
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na OÚ Dolní Bečva a na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a 
ÚP, a zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.roznov.cz. Veřejná 
vyhláška č.j. MěÚ-RpR/39007/2017 - doručení návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva - byla vyvěšena na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (od 6.11.2017 do 22.12.2017) a na úřední 
desce Obecního úřadu Dolní Bečva (od 6.11.2017 do 22.12.2017) a ve stejném termínu zveřejněna 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Společné jednání o návrhu se uskutečnilo 23.11.2017 na 
Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, v kanceláři č. 214 Odboru výstavby a územního 
plánování. 
 

Po společném jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a dalších subjektů a 
připomínky občanů. 

K návrhu územního plánu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující 
dotčené orgány: 
 - Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (stanovisko nadřízeného orgánu) 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti a rybářství  - koordinované stanovisko  

 - Státní pozemkový úřad, Praha  
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 

- Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy 
z 20.12.2017 a 12.2.2018 

 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odb. ochrany územních zájmů  
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
 - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Valašské Meziřičí 
 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
 
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky ostatních subjektů a občanů: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno 
 - Obec Dolní Bečva 
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 
 
 - V.M., A.M., J.M.  
 - Ĺ.Ď. 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů je obsaženo v části  
II. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, bod d) tohoto opatření 
obecné povahy. 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Vyhodnocení připomínek občanů  - část IX. Vyhodnocení připomínek podle § 50 stavebního zákona - 
bylo po veřejném projednání na základě výsledků projednání a jeho vyhodnocení dle § 53 stavebního 
zákona doplněno, projednáno s dotčenými orgány a je součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Pořizovatel zaslal dne 18.1.2018 v souladu s § 50, odst. (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru územního plánování a stavebního řádu Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, 
stanoviska a připomínky podané k tomuto Návrhu změny č. 1 jako podklad pro vydání stanoviska.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 50, odst. (7) stavebního zákona, bylo vydáno 1.2.2018 pod č.j. KUZL 
8756/2018. Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek 
přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů a připomínek ke společnému jednání o návrhu 
změny č. 1 územního plánu, které pořizovatel obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního zákona 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil 
upravení návrhu dle § 51 odst. (1) ve znění pozdějších předpisů. „Pokyny pro úpravu návrhu změny 
č. 1 ÚP Dolní Bečva před veřejným projednáním“, zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů byly projednány s určeným zastupitelem Ing. Novosadovou dne 22.3.2018. Na 
základě pokynů došlo k těmto změnám v dokumentaci: 

 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny: 
 
- do grafické části jsou zapracovány nové změnové lokality L46 (návrh BI č. 1008), L47, L48 (návrh - 
přestavba BI č. 1009), L49 (návrh P* č. 1010) a L50 (vypuštění územní studie 2.)  

- nově jsou navrhovány plochy BI č. 1008 (přehodnocení požadavku č. 18), BI č. 1009 (přestavba 
pre_103, požadavek obce) a P* č. 1010 (parkování, požadavek obce)..  

- byla upravena poloha plochy OS č. 1007 (střelnice) a stanoven pro ni samostatný regulativ…  

- byla vypuštěna podmínka zpracování územní studie pro plochy č. 49, 120 a 149 - územní studie 2. 
(změnový prvek L50)  

- byly upraveny a doplněny podmínky pro využití ploch:  

• doplněn požadovaný charakter zástavby v plochách BI a SO (stanovisko CHKO Beskydy)  

• v plochách Z stavby pro zemědělství pouze podmíněně přípustné, upraveno oplocení a do 
nepřípustného využití doplněn výčet výrobků plnících funkci stavby (např. mobilheimy 
apod.)… (stanovisko CHKO Beskydy)  

• do podmínek ploch BI doplněno, že nerušící výroba a služby jsou přípustné jen takové, které 
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území (požadavek obce)  

• doplněna podmínka pro využití ploch BI č. 1001, 1004, 1005, 1006 a 1009 s ohledem na 
stanovisko KU OŽP, státní správu lesů, aby do pásma 50 m od okraje lesa nebylo možné 
umístit jakoukoliv stavbu nebo zařízení, která by vedla ke ztížení obhospodařování 
sousedních lesních pozemků  

• do přípustného využití ploch RI, OH, OS doplněno veřejné prostranství, do ploch BI doplněny 
stavby a zařízení související a podmiňující bydlení, doplněn i regulativ pro plochy BH 
(požadavek pořizovatele)  

- byly upraveny požadavky na zpracování územní studie 3. – rozpětí velikosti stavebních pozemků 
mezi 1500 - 2500m2 (stanovisko CHKO) a řešení napojení lokality na veřejnou kanalizaci a veřejný 
vodovod (stanovisko odboru ŽP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm).  

- koordinační výkres byl zpracován v podobě odpovídající „předpokládané podobě po změně“  

- dále byly provedeny další drobné úpravy dokumentace: úprava překlepů, uvedení jednotlivých částí 
textů do souladu, doplnění vyhodnocení změn podmínek ve vztahu k aktualizaci ZUR ZK, doplnění 
zdůvodnění požadavku č. 14, doplnění kap. C.5 a oprava popisku na koordinačním výkrese ve vztahu 
k zájmům Ministerstva obrany, nastavení popisků ve výkresech - zobrazení čísel návrhových ploch i 
pro malé plochy, sesouhlasení legendy a obsahu výkresu širších vztahů atd.  

  
Pořizovatel projednal návrh územního plánu dle § 52 stavebního zákona. Konání veřejného 
projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 21.5.2018 do 9.7.2018 a na úřední desce Obecního 
úřadu Dolní Bečva od 21.5.2018 do 9.7.2018 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
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umožňujícím dálkový přístup. Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva byla vystavena k veřejnému 
nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, na Obecním úřadě Dolní Bečva a 
byla zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na stránkách www.roznov.cz. Pořizovatel 
přizval k veřejnému projednání Obec Dolní Bečva, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 
jednotlivě.  

Veřejné projednání proběhlo dne 28.6.2018 v zasedací síni Obecního úřadu Dolní Bečva, u veřejného 
projednání byl projektantem poskytnut výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. 
do 5.7.2018, mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit stanoviska a připomínky k částem, které 
byly od společného jednání změněny a občané mohli uplatnit připomínky a námitky. Pořizovatel 
obdržel následující stanoviska dotčených orgánů, 2 připomínky a 1 námitku občanů, z čehož 1 
připomínka byla vyhodnocena jako námitka. 

 
K návrhu územního plánu uplatnily k veřejnému projednání k částem, které byly od společného 
jednání změněny, svá stanoviska a připomínky následující dotčené orgány: 

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 
- požaduje zapracovat text týkající se ochranných 
pásem leteckých zabezpečovacích zařízení MO do 
textové části Odůvodnění 
Vyhodnocení: je zapracováno do dokumentace Odůvodnění, kap. 
C.5  
- požaduje zapracovat do grafické části poznámku 
„Celé správní území je zájmovým územím MO…“ 
Vyhodnocení: je zapracováno do Koordinačního výkresu 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
- souhlasné koordinované stanovisko 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  
      - souhlasné stanovisko 
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Státní pozemkový úřad  - bez připomínek 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu   
- souhlas s návrhem změny č. 1 ÚP Dolní Bečva 

 v částech, které byly od společného jednání změněny  
- doporučení pořizovateli opravit nepřesnosti v 

 dokumentaci 
      Vyhodnocení: jednotlivá doporučení, týkající se drobných úprav ve 
      výkresové a textové části, byla respektována, bylo upraveno v 
      dokumentaci 
 
 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Novosadovou v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní 
Bečva, doplnil návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona (vyhodnocení 
připomínek zůstává shodné jako v OOP pro veřejné projednání, byl pouze rozšířen text odůvodnění 
vyhodnocení připomínek) a dále byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu 
územního plánu dle § 52 stavebního zákona k veřejnému projednání. Návrh vyhodnocení připomínek 
a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s určeným zastupitelem Ing. Novosadovou dne 
1.8.2018, tento návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek včetně návrhu OOP 
doručil pořizovatel pod č. j. MěÚ-RpR/27741/2018 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 

 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dotčených orgánů: 
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  

 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/


Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva 

 - 5 - 

 

- AOPK ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Beskydy 
- souhlasí bez připomínek a potvrzuje své stanovisko 
zaslané dne 20.7.2018 formou elektronické pošty 
k námitce p. Ďurčanského,  

 - Státní pozemkový úřad, KPÚ po Zlínský kraj, pobočka Vsetín 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  
 

 
 
Po vyhodnocení připomínek a zpracování rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání a po jejich 
projednání s DO byly zpracovány „Pokyny pro úpravu změny č. 1 návrhu ÚP Dolní Bečva před jeho 
vydáním zastupitelstvem obce Dolní Bečva“ a byly projednány s určeným zastupitelem 
Ing. Novosadovou dne 4.9.2018. Pokyny byly předány zpracovateli územního plánu k zapracování do 
dokumentace. Na základě pokynů došlo k těmto úpravám: 
 
 
Úpravy, které byly provedeny po veřejném projednání: 
 
- byla uvedena do souladu textová část výroku změny dle úplného změnového znění 
- v textové části odůvodnění doplněn údaj o nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018 Sb., a na pravou 
míru uveden obsah změnové lokality L48 
- v souvislostí s novelou vyhlášky č. 500/20016 Sb. byl opraven popis v legendě výkresu základního 
členění území na "ostatní plochy - plochy změn v krajině" 
- pozemek par. č. 2690/14 (49 m2) v k.ú. Dolní Bečva dle aktuální katastrální mapy zahrnut do 
stabilizované plochy bydlení (odraz digitalizace platného ÚP nad aktuální katastrální mapu) 
 
V případě těchto změn se jedná o nevýznamné úpravy územního plánu, tyto úpravy již nebyly dále 
projednávány. 
 
 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo po vydání stanovisek DO a krajského úřadu 
k připomínkách a námitkám zapracováno do OOP č. 01/2018 – Změny č. 1 Územního plánu Dolní 
Bečva, viz část VIII. Rozhodnutí o námitkách a část IX. Vyhodnocení připomínek. 
 

 
 
Zpracovaná změna územního plánu 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 ve znění 
pozdějších předpisů a obsahuje pouze textovou část.  
Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
jako příloha č. I.A - textová část a I.B – grafická část. 
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů 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 předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha č. II.A -  Odůvodnění - textová část a II.B – Odůvodnění – grafická část + úplné 
znění po vydání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva. 
Součástí odůvodnění je rovněž úplné změnové znění textové části návrhu změny č. 1 ÚP Dolní 
Bečva, toto je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy pod označením II.A/1 - textová část – 
úplné znění po vydání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva. 
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Odůvodnění opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, zpracovaného 
projektantem - dále pořizovatel doplňuje o následující: 
 
 
II. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva: 

 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva (dále jen návrh) v 
rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, a konstatuje: 

 
a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 
(PÚR), schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 ve znění Aktualizace č. 1, 
schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněné způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015. Toto je podrobně popsáno v textové části přílohy 
Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva, část II.A – Textová část Odůvodnění, kapitola A.1. 

 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK)  

Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva je v souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem - se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými usnesením 
č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008 a jejich aktualizací, 
vydanou Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12 s nabytím 
účinnosti dne 05.10.2012, jak je podrobně popsáno v textové části přílohy Změna č. 1 územního 
plánu Dolní Bečva, část II.A – Textová část Odůvodnění, kapitola A.2. 

 

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

Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva respektuje cíle a úkoly územního plánování 
vyjádřené v ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu a 
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce včetně zohlednění vazeb 
na sousední území. Snahou je zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy 
podmínky života následujících generací. 
 

c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 
odst. 4 písm. c) stavebního zákona 

Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh změny 
č. 1 územního plánu Dolní Bečva je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve 
znění pozdějších předpisů. Obsah návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva ve členění na 
návrh - textová část a odůvodnění - textová část, odpovídá členění v příloze č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, výkresy jsou zpracovány nad 
mapovými podklady a v měřítcích v souladu s touto vyhláškou. Pořizovatel rovněž konstatuje 
soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů, jelikož návrh splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a upřesňuje v 
souladu s vyhláškou plochy s rozdílným způsobem využití, toto upřesnění slouží k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností jednotlivých ploch. Tyto plochy jsou s ohledem na charakter 
území dále podrobněji členěny, stanovení ploch, které jsou podrobněji členěny z důvodu 
specifických podmínek, je odůvodněno projektantem v textové části přílohy Změna č. 1 územního 
plánu Dolní Bečva, část II.A – Textová část Odůvodnění, kapitola C.1.  
V průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky či doporučení, svědčící o 
opaku a rovněž pořizovatel při posuzování neshledal rozpor s výše uvedenými předpisy. 
 
 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PŘIPOMÍNEK  
OSTATNÍCH SUBJEKTŮ dle § 50 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 23.11.2017. Dotčené orgány mohly uplatnit svá 
stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. 

 
 
Dotčený orgán, organizace     Vyhodnocení 
Stanovisko, připomínka 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
ze dne 1.2.2018, č.j. KUZL 8756/2018 

 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dolní Bečva  
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního 
plánování byl dne 6.11.2017 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložen návrh Změny č. 1 Územního plánu Dolní Bečva (dále jen 
ÚP).  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny 
dne 19.1.2018 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Dolní Bečva z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona).  
 
Základní identifikační údaje  
Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu  
Projektant: ALFING Zlín, spol. s r.o., J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice., Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv  
Datum vyhotovení: září 2017  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dolní Bečva  
 
Předmět změny:  
- změna vyplývá ze zprávy o uplatňování ÚP Dolní Bečva v uplynulém období. Změna nově vymezuje plochy bydlení 
individuálního BI, plochu smíšenou obytnou SO a plochu občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport OS aj. Je aktualizováno 
zastavěné území, mapa katastru nemovitostí v území s novým katastrálním operátem, podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Je vymezena nová plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, jedna plocha (ÚS) je rušena, je rušena rezerva pro vodní nádrž Rožnov aj.  
 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem:  
1. Návrh Změny č. 1 ÚP Dolní Bečva:  

Textová část návrhu změny ÚP  
Grafická část návrhu změny:  

Výkres základního členění území 1:5 000  
Hlavní výkres 1:5 000  
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1:5 000  
 

2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Dolní Bečva:  
Textová část - odůvodnění změny  
Textová část - úplné změnové znění výrokové části změny ÚP (srovnávací text)  
Grafická část odůvodnění změny:  

Výkres širších vztahů 1:100 000  
Koordinační výkres 1:5 000  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000  
Výkres základního členění území (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000  
Hlavní výkres (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000  
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000  
 

3. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky.  
 
Posouzení  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona  
souhlasí  
s návrhem Změny č.1 ÚP Dolní Bečva z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil 
Změnu č. 1 ÚP Dolní Bečva z těchto hledisek:  
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a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu Změny č. 1 ÚP Dolní Bečva zásadní připomínky.  
 
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá:  
- respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - jsou uplatněny a 
vyhodnoceny  
- SOB2 Specifická oblast Beskydy - je uplatněno a vyhodnoceno.  
Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu Změny č.1 ÚP Dolní Bečva jsou zohledněny a zapracovány záležitosti, které 
pro řešené území vyplývají z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Změna č. 1 ÚP Dolní Bečva není v rozporu s PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1.  
 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR 
ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  
- priority územního plánování - jsou uplatněny a vyhodnoceny  
- specifická oblast dle PÚR ČR 2008 - zpřesnění vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy, vymezené v PÚR ČR 2008 
(totožné s vymezením v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1) - je uplatněno a vyhodnoceno  
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 103 - Radhošť - Kněhyně, PU09 - je respektováno  
- regionální biocentrum (dále jen RBC) č. 132 - Kluzov, PU79 - je respektováno  
- regionální biokoridor (dále jen RBK) č.1567 - Kluzov - Střítež, PU149 - je respektováno  
- RBK č. 1568 - Adámky - Kluzov, PU150 - je respektováno.  
- plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny - Radhošť - je respektována  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je respektováno  
- cílové charakteristiky krajiny:  
- krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Bečvy (krajina lesní s lukařením) - je respektováno.  
Návrh Změny č. 1 ÚP Dolní Bečva není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
 
      vzato na vědomí 
 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 
předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl 
návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený:  
 
- v případě jakékoliv úpravy návrhové plochy doporučujeme dodržovat princip nového číslování. Např. plocha BI 37 z platného 
ÚP je změnou zmenšena, vznikají tak 2 nové (zbytkové) plochy - takovéto plochy by měly být nově očíslovány (nikoliv s 
použitím stejného čísla plochy s rozdílným způsobem využití)  
 

V případě úpravy návrhové plochy z původního územního plánu 
(např. zmenšení původní plochy) bude zachováno číslování 
z původního ÚP, nová číselná řada bude použita pro plochy, 
navržené změnou ÚP 

 
- dát do souladu části dokumentace mezi sebou (např. viz níže). Nesoulad jednotlivých částí územního plánu může být 
důvodem ke zrušení územního plánu.  
Srovnávací znění textové části návrhu (dále jen srovnávací znění):  

- v kap. 1.C.2.1 Plochy bydlení není uvedena plocha BI č. 1000, která je uvedena v jiných částech předložené ÚPD  
- v kap. 1.D.1.2 Místní komunikace je rušena plocha č. 1005, zároveň je nově navrhována.  
 

bude opraveno v dokumentaci, do tabulky v kap. 1.C.2.1. bude 
doplněna plocha BI č. 1000, v kap. 1.D.1.2. bude odstraněna 
přeškrtnutá plocha 1005 v závorce 

 
Textová část odůvodnění změny:  

- v kap. A.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) je uvedeno: „Z dokumentu ZÚR ZK vyplývají pro řešené území požadavky na 
respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývajících z těchto vymezení: suchá vodní 
nádrž PN 13…“. Upozorňujeme, že protipovodňová ochrana - suchá vodní nádrž PN03 není již součástí Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (ZÚR ZK) a není tedy důvodné uvádět, že 
vyplývá ze ZÚR ZK. Požadujeme z této kapitoly vypustit  
 

bude opraveno v dokumentaci, suchá vodní nádrž PN 13 bude 
z odůvodnění vypuštěna 

 
- kap. B.1 Údaje o splnění požadavků Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Bečva v podk. A.2. Vyhodnocení 
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, není uvedena a vyhodnocena aktualizace Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje vydaná Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 
12.9.2012 (účinnost 5.10.2012). ÚP Dolní Bečva, který nabyl účinnosti 3.10.2012, nebyl zpracován v souladu s touto 
aktualizací (příp. vyhodnocený). Požadujeme doplnit  

bude opraveno v dokumentaci, bylo předepsáno doplnit 
vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán 
vydán, o vyhodnocení dle Aktualizace ZÚR 

 
- v Hlavním výkrese (předpokládaná podoba po změně č. 1) schází očíslování plochy 119 (P*)  
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- ve Výkrese širších vztahů dát do souladu legendu a výkresovou část (např. v legendě uvedené letiště vnitrostátního významu 
není součástí výkresové části aj.)  

bude opraveno v dokumentaci 
 
Koordinační výkres doporučujeme zpracovat jako „předpokládanou podobu“ po změně č. 1 bez vyznačení lokalit změny č. 1 (viz 
metodika ZK).  

bude opraveno v dokumentaci 
 
 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a 
rybářství – koordinované stanovisko 
ze dne 11.12.2017, č.j. KUZL 75862/2017 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle 
§ 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě oznámení o společném jednání návrhu změny č. 1 „Územního plánu Dolní Bečva“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k 
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 
Žadatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování  
Charakteristika návrhu:  
Nově byly vymezeny tyto zastavitelné plochy:  
- Bl 1001 – plocha bydlení – individuální  
- Bl 1003 – plocha bydlení – individuální  
- Bl 1004 – plocha bydlení – individuální  
- Bl 1005 – plocha bydlení – individuální  
- Bl 1006 – plocha bydlení – individuální  
- OS 1007 – plocha občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport  
Další úpravy grafické a textové části návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva konkretizované viz. Návrh změny č. 1 ÚP Dolní Bečva 
– textová část, dokumentace ke společnému jednání, září 2017.  
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany 
ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, uplatňuje souhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Předložená dokumentace k výše uvedenému návrhu obsahuje vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované řešení na 
ZPF a současně jej zdůvodňuje ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy tak, 
aby novým využitím ploch nedošlo k znepřístupnění okolních pozemků nebo vzniku zbytkových ploch ZPF, a tím k nemožnosti 
či ztížení jejich budoucího obhospodařování. Všechny návrhové plochy jsou umístěny v přímé návaznosti na zastavěné území, 
ve většině případů jde o proluku v souvislé zástavbě nebo uliční dostavbu. Z grafické části je zřejmé, že tímto řešením nedojde 
k narušení organizace ZPF ani jiných zákonem stanovených zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 4 
zákona. Plochy s uskutečněnými investicemi do půdy nejsou dotčeny. Vzhledem k výše uvedenému, nemá orgán ochrany ZPF 
k navrhovanému řešení připomínek.  
      vzato na vědomí 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku státní 
správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, vydává nesouhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
V předložené dokumentaci je navržena změna z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na plochu pro sport a 
tělovýchovu (plocha občanského vybavení – plocha pro sport a tělovýchovu /střelnice/ OS 1007). Dle ust § 48a odst. 2, písm a) 
zákona o lesích, je věcně a místně příslušným orgánem k udělení stanoviska k návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva orgán státní 
správy lesů Krajského úřadu Zlínského kraje (OSSL KUZK).  
OSSL KUZK udělil nesouhlasné stanovisko z níže uvedených důvodů. Zákres plochy OS 1007 nekoresponduje se skutečností, 
stávající plocha bezlesí je umístěna na p.č. 2628/2 a těsně navazuje na p.č. 2589/22, byť ta je předmětem nájemní smlouvy. V 
dokumentaci je uvedeno, že se jedná o legalizaci stávající střelnice, zákres je však umístěn do porostních skupin prvního a 
šestého věkového stupně. Požadujeme upravit zákres plochy se skutečností a snížit plochu záboru PUPFL (v dokumentaci 
uvedeno cca 0,81 ha, skutečnost dle stávajícího stavu je 0,38 ha).  
 

Požadavku bylo vyhověno, zákres plochy OS 1007 byl opraven 
v dokumentaci pro veřejné projednání na základě zaměření 
skutečného stavu plochy bezlesí, která slouží jako střelnice. 
V dokumentaci byla opravena plocha záboru PUPFL. 
 

Vzhledem k výskytu čtyř ploch (Bl 1001, Bl 1004, Bl 1005, Bl 1006) umístěných do ochranného pásma lesa (pásmo 50 m od 
okraje lesa) a potenciální možnosti na takto zakreslené plochy umístit regulativy přípustnou stavbu nebo zařízení (např. plot), 
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která vždy povedou ke ztížení hospodaření na souvisejících lesních pozemcích, požaduje OSSL KUZK zmenšení těchto ploch o 
tzv. bezpečnou vzdálenost, která se stanoví výškou okolního porostu v mýtním věku nebo doplnění regulativu, který stanoví, že 
do vzdálenosti jedné porostní výšky v mýtním věku nelze umísti jakoukoliv stavbu nebo zařízení, které by vedlo ke ztížení 
obhospodařování sousedních lesních pozemků.  

Požadavek doplnění regulativu byl zahrnut do pokynů projektantovi 
k úpravě dokumentace před veřejným projednáním. Bylo 
předepsáno doplnit regulativ pro plochu BI pro pozemky BI 1001, 
1004, 1005, 1006 s ohledem na stanovisko KU OŽP, státní správu 
lesů, aby do pásma 50 m od okraje lesa nebylo možné umístit 
jakoukoliv stavbu nebo zařízení, která by vedla ke ztížení 
obhospodařování sousedních lesních pozemků. 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany 
ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,  
k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává souhlasné 
stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že navržené změny nemohou zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu ovzduší daného území, 
nemáme připomínky. Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných stacionárních zdrojů Krajský úřad 
Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s ohledem na lokalizaci ve vztahu k okolní obytné zástavbě.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na úseku dopravy 
podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje 
(dále ŘSZK), prochází řešeným územím silnice č. III/01879, která má pouze místní obslužný význam. Návrh změny č. 1 ÚP 
Dolní Bečva není s uvedenou silnicí ve střetu, silnice je návrhem respektována.  
K předloženému návrhu nemáme žádné připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání veřejný zájem, uplatňuje k návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, ve fázi společného jednání, nesouhlasné koordinované 
stanovisko.  
 

Po obdržení nesouhlasného koordinovaného stanoviska bylo 
požadavku dotčeného orgánu na úseku správy lesů vyhověno a 
projektantovi bylo předepsáno provést požadované úpravy 
v dokumentaci dle stanoviska dotčeného správního orgánu na 
úseku správy lesů. Bylo dohodnuto s dotčeným orgánem, že nové 
stanovisko k změněným částem po společném jednání bude 
vydáno v rámci veřejného jednání.   
 
 
 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
ze dne 28.11.2017, č.j.  SPU 557322/2017 

 
Podáním ze dne 6. 11. 2017 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
oznámení o společném jednání o návrhu opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva. K výše 
uvedenému vydáváme toto stanovisko. 
V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, 
že k návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva nemáme připomínky. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 20.11.2017, č.j. MZP/2017/570/906 
 
Návrh změny č. 1 ÚP Dolní Bečva – stanovisko Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), 
obdrželo Vaše oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva, spolu se žádostí o vyjádření. 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s přísl. ust. zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon), na základě 
dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na předmětném k.ú. nebyla geologickými pracemi 
ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České 
republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Pouze do severní části k.ú. zasahuje chráněné ložiskové území Čs. Část 
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hornoslezské pánve stanovené pro ložiska černého uhlí a zemního plynu. Další objekty, na něž by se z horního zákona 
vztahovala územní ochrana, se na tomto k.ú. nenacházejí. K projednávanému návrhu změny ÚP nemáme připomínky. 
 
      vzato na vědomí 
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k 
řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat 
podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 

vzato na vědomí. Připomínka k ploše o výměře nad 10 ha je 
bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva neřeší 
návrhovou plochu nad 10 ha. 

 
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 20.12.2017, č.j. 04637/BE/17-002 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinnéoblasti Beskydy (dále jen „Agentura“), 
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen„ZOPK“), v souladu s ustanovením § 50 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) ZOPK, pospolečném jednání o návrhu 
opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, vydává toto stanovisko: 
 
Předmětem návrhu, zpracovaného na základě schváleného Zadání změny č. 1 územního plánuDolní Bečva, je vymezení 
nových zastavitelných ploch v katastrálním území Dolní Bečva, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obytné funkce 
(6 ploch bydlení individuálního BI a 1 plocha smíšená obytná SO). Dále je navržena jedna plocha občanské vybavenosti pro 
tělovýchovu a sport OS. 
V návaznosti na Zprávu o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 2012-2016, která plní funkci Zadání změny č. 1 
Územního plánu Dolní Bečva, v kapitole E.1. byly v konkrétních lokalitách navrženy tyto návrhy na změny ÚP Dolní Bečva: 
 
Lokalita č. 1  
Dle hlavního výkresu návrhu L40 navržena jako BI č. 1003 – z plochy Z-zemědělské se mění na plochu BI – plocha bydlení 
individuální 
Souhlas – Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o pohledově odkloněné území v údolí zařazeného do III. 
zóny CHKO Beskydy, které doplňuje zástavbu podél místní komunikace. 
 
      vzato na vědomí 
 
Lokalita č. 2  
Dle hlavního výkresu návrhu L41 navržena jako BI č. 1004 - z plochy Z-zemědělské se mění na plochu BI – plocha bydlení 
individuální 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o plochu, která byla v původním celém rozsahu ze strany 
Agentury v předchozí změně zamítnuta. Současně navrhovaná plocha je ze strany západní (volná zemědělská krajina) 
redukována. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v předmětném území došlo ke změně podmínek (v okolí byly osazeny 4 domy) a 
za předpokladu umístění domu východně poblíž komunikace je tato plocha ze strany Agentury akceptovatelná. Podmínky na 
zachování terénních stupňů, rázu místa atd. bude CHKO uplatňovat v navazujících řízeních. 
 
      vzato na vědomí 
 
Lokalita č. 3  
Dle hlavního výkresu návrhu L45 navržena jako OS č. 1007 - z plochy L-lesní se mění na plochu umožňující provoz střelnice 
pro loveckou brokovou střelbu 
Souhlas - za předpokladu vynětí plochy z kategorie OS (PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY PRO 
TĚLOVÝCHOVU A SPORT) nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o plochu, která je vlastně mýtinou 
uvnitř lesního porostu a v současnosti je ojediněle využívána jako střelnice. Plocha je přístupná po lesní cestě. 
 

Požadavku bylo vyhověno, pro plochu č. 1007 byl navržen nový 
regulativ OX, využití plochy OX bylo stanoveno pouze pro umístění 
střelnice 

 
 
Lokalita č. 4  
Dle hlavního výkresu návrhu L42 navržena jako BI č. 1005 - z plochy RH – hromadné rekreace, BH – bydlení hromadné, OK – 
plochy občanského vybavení se mění na plochu BI – plocha bydlení individuální 
Souhlas - Jedná se o plochu III. zóny, která byla v minulosti využívána jako rekreační středisko. Nejedná se o nový zábor volné 
krajiny. Za předpokladu zpracování územní studie se stanovenými základními podmínkami a požadavky – viz kap. C.1. ze str.b 
41 v Odůvodnění ÚP, Agentura souhlasí s navrženou změnou. 
       

vzato na vědomí 
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Lokalita č. 7  
Dle hlavního výkresu návrhu L34 – navržena jako BI č. 1001 - z plochy RI – individuální rekreace se mění na plochu SO – 
plocha smíšená obytná 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o území III. zóny ve stávajícím chatovišti. Nejedná se o 
nový zábor volné krajiny. 

vzato na vědomí 
 
Lokalita č. 9  
Dle hlavního výkresu návrhu L33 – navržena jako BI č. 1000 - z plochy RI – individuální rekreace se mění na plochu BI – plocha 
bydlení individuální 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o území IV. zóny ve stávajícím chatovišti. Nejedná se o 
nový zábor volné krajiny. 

vzato na vědomí 
 
Lokalita č. 10  
Dle hlavního výkresu návrhu L35 – navržena jako BI č. 24 (rozšíření plochy) - z plochy P٭ – plochy veřejných prostranství se 
mění na plochu BI – plocha bydlení individuální 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o pozemek se zpevněnou plochou těsně přilehlý ke 
komunikaci, který v současnosti slouží k odstavování aut. 

 
vzato na vědomí 

 
Lokalita č. 16  
Dle hlavního výkresu návrhu L43 navržena jako BI č. 1006 - z plochy Z-zemědělské se mění na plochu BI – plocha bydlení 
individuální 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Nejedná se o pohledově exponovanou část obce. Plocha je součástí 
území zařazeného do IV. zóny a doplní proluku souvisle zastavěného území podél místní komunikace. 
 

vzato na vědomí 
 
Lokalita č. 19 – Obec Dolní Bečva 
Dle hlavního výkresu návrhu L36 navržena jako SO č. 1002 - z plochy V-plocha výroby a skladování se mění na plochu Z٭ – 
plocha sídelní zeleně 
Souhlas - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Agentura souhlasí bez připomínek. 
 
      vzato na vědomí 
 
Připomínky ze strany Agentury: 
1.F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
BI - PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 
SO - PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Podmínky prostorového uspořádání (dle regulativů ÚP Dolní Bečva) 
 maximální výšková hladina rodinných domů v zastavěném území se stanovuje tak, aby respektovala maximální výškovou 
hladinu stávající okolní zástavby 
- u zastavěného území II. zón (z důvodu zachování rozptýlené zástavby), stanovit podíl plochy přípustné k zastavění (% 
zastavěnosti, popř. min. rozlohu pozemku k zastavění) 

Požadavku nelze vyhovět, pro zastavěné území není možné 
stanovit % zastavěnosti z důvodu rozdílné výměry pozemků v 
krajině. Pro zachování charakteru rozptýlené zástavby bude do 
regulativů pro plochu BI navržen charakter zástavby „v plochách 
rozptýlené zástavby nové stavby přizpůsobit stávající zástavbě, 
dbát na zachování rozptýlené zástavby“. 

 
dále doplnit 
- nové objekty nebo změny stávajících staveb (stavební úpravy, nástavby a přístavby) budou svým architektonických členěním, 
objemem, výškou a měřítkem respektovat okolní zástavbu a charakter území 
 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno doplnění do regulativů 
pro plochu BI a SO 

 
Charakter zástavby (dle regulativů ÚP Dolní Bečva) 
 pro plochy ve III. zóně CHKO Beskydy je požadováno uplatňování typicky valašské zástavby tj. obytná stavba s podélnou 
dispozicí, zastřešená symetrickou sklonitou střechou 
V takto stanoveném regulativu není ošetřena II. zóna a IV. zóna zastavitelná, požadujeme upravit 
 

Požadavku bylo vyhověno částečně, bylo předepsáno doplnění do 
regulativů pro plochu BI pro II. zónu CHKO, plochy SO se ve II. 
zóně CHKO nevyskytují. Ve IV. zóně CHKO se nachází celý střed 
obce představovaný různorodou zástavbou a typicky valašská 
zástavba není v této zóně převažující. I ve IV. zóně CHKO však 
platí obecný regulativ „nové objekty nebo změny stávajících staveb 
(stavební úpravy, nástavby a přístavby) budou svým 
architektonickým členěním, objemem, výškou a měřítkem 
respektovat okolní zástavbu a charakter území“ 
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OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 
Vzhledem k umístění, rozloze a specifickému využívání navrhované plochy uvnitř lesního porostu požadujeme střelnici vyloučit 
z přípustného využití ploch OS. Umístění střelnice požadujeme řešit jako plochu specifickou s tomu odpovídajícím regulativem. 
 

Požadavku bylo vyhověno, pro plochu č. 1007 byl navržen nový 
regulativ OX, využití plochy OX bylo stanoveno pouze pro umístění 
střelnice 

 
Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Stavby a zařízení pro zemědělství požadujeme zařadit do podmíněně přípustných za podmínky, že řešení a provoz staveb a 
zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný ráz a budou zajištěny ochranné 
podmínky pro zvláště chráněná území. 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi stavby a 
zařízení pro zemědělství přesunout do podmíněně přípustného 
využití a doplnit, že „řešení a provoz staveb a zařízení musí být 
slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen 
krajinný ráz a budou zajištěny ochranné podmínky pro zvláště 
chráněná území“. 
 

 
Nepřípustné využití 
- požadujeme upravit text - oplocení s výjimkou oplocení ve IV.té zóně CHKO zastavěného území nebo v odůvodněných 
případech oplocení pro pastevectví 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi zahrnout 
do regulativů pro plochy Z – plochy zemědělské 

 
- doplnit výčet výrobků plnících funkci stavby a jiných zařízení, které je nepřípustné v nezastavěném území umisťovat, např. 
mobilheimy, mobilní buňky, skříně z náklaďáků, maringotky, jurty apod.). 
 

 Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi zahrnout 
do regulativů pro plochy Z – plochy zemědělské 

 
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 12.2.2018, č.j. 00579/BE/17-002 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Agentura“), 
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném  znění (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 50 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) ZOPK, po společném jednání o návrhu 
opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva,  vydává DOPLŇUJÍCÍ STANOVISKO: 

 

V návaznosti na Oznámení společného jednání o návrhu opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva 
vydala Agentura 20. 12. 2017 pod č.j. 04637/BE/17-002  stanovisko ke konkrétním lokalitám navrženým na změny ÚP Dolní 
Bečva. 

Mimo jiné souhlasila se zařazením lokality č. 4, kde se vyjádřila takto: 
Lokalita č. 4  

Dle hlavního výkresu návrhu L42 navržena jako BI č. 1005 - z plochy RH – hromadné rekreace, BH – bydlení hromadné, OK – 
plochy občanského vybavení se mění na plochu BI – plocha bydlení individuální 
Souhlas -  Jedná se o plochu III. zóny, která byla v minulosti využívána jako rekreační středisko. Nejedná se o nový zábor 
volné krajiny. Za předpokladu zpracování územní studie se stanovenými základními podmínkami a požadavky – viz kap. C.1. ze 
str. 41 v Odůvodnění ÚP,  Agentura souhlasí s navrženou změnou.  

Jednou z mnoha podmínek stanovených v této územní studii bylo navržení rozpětí velikosti pozemků 800-1500m². 

Následně Agentura zjistila, že se ve stejné záležitosti vyjadřovala už v roce 2013. Tehdejší funkční využití předmětného území 
bylo vedeno cca z 1/3 jako BH-bydlení hromadné a ze 2/3 jako RH – plochy hromadné rekreace. Investor tehdy požadoval tyto 
plochy převést na plochy BI – bydlení individuální. Agentuře byla investorem předložena situace – návrh možného využití území 
k žádosti o změnu územního plánu ÚP Dolní Bečva. Tento situační výkres popisoval rozparcelování pozemků na jednotlivé 
parcely o velikosti cca 1500 – 2500 m² pro výstavbu cca 17 rodinných domů. Jedná se o území, které je součástí III. zóny 
CHKO Beskydy, kde dle studie "Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy" z ledna 2011, (zpracovatel 
společnost Arvita P spol. s.r.o. z ledna 2011), je území, jehož součástí je navržená předmětná plocha, zařazeno do kategorie se 
zpřísněným režimem ochrany všech hodnot.  

Agentura tehdy souhlasila s takto předloženým návrhem a sdělila, že architektonické a stavebně technické řešení území a 
jednotlivých staveb bude řešeno v dalším stupni přípravy daného území v rámci stavebního zákona, kde se bude vyjadřovat 
jako dotčený orgán.  
        V rámci „zásady legitimního očekávání“ je Agentura při své činnosti vázána vydáním svých předešlých stanovisek, kdy 
musí hodnotit a posuzovat konzistentně ( §2odst. 4 SŘ).  

Nesoulad mezi vyjádřením z roku 2013 a stanoviskem Agentury z 20. 12. 2017 je pouze ve stanovení rozpětí velikosti 
stavebních pozemků.  
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Z výše uvedených důvodů se Agentura rozhodla vydat doplňující stanovisko, kde požaduje v kap. C.1. ze str. 41 v Odůvodnění 
ÚP upravit tučně psané: 

- řešení zastavovací skladby – členění na jednotlivé pozemky pro rodinné domy s rozpětím velikosti stavebních pozemků na 
1500 – 2500 m². 

 Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi upravit 
předepsanou velikost pozemků pro zpracování územní studie na 
1500 – 2500 m2. 

 

 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů  
ze dne 6.12.2017, sp.zn. 79216/2017-8201-OÚZ-BR    MO 260955/2017-8201 

 
 
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-
venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-
Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše 
uvedené akce.  
Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a 
majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení 
ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana 
Eliášová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává stanovisko:  
Do textové a grafické části Územního plánu zapracujte stávající aktuální zájmy a limity Ministerstva obrany v souladu 
se stanoviskem, které jsme uplatnili v rámci vyjádření ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva sp.zn.: 
69948/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 17. října 2016. Uplatněné zájmy a limity požadujeme respektovat.  
Popis uvedených údajů o území je podrobně specifikován v pasportech, které byly poskytnuty v rámci zpracování 
územně analytických podkladů ORP. 

 Požadavku bylo vyhověno, Koordinační výkres obsahuje 
požadované upozornění, že celé správní území je zájmovým 
územím z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb a 
vyjmenované stavby bylo předepsáno projektantovi zahrnout do 
Odůvodnění změny č. 1, kapitoly C.5 

 

 

 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
ze dne 20.11.2017, č.j. KHSZL 29759/2017 

 
 
Dne 6. 11. 2017 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, o 
společném jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 Územního plánu Dolní Bečva.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh opatření obecné povahy - Změnu č. 1 Územního plánu Dolní Bečva.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto s t a n o v i s k o :  
S návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 Územního plánu Dolní Bečva  
s e   s o u h l a s í .  
 
Odůvodnění:  
Předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Dolní Bečva byl zpracován na základě zprávy o uplatňování Územního plánu 
Dolní Bečva v uplynulém období 10/2012 – 10/2016.  
Zastavěné území bylo změnou č. 1 aktualizováno k datu 1. 6. 2017.  
Nově jsou navrženy plochy pro bydlení – BI, plocha smíšená obytná - SO a plocha pro tělovýchovu a sport - OS. U ostatních 
změnových lokalit dochází pouze k úpravám.  
 
Nově navrhované plochy:  

 BI č. 1000, 1001 – jedná se o pozemky se stavbami pro rodinnou rekreaci, u kterých je zájem vlastníka na trvalém bydlení a 
změnu na rodinné domy (přestavba).  
 

 BI č. 1003 – jedná se o plochu pro 3 rodinné domy. Návrh plochy vychází z urbanistické vhodnosti zástavby podél stávající 
místní komunikace. Snahou je vytvořit kompaktní ulicovou zástavbu v návaznosti na souvisle zastavěné území v dostupnosti 
veřejné infrastruktury.  
 

 BI č. 1004 – jedná se o plochu pro 1 rodinný dům. Z urbanistického hlediska je zkompaktňována zástavba v návaznosti na 
souvisle zastavěné území.  
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 BI č. 1005 – jedná se o plochu bývalého rekreačního střediska (RH) s předpokladem pro 17 rodinných domů (podrobnější 
řešení bude prověřeno v rámci územní studie). Plocha byla vymezena i na úkor v platném územním plánu navrhované plochy 
bydlení hromadného BH č. 154, která umožňovala obdobný počet bytových jednotek.  
 

 BI č. 1006 – jedná se plochu max. pro 2 rodinné domy, de facto v proluce v souvisle zastavěném území,  
 

 SO č. 1002 – jedná se o přestavbu stávajících areálů vymezených v platném územním plánu jako výroba a skladování (V) na 
plochu smíšenou obytnou (SO). Cílem je neumožnit v plochách výrobu neslučitelnou s bydlením, zejména s ohledem na polohu 
ploch v centru obce.  
 

 OS č. 1007 – jedná o návrh (legalizaci) střelnice pro brokovou střelbu provozovanou Mysliveckým spolkem Dolní Bečva na 
pozemku parc. č. 2598/22 v k.ú, Dolní Bečva. Jedná se o odlehlý lesní pozemek s přístupem po lesní komunikaci. V ploše se 
nachází rovněž myslivecká chata. Provoz střelnice byl povolen rozhodnutím Policie ČR dne 12. 12. 1996. Prostor střelnice se 
nachází na mýtině lesního porostu a byl pro ní zpracován i znalecký posudek.  
 
Návrh opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Dolní Bečva není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí  
ze dne 1.12.2017, HSZL-8206-3/VS-2017 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení §10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 7. 11. 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb., ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody, jakožto veřejně prospěšným stavbám 
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
ze dne 7.12.2017, č.j. MěÚ /OŽP/39204/2017/VH/Čo-231/Sdě 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a 
jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k oznámení Změny č.1 územního 
plánu Dolní Bečva sděluje následující. 
 
V části Odůvodnění změny – změnová lokalita L 42 navržena jako BI č.1005 - navržena k individuálnímu bydlení s 
předpokladem umístění většího počtu rodinných domů, vodoprávní úřad požaduje dořešení odkanalizování celé této lokality na 
veřejnou kanalizační síť včetně řešení zásobování vodou. 
 

Požadavku bude vyhověno, bylo předepsáno projektantovi zahrnout 
do kapitoly A2. - stanovení podmínek pro územní studie požadavek 
„řešit napojení celé lokality na veřejnou kanalizaci a na veřejný 
vodovod“. 
 
 
 

III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva, obsahujícího zadání 
změny č. 1, věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 
66952/2016 ze dne 8.10.2016, ve kterém neuplatnil požadavek na posuzování návrhu územního 
plánu ve smyslu ustanovení § 10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Dolní Bečva na udržitelný rozvoj území 
zpracováváno. 
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IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Na základě výše uvedeného se stanovisko nevydává. 
 
 
V. Sdělení, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 zohledněno  

Vzhledem k výše uvedenému, kdy se stanovisko nevydává, nelze stanovisko zohlednit. 
 
 
VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění změny č. 1 územního plánu Dolní 
Bečva zpracovaného projektantem jako kapitola C. v textové části přílohy č. II.1 - Odůvodnění. 
Návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva nebyl řešen ve variantách, ze zadání nevyplynul 
požadavek na variantní řešení. 
 
 
 
VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Zastavěné území bylo aktualizováno a vymezeno k datu 1.5.2017 na základě aktuálních mapových 
podkladů, vyhodnocení využití zastavitelných ploch a průzkumů v terénu v souladu s ustanovením 
§ 58 stavebního zákona. Další drobné plochy byly zapracovány na základě prověření intravilánu 
(zastavěné území k 1.10.1966 vyznačené v mapách evidence nemovitostí) vůči stanovenému 
zastavěnému území, kdy byly pozemky z intravilánu, přestože nesplňují podmínky ustanovení § 58 
odst. 2) SZ, zahrnuty do zastavěného území. 

Návrh urbanistické koncepce se změnou nemění. V průběhu vyhodnocovaného období došlo ke 
snížení množství zastavitelných ploch, jelikož některé plochy byly v průběhu vyhodnocovaného období 
zastavěny a jiné byly v návaznosti na již zastavěné plochy zahrnuty jako proluky do zastavěného 
území. Nové zastavitelné plochy, splňující požadavek na vhodnost a soulad s principy územního 
plánování, jsou v souladu s požadavky na rozvoj obce navrhovány v návaznosti na souvisle zastavěné 
území. Některé zastavitelné plochy představují plochy přestavby v zastavěném území (plochy č. 1000, 
1001, 1002, 1005), čímž je přednostně využíváno zastavěné území obce pro další rozvoj. Nové 
zastavitelné plochy na neurbanizovaných pozemcích (1003, 1004, 1006) představují vhodné plochy 
pro rozvoj bydlení při respektování limitů a hodnot území. 

 

VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 
Námitka č. 1 ze dne 29.5.2018  
P.Ď., Ĺ.Ď. 
 
Vlastník pozemku požádal o zařazení svých pozemků v k.ú. Dolní Bečva do ploch určených k bydlení. Jednalo se o pozemky 
parc.č. 1781/1 a 1781/3 v k.ú. Dolní Bečva.  
 
 
Znění námitky: 
V zamítavém odůvodnění (Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, II.A Textová část – pozn. poř.) je vysloveně 
napsáno „jedná se o pohledově exponované místo s charakteristickou rozptýlenou zástavbou a cenným krajinným rázem. 
Požadavek byl navíc ze strany CHKO v minulosti zamítnut“. S uvedeným odůvodněním nesouhlasíme, protože zde nejsou 
zohledněny další důležité skutečnosti. 
 
Specifikace důvodů: 

a) zmíněné pozemky jsme projednávali přímo s paní Turkovou z CHKO, a to ještě těsně před koupí od vlastníka Josefa 
Vojkůvky v roce 2011, přičemž nám bylo sděleno, že u zmíněných pozemků ze strany CHKO nebude bráněno ve 
změně ÚP pro účely stavby rodinných domů BI. Vyjadřovala se, že ty pozemky nad obecnou cestou 1781/1 a 1781/3 
není důvod nikterak blokovat. Jediná podmínka, která z CHKO byla, aby zmíněná případná stavba na pozemku 1781/1 
byla v souladu s podmínkami uvedenými na stránkách CHKO. 

b) nemáme žádné informace o tom, že „Požadavek byl navíc již ze strany CHKO v minulosti odmítnut“, ani paní Turková 
nám toto na osobním jednání nesdělila. 

c) na pozemku parc. č. 1781/1 byla historicky umístěná studna, tedy myslíme, že je žádoucí její obnova – obnova 
původního stavu. 
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d) Pro pozemek 1781/1 je předchystaná elektrická přípojka, která byla řádně na základě stavebního povolení pro ČEZ 
vybudována a byla také řádně zkolaudována. Jedná se o přípojku na pozemku 1561/1, která k tomuto účelu byla 
dimenzována nejenom pro plánovaný rodinný dům na pozemku parc. č. 1561/1, ale také pro příkon pro stavbu 
rodinného domu na pozemku 1781/1. Elektrická přípojka má délku cca 100 m, je fázová s AL vodiči o průřezu 25 mm2, 
což odpovídá příkonu 2 běžných rodinných domů s elektrickým vytápěním 

e) Pro vedení druhé části elektrické přípojky z pozemku 1561/1 k pozemku 1781/1 jsou úplatně zřízena věcná břemena 
na pozemcích 1562/6 a 1781/4. 

f) Přes dané pozemky vede plynová přípojka, přičemž je věcným břemenem za úplatu zřízena možnost připojení pro účel 
vytápění 

g) Pozemky parc. č. 1781/1 - 1781/3 a 1871/4 tvoří jeden stavební celek s celkovou rozlohou 1147 m2, přičemž 329 m2 je 
již v územním plánu zapsáno pro stavbu rodinných domů. Na pozemku 1781/4 je již vydáno územní rozhodnutí 
k umístění stavby, která by sloužila jako pomocná stavba. 

h) Při umístění malé stavby v souladu s podmínkami CHKO, jak nám bylo osobně paní Turkovou sděleno, nedojde 
k nepříznivé změně krajinného rázu. Naopak při správném provedení a umístění malé vzhledné budovy dojde 
k obohacení jak kulturního, tak architektonického rázu uvedeného prostoru. 

 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o novou žádost o změnu funkčního využití na bydlení, podanou v rámci zpracování Zprávy o uplatňování.  
V případě pozemků parc. č. 1781/1 a 1781/3 v k.ú. Dolní Bečva se využití pozemků jako plocha zemědělská z původního 
územního plánu změnou č. 1 územního plánu nezměnilo, pozemek se dle změny č. 1 ÚP Dolní Bečva nachází rovněž v plochách 
Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o zemědělské pozemky navazující na zastavěné území v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území 
NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, jeho zastavěním by došlo k nevhodnému rozšiřování zastavěného území ve volné krajině. 
Část pozemku 1781/1 a 1781/3 se nachází v  pásmu do 50 m od lesa. Pozemek není napojen na veřejnou technickou 
infrastrukturu – kanalizaci a vodu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu 
s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Do návrhu změny č. 1 územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s koncepcí rozvoje obce, urbanistickou 
koncepcí a s požadavky na rozvoj území obce, stanovenými územním plánem.  
Koncepčním záměrem je zachování stávající urbanistické struktury a vytvoření podmínek pro zachování krajinného rázu a pro 
ochranu stávajících přírodních hodnot území, k čemuž přispívá minimalizace návrhu zastavitelných ploch ve volné krajině s 
cílem zachování charakteru stávající rozptýlené zástavby.  
Obec Dolní Bečva má velký nadbytek návrhových ploch, proto nejsou nové zastavitelné plochy ve volné krajině změnou č. 1 
navrhovány, jsou vymezovány jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury stávající zástavby za účelem vytvoření 
vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz Odůvodnění ÚP).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, 
umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá změna č. 1 na zachování rázu urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné 
hodnoty (CHKO Beskydy, území Natura 2000 a další).  
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo rozšíření zastavěného území do volné krajiny 
a výrazné navýšení záboru ZPF. Rozšiřování výstavby do volné krajiny má dále zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. 
v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Požadavek na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního 
zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Žádosti nebylo vyhověno a nová zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, umožňujících bydlení, obsažených v návrhu ÚP. Obec Dolní Bečva má dle Rozboru 
udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch pro bydlení. Při řešení územního plánu je 
nutné přihlížet k mnoha hlediskům, zejména z důvodů demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod 
a kanalizaci. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadateli může jevit, že jeho pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, přírodní prostředí, hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a 
dopravní infrastrukturu. Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně 
jednotlivé pozemky jako vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje 
obce. Vzhledem k takovému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na 
zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
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Přítomnost historické studny a přípojky elektro, určené pro výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1561/1, neznamená, 
že bude pozemek automaticky zařazen do územního plánu jako zastavitelná plocha.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána k  
vyjádření se k námitce. Vyjádření obdržel odbor výstavby a územního plánování dne 20.7.2018, uvádí se zde: 
„Předmětná lokalita je součástí území, které bylo z hlediska odstupňované celkové hodnoty území zařazeno do III. zóny CHKO 
Beskydy, tedy do území se zvýšenou ochranou všech hodnot. Toto území je spolu s širším okolím cenné především z 
krajinářského hlediska a to hlavně pro dochovanost rozptýlené zástavby, která je pro Valašsko typická a postupně mizí. 
Neustálým doplňováním a zahušťováním ploch s ojedinělými staveními dochází postupně k plošnému zastavění a tím ke změně 
estetické složky krajinného rázu a často ke změně celkového charakteru území. Osazením domu na zmiňovaných parcelách by 
navíc došlo k zamezení průhledu do volné otevřené krajiny. Požadavky na zástavbu v tomto území jsou ze strany Agentury 
v poslední době zamítány. Dle preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy je celá předmětná enkláva "U Hajdů" 
vedena v kategorii 1(s vysokými nebo zvýšenými hodnotami krajinného rázu). Mezi obecná doporučení a podmínky ochrany pro 
 lokality takto zařazené je m.j. uvedeno - zachovávat historickou strukturu zástavby bez možnosti jejího výraznějšího rozšíření - 
přijatelné jsou pouze velmi citlivé přístavby a úpravy, aj. K jednotlivým bodům uvedeným v námitce investora Agentura zmiňuje, 
že se s nimi neztotožňuje. V podobných záležitostech je běžným zvykem, že na řádně podanou žádost  Agentura vydá písemné 
předběžné stanovisko jaké možnosti v území jsou. V tomto případě si Agentura není vědoma vydání jakéhokoliv stanoviska, 
uvádí, ale, že severně od požadovaných parcel je v ÚP vedeno zastavěné území, kde dům umístit lze. Navíc Agentura 
připomíná, že obec Dolní Bečva disponuje dostatečným množstvím zastavitelných ploch, které jsou ještě volné a z hlediska 
ochrany přírody a krajiny vhodnější a nekolizní. Nová zástavba by měla hospodárně využívat především zastavěné a zastavitelné 
území obce a neukrajovat dále plochy z volné krajiny.  Na parcele1781/1 je už osazen objekt, ke kterému se rovněž Agentura 
nevyjadřovala, sdělujeme, že umístění jakékoliv stavby ve volné krajině je potřeba uvést v soulad s platnou legislativou.  
 

Vzhledem k výše uvedenému se Agentura plně ztotožňuje s rozhodnutím projektanta územního plánu nezačlenit předmětné 
pozemky do ploch BI pro výstavbu rodinného bydlení“.  
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
Námitka č. 2 ze dne 3.7.2018 
P.V. 

 
Majitel pozemku1167/2 v k.ú. Dolní Bečva požaduje změnu zakreslení plochy OS – plochy občanské vybavenosti – plochy pro 
tělovýchovu a sport na pozemku parc. č. 1167/2 na plochu SO – plochy smíšeného využití - plochu smíšenou obytnou.  

 
Znění námitky: 
Na základě veřejného projednávání změny č. 1 ÚP Dolní Bečva dne 28.6.2018 podávám připomínku k zamítnutému požadavku 
na změnu využití parcely č. 1167/12. 
 
Odůvodnění: 

1. Pozemek je z necelé jedné třetiny určen pro výstavbu (SO – plochy smíšeného využití, plochy smíšené obytné), rádi 
bychom postavili dům dále od vedlejší parcely a využili tak plochu momentálně určenou jako OS plochy, plochy pro 
tělovýchovu a sport. 

2. Pozemek se nachází v záplavovém území, které bylo vytvořeno počítačovým modelem. Tento model z historického 
hlediska neodpovídá realitě 

3. Plně si uvědomujeme riziko s bydlením vedle řeky. Ke stavbě bychom využili konstrukčních prvků, určených pro 
stavby v těchto oblastech a bezpečné dodržení obytné části nad hladinou Q100. 

4. Dotčený pozemek je v zastavěné oblasti a stavba domu se jeví k okolním stavbám vhodnější než např. hřiště. 
 
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o novou žádost o změnu funkčního využití na bydlení, podanou v rámci zpracování Zprávy o uplatňování.  
V případě pozemku parc. č. 1167/12 v k.ú. Dolní Bečva se využití pozemku jako plocha OS – plochy pro tělovýchovu a sport 
z původního územního plánu změnou č. 1 územního plánu nezměnilo, pozemek se dle změny č. 1 ÚP Dolní Bečva nachází 
nadále v ploše OS – plochy pro tělovýchovu a sport.  
Jedná se o zastavitelnou plochu pro tělovýchovu a sport, která byla do územního plánu zahrnuta s cílem výstavby hřiště. Plocha 
se nachází v záplavovém území v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000 ve IV. zóně CHKO na 
hranici s II. zónou CHKO. Pozemek není napojen na vodu, individuální řešení zdroje vody je nekoncepční a v rozporu s 
urbanistickou koncepcí obce. 
Celý pozemek parc. č. 1167/12 v k.ú. Dolní Bečva se nachází v záplavovém území řeky Bečvy Q100 (stoletá voda).  



Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva 

 - 19 - 

 

Návrhové plochy v záplavovém území lze dle priority (26) Politiky územního rozvoje České republiky, vydané usnesením Vlády 
České republiky dne 20.7.2009, a její aktualizace č. 1, zveřejněné 16.4.2015, a dle platných Zásad územního rozvoje, které 
vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 s nabytím účinnosti dne 5.10.2012, vymezit 
pouze ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (například když celá obec leží v záplavovém území), vymezování 
zastavitelných ploch v záplavovém území je v rozporu s prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008 a s prioritami územního 
plánování dle ZÚR. Pro jednotnou aplikaci zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje 
metodické doporučení: „Pomůcka k uplatňování republikových priorit PUR ČR 2008“, ve kterém je nastíněn i postup v případě 
vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích (priorita 26). Zastavitelné plochy je nutno umisťovat přednostně mimo 
záplavová území a v záplavových územích lze tyto vymezit pouze v „výjimečných a odůvodněných případech“ na základě 
komplexního posouzení a s důrazem na veřejný zájem. V tomto případě se nejedná o výjimečný a zvláště odůvodněný případ ve 
veřejném zájmu. 
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy umožňující bydlení se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, 
kde je to nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům může jevit, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, přírodní prostředí, hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a 
dopravní infrastrukturu. Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně 
jednotlivé pozemky jako vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje 
obce. Vzhledem k takovému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na 
zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 

 
 
IX. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. při společném jednání  
 
Připomínka č. 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno 
ze dne 7.12.2017, zn. 330/11130/2017 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva následující vyjádření: 

K ÚPD obce Dolní Bečva jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 009429/11300/2016 ze dne 24.10.2016 k návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu (2012 – 2016). Součástí Zprávy byly pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 
v rozsahu zadání změny. 

Předmětem předloženého návrhu změny č. 1 ÚP je soubor změn a požadavků na úpravu ÚP v lokalitách označených L 01– 
L43, zejména: 
- aktualizace zastavěného území 
- změna zastavitelných ploch na stabilizované 
- vypuštění celých nebo zastavitelných ploch 
- vymezení nových zastavitelných ploch dle požadavků ad. 
 
Z hlediska koncepce dopravy je dle předložené ÚPD stávající silniční síť stabilizována a není změnou č. 1 měněna. Stávající 
trasa silnice I/35 je předloženým návrhem změny č. 1 respektována. 
 
Pro vybrané zastavitelné plochy určené k bydlení je stanovena podmínka, že „stavby pro bydlení budou v dalším stupni 
projektové přípravy posouzeny a bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hygienické limity hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech“. S uvedeným souhlasíme. 
 
Vzhledem k tomu, že naše zájmy v území jsou v zásadě respektovány, nemáme k návrhu č. 1 ÚP Dolní Bečva připomínky. 

 
      vzato na vědomí 

 

 

 

Připomínka č. 2 
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Obec Dolní Bečva 
ze dne 21.12.2017, zn. OÚ-1428/2017 

 

Obec Dolní Bečva k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva podává tyto připomínky podle ustanovení § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

Odůvodnění: 

1. V předložené dokumentaci není řešena změna využití plochy pozemku p.č. 32/1, kdy projektant navrhl nevyhovět 
požadované žádosti změnit plochu do plochy bydlení. Obec požaduje část plochy parc. č. 32/1 do plochy bydlení 
navrhnout s ohledem na sjednocení s okolní plochou navrženého bydlení (plocha BI 43 platného územního plánu), i 
přesto, že se nachází v linii záplavového území Q100. Pozemek se nachází 92 m od břehové hrany, kde rozliv Bečvy 
nikdy nenastal. 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi prověřit 
možnost zakreslení plochy pro bydlení na té části pozemku, která 
se nachází nejdále od vodního toku kde již na části pozemku 
záplavové území ani vymezeno není. Na základě požadavku obce 
byla část pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Dolní Bečva o velikosti 0,17 
ha, nacházející se na hranici záplavového území, prověřena 
projektantem a v dokumentaci pro veřejné projednání zahrnuta do 
ÚP jako plocha pro bydlení individuální BI č. 1008. 

2. Požadujeme opravit zákres plochy rekreace na p.č. st. 667 na plochu bydlení na základě požadavku vlastníků 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi prověřit 
možnost změny plochy RI na BI. Na základě požadavku obce byl po 
prověření projektantem pozemek parc. č. st. 667 a 278/3 v k.ú. 
Dolní Bečva v dokumentaci pro veřejné projednání zahrnut do ÚP 
jako plocha pro bydlení individuální BI č. 1009. 

3. Požadujeme opravit plochu bydlení na p.č. st. 680 na plochu rekreace 

Požadavku bylo vyhověno, po společném jednání bylo předepsáno 
projektantovi opravit plochu BI na RI (zastavěné území). Projektant 
požadavek prověřil a pozemek parc. č. st. 680 a 40/12 v k.ú. Dolní 
Bečva byl v dokumentaci pro veřejné projednání zahrnut do ÚP jako 
plocha pro rekreaci RI v zastavěném území. 

4. Požadujeme zapracovat změnu ÚP na p.č. 1286/9 podle žádosti nového vlastníka pozemku v polovině výměry plochy 
souběžně s místní komunikací p.č. 2649/4 na plochu veřejného prostranství na umístění parkoviště osobních aut pro 
firmy nového vlastníka pozemku. V druhé polovině pozemku požadujeme zakreslit plochu sídelní zeleně, odcloňující 
stávající bydlení. Původní majitel pozemku p.č. 1286/1 požadavek na změnu na plochu bydlení již nepožaduje. 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno projektantovi prověřit 
možnost změny plochy Z* na využití, umožňující umístění 
parkoviště. Na základě požadavku obce byla po prověření 
projektantem část pozemku parc. č. 1286/9 v k.ú. Dolní Bečva 
v dokumentaci pro veřejné projednání zahrnuta do ÚP jako plocha 
veřejného prostranství P* č. 1010. 

5. Požadujeme zapracovat část plochy p.č. 1159/1 a 1159/2, plochy p.č. 1156/1, 1156/2 do plochy bydlení s ohledem na 
skutečnost, že tyto plochy řeka nezaplavila. 

Požadavku se nevyhovuje, nezařazení těchto pozemků do 
územního plánu bylo odůvodněno v Odůvodnění změny č. 1, kap. 
B), odst. E.1.: „jedná se o pozemek ležící celý v záplavovém území 
Rožnovské Bečvy, v bezprostřední blízkosti toku, kde lze 
vymezovat v souladu s čl. 26 Politiky územního rozvoje ČR nové 
zastavitelné plochy pouze ve výjimečných a zvláště odůvodněných 
případech. Na území obce jsou plochy a možnosti k vymezení i 
mimo záplavové území, tudíž nelze zdůvodnit vymezování nových 
ploch v záplavovém území proti principům územního plánování, v 
rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Zároveň by návrhem 
plochy došlo k narušení organizace ZPF, což je v rozporu s 
požadavky zákona o ochraně ZPF. Celé území navíc leží v CHKO 
Beskydy, jehož posláním je zachování harmonické krajiny, 
specifického cenného krajinného rázu a stanovišť zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů“.  

Plocha se nachází v záplavovém území řeky Bečvy, umístění 
nových ploch v záplavovém území je v rozporu s PÚR a ZÚR, které 
stanoví, že nové zastavitelné plochy lze vymezovat pouze ve 
výjimečných a zvláště odůvodněných případech. Obec Dolní Bečva 
má velký nadbytek návrhových ploch, zařazení další plochy, 
zejména s ohledem na záplavové území a nový zábor ZPF, nelze 
odůvodnit, nejedná se o výjimečný a zvláště odůvodněný případ. 
Pozemky se nacházejí v území se zvýšenou ochranou krajinného 
rázu dle dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, který zpracovala 
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firma ARVITA P, spol. s r.o. v r. 2005. Umístění plochy je 
urbanisticky nevhodné a jejím zastavěním by došlo k narušení 
organizace ZPF. 

 
Připomínka č. 3 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 
ze dne 21.12.2017, zn. PM065916/2017-203/Vrab    Připomínka doručena 8.1.2018 (po termínu) 
 

Dne 8.1.2018 podalo Povodí Moravy připomínku nazývanou Stanovisko ke Změně č. 1 územního plánu Dolní Bečva. 

V této připomínce souhlasí se změnou č. 1 ÚP za předpokladu zohlednění následujících připomínek: 

- Je nutno respektovat záplavové území. PM nesouhlasí s návrhem zastavitelných ploch č. 43, 44, části 46, 48, 60 pro bydlení, 
plochy č. 91 pro tělovýchovu a sport a 141 pro veřejné prostranství do záplavového území. Dle připomínky zde nesmí být 
umísťovány nadzemní stavby a nebudou zde prováděny terénní úpravy. 

- Dle požadavků správců vodních toků budou stanoveny volné manipulační a ochranné pruhy podél vodních toků, podél VVT 
manipulační pruh min. 8 m oboustranně, manipulační pásmo drobných vodních toků je 6 m oboustranně. 

- Nenarušovat přirozenou morfologii vodních toků, zatrubňování nebo zakrývání vodních toků navrhovat a povolovat jen ve 
zcela výjimečných a nezbytných případech. 

- Veškerá dotčení vodních toků je nutno v rámci správního řízení projednat se správcem příslušných vodních toků. 

- Pro nové zastavitelné plochy je třeba vymezit koridory dopravní a technické infrastruktury, které musí být ponechány jako 
veřejně přístupné. 

- Bude podporována retenční schopnost území. 

- Územní plán bude obsahovat koncepci řešení odvodu dešťových vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech objektů 
budou přednostně svedeny do vsaku nebo budou jímány pro zálivku zelených ploch. 

- Do územního plánu budou doplněny názvy vodních toků a IDVT, jejich manipulační pruhy a vymezení záplavových území. 

- Ve vlastním zájmu investorů  je třeba důkladně zvážit možnost zadržení dešťových vod a účelné hospodaření s vodou pitnou. 

Připomínka byla podána po termínu.  
Plochy pro bydlení, tělovýchovu a veřejné prostranství 
v záplavovém území nejsou změnou č. 1 navrhovány, nelze je řešit 
v této fázi. Ke stavbám, umísťovaným do těchto ploch se PM 
vyjadřuje v rámci stavebního řízení, kdy vydává podklad pro vydání 
souhlasu vodoprávního úřadu. Zatrubňování potoků, dotčení 
vodních toků, řešení retenční schopnosti území a odvod dešťových 
vod není předmětem územního plánování, bude řešeno v rámci 
navazujících řízení. 
Zakreslení manipulačních a ochranných pruhů bylo předepsáno 
projektantovi doplnit do koordinačního výkresu v návaznosti na 
jejich zakreslení v koordinačním výkrese územního plánu, jejich 
nezakreslení odůvodnil projektant v Odůvodnění změny č. 1, 
textové části, kap. B), části B.2. Záplavové území je zakresleno 
v koordinačním výkrese. 

 

Připomínka č. 4 
V.M., A.M., J.M. 
ze dne 4.12.2017 
 
V zastoupení výše uvedených podavatelů tímto podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podávám za výše uvedené 
podatele, tedy vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v územním plánu proti předmětnému návrhu změny 
Územního plánu obce Dolní Bečva tyto připomínky a námitky. Podatelé jsou spoluvlastníci pozemku parc. č. 56/1, jehož 
součástí je stavba, parc. č. st. 1429/2, parc. č. 18/5, parc.č. 201/1, , parc. č. 201/4, parc. č. 202/1, parc. č. 204, parc. č. 206, 
parc. č. 209, parc. č. 210, parc. č. 2015/1, parc. č. 2015/3 a parc. č. 2015/8 v k.ú. a obci Dolní Bečva, jakož i těchto pozemků, 
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí na LV č. 404, připomínky jsou tedy 
podávány ve vztahu ke k.ú. Dolní Bečva (zastavěné území). 
Podatelé mají za to, že je třeba zachovat podmínky stanovené stávajícím plánem, který řešil území komplexně a není důvod se 
od něj odchylovat. Podatelé tedy vyjadřují svůj nesouhlas se změnou územního plánu v této části zájmového území, a to z 
důvodu: 
 
1) Omezení účelu používání nemovitostí a prostor dotčenými vlastníky 
2) Z důvodu bránění ve výkonu podnikatelské činnosti dotčených vlastníků 
 
Podatelé k tomu doplňují, že předmětné výrobní prostory existovaly a provozovalo se v nich drobné podnikání již na začátku 90. 
let, tedy daleko dříve, než došlo ke schválení územního plánu pro stavební pozemky a výstavbu rodinných domů v okolí. Je 
tedy zřejmá snaha o následné omezování podnikatelské činnosti a zásah do práva na podnikání (diskriminace). 
Navíc byli dotčení vlastníci omezeni již v minulosti, a to změnou územního plánu v části plánovaného obchvatu Dolní Bečvy, kdy 
z tohoto by bylo možno provést napojení na novou přístupovou komunikaci. 
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V tomto případě je namítáno porušení principu proporcionality, kdy není dodržena zásada, podle níže je při schvalování 
změny územního plánu nutno dodržet, aby zájem, který bude územním plánem sledován, převažoval nad zájmem 
dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového zájmu jiným způsobem. Dále musí být dodržena 
minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka omezovat co nejméně). I Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že schvalování územního plánu představuje politickou proceduru, omezenou požadavkem nevybočení z určitých 
věcných (urbanistických, ekologických, ale i ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem, dojde změnou územního plánu podle podavatelů k zásadnímu omezení jejich práv, a to v míře 
nepřiměřené, přičemž zájem, který tato změna sleduje, v žádném případě nepřevažuje nad zájmem dotčených vlastníků – 
podavatelů. 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Úprava využití pozemků podatelů na plochu SO – smíšenou 
obytnou, navržená změnou č. 1 ÚP Dolní Bečva, zůstane 
zachována. Návrhem plochy SO se upravuje současný nevyhovující 
stav v ÚP. V území historicky i v současné době vždy převažovalo 
bydlení. Změna plochy řeší území komplexně, minimalizuje dopady 
na bydlení, zachovává podmínky pro pohodu bydlení, zabezpečuje 
příznivé životní prostředí a nezvyšuje dopravní zátěž v území a 
zároveň umožňuje výrobu, která svým provozováním nenarušuje 
užívání staveb ve svém okolí a ani dále nesnižuje kvalitu území. 
 

 

Připomínka č. 5 
Ĺ.Ď. 
ze dne 5.1.2018 
 

Dne 5.1.2018 podal Ing. Ďurčanský připomínku k územnímu plánu, kterou nazval námitkou. Ve své připomínce nesouhlasí 
s tím, že jeho pozemky parc. č. 1781/1 a 1781/3 nebyly zařazeny na základě jeho žádosti do projednání na plochu, určenou pro 
bydlení. 

Připomínka byla podána po termínu.  
Žádost je vyhodnocena v Odůvodnění změny č. 1, kap. E.1, žádost 
č. 15: „Žádosti nebylo vyhověno, jedná se o pohledově exponované 
místo s charakteristickou rozptýlenou zástavbou a cenným 
krajinným rázem. Požadavek byl navíc již ze strany CHKO v 
minulosti odmítnut“.  

 
 

Připomínky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 
 

Připomínka č. 1 ze dne 2.7.2018  
P.P. 
 
Majitelka pozemku podala připomínku, ve které požádala o zařazení svého pozemku parc. č. 2690/14 do plochy, umožňující 
výstavby oplocení před rodinným domem č. 305. 

 
Znění připomínky: 
Podávám připomínku k návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva, týkající se způsobu využití pozemku v katastrálním 
území Dolní Bečva, par. č. 2690/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace. 
Jedná se o travnatou plochu o výměře 49 m2 odkoupenou dne 25.10.2017 od obce Dolní Bečva za účelem výstavby oplocení 
před rodinným domem č. 305. 
Účel připomínky – převedení pozemku parc. č. 2690/14 z ostatní plochy, ostatní komunikace na druh pozemku umožňující 
umístění stavby oplocení (zahrada). 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje 

 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 2690/14 v k.ú. Dolní Bečva, v územním plánu 
Dolní Bečva zakreslen jako plocha P* - plochy veřejných 
prostranství v zastavěném území. Pozemek, původně v majetku 
obce Dolní Bečva, odkoupila nynější majitelka od obce Dolní Bečva 
za účelem výstavby oplocení kolem vlastního pozemku s rodinným 
domem, který se nachází v blízkosti hlavní cesty – silnice I/35. 
Pozemek navazuje na plochu bydlení individuálního, nachází se na 
něm zeleň, není součástí tělesa místní komunikace, obec Dolní 
Bečva souhlasí se zařazením z plochy P* do plochy BI – plochy 
bydlení – bydlení individuální. Bude předepsáno 
projektantovi opravit využití pozemku parc. č. 2690/14 z P* na BI. 

 



Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva 

 - 23 - 

 

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 změně č. 1 územního plánu Dolní Bečva vydanému formou opatření obecné povahy nelze v 
souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Bc. Pavel Mana        Ing. Pavla Novosadová 

starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změny č. 1 
územního plánu Dolní Bečva 

 

I.A Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – NÁVRH - textová část 
 
I.B Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – NÁVRH - grafická část 

I.B1 Výkres základního členění území    1:5 000 
I.B2 Hlavní výkres      1:5 000 
I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5 000 

 
II.A Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - textová část 
 
II.A/1 Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - textová část – úplné znění 
 
II.B Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - grafická část  

II.B1  Výkres širších vztahů                   1:100 000 
II.B2 Koordinační výkres        1:5 000 
II.B3   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu          1:5 000 
 
1.3.A    Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po změně č. 1      1:5 000 
1.3.B Hlavní výkres - předpokládaná podoba po změně č. 1             1:5 000 
1.3.C  Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - předpokládaná podoba po změně č. 1   1:5 000 

 
III. Stanovisko k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva na základě ust. § 
10i zákona o posuzování vlivů na ŽP č.j. KUZL 66952/2016 
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