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Úvod - základní údaje o dokumentaci  

Územní plán Dolní Bečva (dále jen „ÚP Dolní Bečva“) byl zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
Územní plán Dolní Bečva byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2012 Zastupitelstvem obce 
Dolní Bečva usnesením č. 19/09/2012-ZO-U dne 18.9.2012 a nabyl účinnosti dne 3.10.2012.  
V průběhu sledovaného období nebyla pořízena žádná změna Územního plánu Dolní Bečva. 
 
V souladu s § 55 stavebního zákona pořizovatel vypracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Dolní Bečva v uplynulém období 10/2012 – 10/2016 (dále jen „Zprávu o uplatňování), ve které 
vyhodnotil naplňování zastavitelných ploch a soulad s nadřazenou dokumentací. 
 
Řešené území zahrnuje katastrální území Dolní Bečva. 
 
 
 
 
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 

na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), 
a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

 
A.1 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
 
V centru obce podél silnice I/35 a v jižních částech údolí Horní Rozpité a Dolní Rozpité se nachází 
kompaktní rozvolněná zástavba, ostatní zástavba v údolích, v údolí řeky Bečvy a na svazích je 
tvořena rozptýleným bydlením.  
Rozvoj bydlení je řešen návrhovými plochami navazujícími na zastavěné území a scelujícími stávající 
urbanistickou strukturu.  
V rámci stávajících ploch bydlení je nová výstavba realizována v prolukách a plošně nadměrných 
zahradách pouze za předpokladu zásadního nenarušení stávající struktury zástavby a napojení na 
infrastrukturu obce. 
Využívání zastavěného a zastavitelného území je v souladu s požadavky a koncepcí územního plánu. 
Plochy zastavěného území jsou stabilizovány, základní hodnoty sídla (civilizační, kulturní a přírodní) 
jsou respektovány a stabilizovány územním plánem.  
Ve sledovaném období dochází k  postupnému naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu 
se stanovenou koncepcí. 
 
Vyhodnocení využití zastavitelných ploch – tabulka: 
 
BI - PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

2 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,13 -   0,13 
3 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,26 ÚR  0,26  
6 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,22 - 0,22 
7 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,15 - 0,15 
8 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,08 - 1,08 
9 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,68 - 0,68 

10 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,12 - 0,12 
11 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,49 0,13 0,36 
12 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,12 - 0,12 
13 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,20 - 0,20 
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číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

14 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,41 -  0,41 
16 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,73 -  0,73  
17 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,16 -  0,16 
20 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,69 -  0,69 
21 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,24 -  0,24 
22 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,28 0,08  0,20  
23 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,11 -  0,11 
24 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,05 -  0,05 
29 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,88 -  0,88 
30 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,65 -  0,65 
31 Plochy bydlení - bydlení individuální 2,92 0,53  2,39 
32 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,03 ÚS  1,03 
33 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,07 -  1,07 
34 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,65 0,08, ÚR  0,57  
35 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,45 -  0,45 
36 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,73  0,14 0,59  
37 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,57  0,15, ÚS  1,42 
38 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,25 -  0,25 
39 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,78  0,04  0,74 
41 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,18  - 0,18 
42 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,16 -  0,16 
43 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,43 -  0,43 
44 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,07 ÚS   1,07 
46 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,78 ÚR   1,78 
47 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,09 -  0,09 
48 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,47  ÚR   0,47 
49 Plochy bydlení - bydlení individuální 5,02 -  5,02 
50 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,43 - 0,43 
51 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,18  - 0,18  
52 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,56  - 1,56 
53 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,26 0,26  -  
54 Plochy bydlení - bydlení individuální 1,17  - 1,17 
55 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,67  - 0,67 
59 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,10  - 0,10 
60 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,20  - 0,20 
61 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,36 0,50   0,31 
63 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,20 - 0,20 
64 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,26 -  0,26 
65 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,16 -  0,16 
66 Plochy bydlení - bydlení individuální 2,48 ÚS, ÚR  2,48  
74 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,08 -  0,08  
75 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,22 -  0,22  
76 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,20 -  0,20  
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číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

77 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,46 -  0,46 
78 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,28 -  0,28 

147 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,13  ÚR 0,13 
152 Plochy bydlení - bydlení individuální 0,31  0,12 0,19 

celkem 36,01 1,9  34,11 
 
 
BH - PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ HROMADNÉ 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

154 Plochy bydlení - bydlení hromadné 1,24  - 1,24 
celkem 1,24  -  1,24 
 
 
 
RH - PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 
 
Stávající plochy hromadné rekreace jsou v obci stabilizovány. 
 
 
 
RI – PLOCHY RODINNÉ REKREACE 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

81 Plochy rodinné rekreace 0,24 -  0,24 
142 Plochy rodinné rekreace 0,46 -  0,46 

celkem 0,7 -  0,70 
 
Navržené plochy pro rodinnou rekreaci zatím nebyly využity. 
 
 
 
OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 
 
Stávající plochy občanské vybavenosti jsou v obci stabilizovány. 
 
 
 
OH - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

122 Plochy občanského vybavení - veřejná 
pohřebiště a související služby 

0,2  - 0,2 

celkem 0,2  - 0,2 
 
Navržená plocha pro veřejné pohřebiště zatím nebyla využita. 
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OK - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

123 Plochy občanského vybavení - plochy 
komerčních zařízení 

0,06  - 0,06  

153 Plochy občanského vybavení - plochy 
komerčních zařízení 

0,01  - 0,01 

celkem 0,07  - 0,07 
 
Navržené plochy komerčních zařízení zatím nebyly využity. 
 
OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

80 Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,49  - 0,49 

88 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,85 0,85  -  

90 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,42  0,07  0,35 

91 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,16 -  0,16 

92 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,09 - 0,09 

93 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,05  - 0,05 

94 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

1,27  - 1,27  

95 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

3,54  - 3,54  

148 
Plochy občanského vybavení - plochy 
pro tělovýchovu a sport 

0,16 -  0,16 

celkem 7,03  0,92  6,11 
 
Ve sledovaném období bylo z  ploch pro tělovýchovu a sport na území obce využito 0,92 ha, což 
představuje 13 % z celkové výměry návrhových ploch. 
Obec nepožaduje vymezení nových návrhových ploch pro tělovýchovu a sport. 
 
P* - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

103 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,01 - 0,01 
104 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,14 - 0,14 
105 Plochy veřejných prostranství – parkov. 0,49 - 0,49 
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106 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,04 0,01 0,03 
107 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,02 - 0,02 
108 Plochy veřejných prostranství – parkov. 0,11 0,11 - 
109 Plochy veřejných prostranství – parkov. 0,27 - 0,27 
110 Plochy veřejných prostranství – parkov. 0,17 - 0,17 
111 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,18 - 0,18 
112 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,19 - 0,19 
113 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,16 - 0,16 
114 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,02 - 0,02 
115 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,12 0,02 0,10 
117 Plochy veřejných prostranství – parkov. 0,17 0,17 - 
118 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,01 - 0,01 
119 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,05 - 0,05 
120 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,03 - 0,03 
121 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,05 0,03 0,02 
141 Plochy veřejných prostranství – m. kom. 0,14 0,06 0,08 

celkem 2,37 0,40 1,97 
  
Část návrhových ploch pro veřejná prostranství je již realizováno, plocha realizovaných staveb je 
celkem 0,40 ha, tj. 17 % z celkové výměry návrhových ploch. 
Nevznikla potřeba vymezení dalších ploch, obec další plochy nepožaduje. 
 
 
SO - PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

73 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,19 - 0,19 

116 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,1 -  0,1 

124 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,93 -  0,93 

126 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,18 -  0,18 

127 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,14 0,14  -  

128 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,32 0,32  -  

149 
Plochy smíšeného využití - plochy 
smíšené obytné 

0,88 -  0,88 

celkem 2,74  0,46 2,28  
 
 
Územním plánem bylo  navrženo celkem 39,95 ha ploch pro bydlení . Z aktualizace Rozboru trvale 
udržitelného rozvoje území (RURU) tj. k 30.9.2014 vyplývá , že bylo zastavěno 2,83 ha což je 7,1 %. 
K zastavění tedy zbývá 37,12 ha ploch pro bydlení.  
Zpřesněným výpočtem k termínu vyhodnocení údajů v rámci zprávy o uplatňování bylo zjištěno 2,28 
ha zastavěných ploch, což je 5,7 %. K zastavění zbývá dle tohoto výpočtu zbývá 37, 67 ha.  
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Z výpočtů vyplývá, že zastavitelné plochy pro bydlení byly dosud využity ve velmi malé míře.   
 
 
 
DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA 
 
Plochy pro silniční dopravu jsou v obci stabilizovány. 
 
 
 
T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (zásobování vodou) 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

97 Plochy technické infrastruktury 0,04 -  0,04 

celkem 0,04 - 0,04  
 
Navržené plochy technické infrastruktury zatím nebyly využity. 
 
 
T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (pro kanalizaci) 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

98 Plochy technické infrastruktury 0,06 -  0,06 

101 Plochy technické infrastruktury 0,1 -  0,1 
celkem 0,16 - 0,16 
 
 
Navržené plochy technické infrastruktury zatím nebyly využity. 
 
 
 
T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (pro energetiku) 
 

číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

99 Plochy technické infrastruktury 0,47 0,47 - 

100 Plochy technické infrastruktury 0,07 0,07 - 
celkem 0,54 0,54  - 
 
 
Navržené plochy technické infrastruktury zatím nebyly využity. 
 
 
 
V - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
Nevznikla potřeba na vymezení další plochy, plochy jsou stabilizovány. 
 
 
WT - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ PLOCHY A TOKY 
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číslo 
plochy 

funkční využití výměra plochy 
celkem (ha) 

z toho využito 
(ha) 

zbývá k využití 
(ha) 

129 Plochy vodní a vodohospodářské 0,17 -  0,17 

130 Plochy vodní a vodohospodářské 0,04 0,04  - 
celkem 0,21 0,04 0,17 
 
 
Navržené plochy vodní a vodohospodářské jsou využity pouze částečně. 
 
Vyhodnocení vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je v ÚP  Dolní Bečva vymezeno k 31.3.2012. Běhen sledovaného období došlo 
k realizaci zástavby v některých zastavitelných plochách.  Proto bude ve změně územního plánu 
vymezení zastavěného území celkově prověřeno dle § 58 stavebního zákona a aktualizováno k datu 
zpracování změny.    
 
A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 
 
Územní plán Dolní Bečva byl vydán zastupitelstvem obce Dolní Bečva a nabyl účinnosti 3.10.2012. 
Byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením 
vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 a v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – 
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 
10.9.2008 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008. 
 
Od doby vydání územního plánu Dolní Bečva byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky (schválena 15.4.2015 a zveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dne 16.4.2015) a Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (vydalo Zastupitelstvo 
Zlínského kraje dne 12.9.2012 s účinností od 5.10.2012).  
Pokud jde o dopad těchto aktualizací na územní plán Dolní Bečva, Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky navrhla rozšíření republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 
V Aktualizaci Zásad územního rozvoje již není uvažováno s plochou vhodnou pro akumulaci 
povrchových vod Rožnov (Rožnovská Bečva), z hlediska zajištění souladu s nadřazenou dokumentací 
došlo tedy ke změnám podmínek a vyplynula nutnost provést změnu územního plánu Dolní Bečva.  
 
Dne 19.9.2012 byl schválen zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 
1.1.2013. Z této novely stavebního zákona vyplývá potřeba změny územního plánu v částech, 
vycházejících z § 18 stavebního zákona a týkajících se umísťování staveb v nezastavěném území. 
V souvislosti s novelou stavebního zákona byly novelizovány vyhlášky č.500/2006 Sb. , o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhl. č.501/2006 Sb. , o obecných technických požadavcích na využívání území.     
V souvislosti s novelou stavebního zákona došlo rovněž ke změnám v metodice zpracování územních 
plánů Zlínského kraje. 
Výše jmenované legislativní změny budou do územního plánu zapracovány ve změně územního 
plánu. 
 
A.3 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území 
 
Ve sledovaném období od doby vydání Územního plánu Dolní Bečva do zpracování této zprávy o jeho 
uplatňování nebyly zjištěny takové negativní dopady na udržitelný rozvoj území, které by narušily 
celkovou vyváženost pilířů Rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURU). Dle RURU 
vypracovaného OV a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm ke dni 31.12.2014 je hodnocení vyváženosti 
obce celkově  kladné a obec svým kladným hodnocením všech pilířů spadá do skupiny 1.  Územní 
plán byl řešen s požadavkem dosažení harmonického vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v obci. Při uplatňování územního 
plánu byl zaznamenán ojediněle dopad na ekologickou, sociální ani ekonomickou složku obce. 
Využívání území probíhá v souladu s koncepcí územního plánu, který napomáhá uchování přírodních, 
krajinných, kulturních i historických hodnot. 
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Z vyhodnocení RURU vyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu: 
-prověřit možnost snížení negativního vlivu dopravy na zastavěné území 
-minimalizovat možný zábor ZPF u I. třídy ochrany 
-vyhodnotit koncepci odkanalizování a navrhnout její doplnění  
-prověřit vhodnost umístění zastavitelných ploch v ochranném pásmu vodního zdroje 
-prověřit nutnost vymezení zastavitelných ploch na pozemcích určených plnění funkce lesa ,    
 minimalizovat zábor těchto pozemků   
-prověřit vhodnost umístění zastavitelné plochy v záplavovém území, případně navrhnout vhodná 
protipovodňová opatření    
 
 
B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  

 
Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“), zpracované v rozsahu správního území obce Dolní 
Bečva, byly pořízeny k 31. 12. 2008 a jsou průběžně aktualizovány. K datu 31.12.2014 byla 
zpracována 3. aktualizace ÚAP včetně Rozboru udržitelného rozvoje území.   
V 3. aktualizaci ÚAP jsou vyjmenovány tyto problémy k řešení územním plánem Dolní Bečva: 
 
- prověřit možnosti snížení negativních vlivů dopravy na zastavěné území.  
 
Vyhodnocení: 
Konfigurace krajiny a platný územní plán nedávají možnost pro odvedení tranzitní dopravy mimo obec. 
Obchvat byl navržen v původním územním plánu z r. 1994, obec Dolní Bečva však požádala o jeho 
vyloučení z územního plánu a Zásad územního rozvoje, v Zásadách územního rozvoje Zlínského 
kraje z r.2008  a v novém územním plánu z r. 2012 a již obchvat zahrnut nebyl. Obec o obchvatu již 
neuvažuje. Negativní vlivy dopravy lze snížit umístěním protihlukových opatření, popř. umístěním 
ochranné zeleně mezi silnicí a obytnou zástavbou v místech, kde je toto řešení možné, doplněním 
opatření na silnici I/35 přechody pro chodce, v kombinaci s dělícími (ochrannými) ostrůvky,, příp. 
semafory (bude řešeno podrobnější dokumentací).  Ke snížení intenzity tranzitní dopravy na silnici I/35 
může přispět realizace připravované kapacitní silnice R49 Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – 
hranice ČR/SR, případně realizace kapacitní silnice Bohumín – Havířov – Třanovice – Mosty u 
Jablunkova – hranice ČR/SR 
 
- minimalizovat možný zábor ZPF I. třídy ochrany 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel prověřil návrhové plochy, navržené v územním plánu Dolní Bečva pro výstavbu v I. třídě 
ochrany ZPF. Od doby zpracování územního plánu došlo k přehodnocení zařazení pozemků do tříd 
BPEJ, takže některé plochy se již na pozemcích v I. třídě ochrany ZPF nenacházejí, v I. třídě ochrany 
ZPF zůstává pouze část plochy č. 29 a 66. Tímto došlo k podstatnému zmenšení množství 
návrhových ploch v I. třídě ochrany ZPF. 
 
- vyhodnotit koncepci odkanalizování a navrhnout její doplnění 
 
Vyhodnocení: 
Koncepce odvodu odpadních vod v obci Dolní Bečva, navržená územním plánem Dolní Bečva, 
zůstává stávající, změnou územního plánu bude prověřeno její doplnění. 
 
- prověřit nutnost vymezení zastavitelných ploch v ochranném pásmu vodního zdroje 
 
Vyhodnocení: 
V ochranném pásmu vodního zdroje se dle územního plánu nacházejí 4 návrhové plochy. Jedna 
z nich již je zastavěna, bude zahrnuta do zastavěného území, na další ploše je vydáno územní 
rozhodnutí pro stavbu RD. 
 
- prověřit nutnost vymezení zastavitelných ploch na pozemcích určených k plnění funkce lesa, 
minimalizovat zábor těchto pozemků 
 
Vyhodnocení: 
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Na pozemcích PUPFL je navrženo několik ploch pro občanské vybavení - pro tělovýchovu a sport, 
plochy jsou určeny pro umístění sjezdových tratí jako zastavitelné plochy znamenají možný rozsáhlý 
zábor PUPFL. Tyto plochy budou v souladu s metodikou tvorby územních plánů ponechány jako 
zastavitelné pouze z části, podstatná část sjezdových tratí bude zakreslena jako návrhová plocha 
nezahrnutá do zastavitelných ploch, kde není umístění staveb možné. Takto bude minimalizován 
zábor těchto pozemků zastavitelnými plochami. 
 
 
- prověřit vhodnost umístění zastavitelné plochy v záplavovém území, případně navrhnout 
vhodná protipovodňová opatření 
 
Vyhodnocení: 
Bude prověřena vhodnost umístění návrhových ploch z územního plánu v záplavovém území, nové 
plochy pro výstavbu již nebudou v záplavovém území navrhovány. 
 
 
Vyhodnocení: 
Problémy k řešení, vyplývající z ÚAP, jsou v současně platném územním plánu zohledněny a dále 
budou řešeny změnou územního plánu. Nové problémy k řešení územním plánem Dolní Bečva z ÚAP 
a Rozboru udržitelného rozvoje území nevyplývají. 

 
 
C.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
 plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
C.1  Soulad s  Politikou územního rozvoje České republiky  
 
Územní plán Dolní Bečva byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen 
PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009.  
Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 276/2015  dne 15.4.2015 a zveřejněna 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015 (dále jen „Aktualizace č. 1 PUR“).    
V PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 vymezuje republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost soužití 
obyvatel v území.   

 
Republikové priority územního plánování 
 
14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských  

14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při     
            zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny  
 Vyhodnocení:  
 V platném územním plánu je toto respektováno. Za účelem zachování urbanistické struktury 

byl věnován velký důraz na uspořádání funkčního využití území a tvorbu regulativů tak, aby 
byly přizpůsobeny specifickým požadavkům jedinečné kulturní krajiny Valašska. Územní plán 
zachovává stávající plochy osídlení v typické valašské krajině a minimalizuje rozšiřování 
stabilizovaných ploch novými zastavitelnými plochami v krajině. Stabilizují se stávající plochy 
krajinné zeleně a lesní porosty, aby byla zachována rovnováha mezi přírodními prvky a 
zásahy člověka. Snahou je respektování krajinných celků a citlivý přístup k zachování hodnot 
krajiny tj. její kulturní, přírodní a užitné hodnoty.   

 Z  této priority nevyplývá požadavek pro zpracování změny územního plánu.  
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15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně  

 
 Je respektováno, územní plán vytváří urbánní prostředí bez prostorových podmínek pro 

sociální segregaci obyvatel, nejsou zde plochy s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel.  

 
16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 
 Je respektováno, z priority nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 

Navrhované řešení územního plánu přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel a jejich 
životního prostředí. 

 
16a)  Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 

měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

 
 Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 
 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

 
 Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu, podmínky 

v území jsou vyvážené. 
 
(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  
 Je respektováno, jsou vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu 

(cyklostezky, stabilizace ploch pro tělovýchovu a sport) a nevyplývají požadavky pro 
zpracování změny územního plánu. 

 
 (19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace 
její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na 
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

 
 Je plně respektováno stávajícím územním plánem. Stávající plochy výroby (zemědělské i 

průmyslové) jsou stabilizované a není navrhováno jejich rozšíření. Stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití je umožněna pružnější změna využití ploch výroby 
v rámci daného regulativu. Zastavitelné plochy bydlení a občanské vybavenosti jsou prioritně 
situovány ve vazbě na zastavěné území obce podél silnice I/35 – střed obce- a do dvou 
hlavních údolí – Dolní a Horní Rozpité převážně do proluk a v těsném sousedství zastavěného 
území. 

 
(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
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formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 
 Je respektováno, stávající územní plán situoval rozvojové záměry do co nejméně konfliktních 

lokalit a tyto záměry bylo projednány s příslušnými dotčenými orgány ochrany přírody tak, aby 
byly veřejné zájmy, např. ochrana biologické rozmanitosti, soustava Natura 2000, mokřady 
apod., co nejméně dotčeny. Byly respektovány stávající prvky ÚSES a doplněny tak, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost. Nová výstavba vhodně doplňuje stávající zastavěné území a její 
prostorové uspořádání je stanoveno v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu. Územní 
plán vymezuje nové plochy pro rozšiřování přírodních ploch v místě chybějících biocenter a 
rozšiřování krajinné zeleně v místě chybějících koridorů. 

 
20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 

a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny.  

 
 Je respektováno, v ÚP jsou zachována dopravní propojení ve stávajících trasách, nejsou 

řešeny nové zásadní plochy dopravní či technické infrastruktury, které by mohly ovlivnit 
migrační propustnost krajiny. Prostupnost krajiny je zajištěna a nedochází ke srůstání sídel 
Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva podél komunikace I/35.  Ve změně územního plánu je 
nutno prověřit navržené záměry, aby nedošlo ke zhoršení migrační propustnosti krajiny. 

21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 

 Je respektováno a nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Nová zástavba je 
v řešeném území navrhována v těsné návaznosti na zastavěné území v nezbytně nutném 
rozsahu a je regulována tak, aby se minimalizoval její dopad na okolní volnou krajinu. Jsou 
respektovány plochy veřejné zeleně v zastavěném území. 

  
(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, 
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

 
 Je respektováno a nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. V rámci 

navržených funkčních ploch je možno realizovat propojení turisticky atraktivních míst a lokalit. 
Cykloturistika je realizována pomocí páteřní cyklostezky podél řeky Bečvy, čímž je umožněno 
propojení se sousedními obcemi a vytvořena dostupnost i dalších obcí.       

 
(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat 
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo 
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými 
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
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železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

 
 Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Jsou zachována stávající 

dopravní propojení, v rámci stávajících a navržených funkčních ploch s rozdílným způsobem 
využití je možno realizovat stavby a rekonstrukce technické infrastruktury včetně komunikací.      

 
(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

 
 Je respektováno v územním plánu, nová zástavba je umísťována v návaznosti na dopravní a 

technickou infrastrukturu. Stávající dopravní spojení jsou zachována. Nevyplývají požadavky 
na změnu územního plánu.  

 
(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

 
 Jsou zachovány stávající výrobní areály, plochy pro bydlení jsou územním plánem 

stabilizovány. V rámci změny územního plánu (dle požadavku Obce Dolní Bečva)  bude 
prověřena možnost odclonění výrobních ploch a ploch pro bydlení plochou zeleně, (25) 
 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

 
 Záplavové území bylo vydáno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje dne 17.2.2006. 

V územním plánu je navržena plocha technické infrastruktury pro hráz, plocha ohraničená 
touto hrází je chráněna jako území určené k rozlivu při  povodni. Sesuvná území jsou 
zaznačena v koordinačním výkrese ÚP. Ostatní jmenovaná opatření lze řešit v rámci platného 
ÚP.  

 
(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod.  

 
 Stávající územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení, které se zčásti nacházejí ve 

vyhlášeném záplavovém území. Rozhodnutí o vyhlášení záplavového území řeky Bečvy bylo 
vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje v r. 2006, dle rozhodnutí KÚ nebyly vyhlášeny 
aktivní zóny záplavového území. V souladu s rozhodnutím krajského úřadu je možno výstavbu 
v záplavovém území povolit jen se souhlasem dotčeného orgánu vodohospodářského a se 
souhlasem Povodí Moravy a.s., tj. výstavbu lze za aktivní spolupráce s uvedenými orgány 
regulovat. 

 Vyloučení již navržených a projednaných ploch z územního plánu Dolní Bečva prozatím 
nebude předmětem změny ÚP, tyto plochy zůstávají v územním plánu zachovány.  
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 Obec Dolní Bečva požaduje změnou územního plánu vymezit nové plochy pro zástavbu 
v záplavovém území řeky Bečvy. Pořizovatel tyto žádosti nedoporučil z důvodu  rozporu 
s PÚR ČR, jelikož se nejedná o výjimečné a zvláště odůvodněné případy, zastupitelstvo obce 
Dolní Bečva však trvá na jejich projednání.  

 

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 
území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 
dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu 
území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

 
 Požadavek je v rámci územního plánu zohledněn, návrh veřejné infrastruktury je předmětem 

platného územního plánu, je respektována stávající síť veřejné infrastruktury. Nevyplývají 
požadavky na zpracování změny územního plánu. 

 
(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 

řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností  

 
 Požadavek je možno řešit v rámci stávajícího územního plánu, nevyplývají z něj požadavky na 

změnu územního plánu. 
 
(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 

plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

  
 Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Stávající dopravní síť je 

stabilizována, urbanistická koncepce platného územního plánu navrhuje a stabilizuje plochy 
pro dopravu, umožňující účelné propojení funkčních ploch. 

 
(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
 koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 

budoucnosti.  
 
 Požadavek je v rámci územního plánu řešen návrhem technické infrastruktury. Dle schválené 

územně plánovací dokumentace je postupně realizováno odkanalizování v rámci akce čistá 
řeka Bečva.  

            Do zadání změny územního plánu vyplývá požadavek na prověření nutnosti prodloužení nebo 
posílení vodovodního řádu.    

 
(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  
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            Požadavek je v rámci územního plánu možno řešit, nevyplývají z něj požadavky na změnu 
územního plánu 

 
(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  

  
 V obci Dolní Bečva se nevyskytuje bytový fond ve znevýhodněných městských částech, 

netýká se obce Dolní Bečva. V rámci platného územního plánu je možno řešit modernizaci a 
zkvalitňování stávajícího bytového fondu, v současné době nevyplývají požadavky na změnu 
územního plánu. 

 
 
Řešené území je součástí Specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy, ve které byly pro 
usměrňování územního plánování stanoveny v Aktualizaci č. 1 PUR úkoly pro územní 
plánování: 
 
a) Vytvářet územní podmínky pro umisťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky 
  
 Je respektováno,  územní plán Dolní Bečva navrhuje zastavitelné plochy pro smíšené využití 

a stanovuje podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky do 
stávajících i návrhových ploch bydlení.      

 
b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem 
  
 Je respektováno, územní plán stabilizuje dopravní plochy pro hlavní silniční tah silnice I/35     
 
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras 
  
Je respektováno, územní plán respektuje stávající cyklistické i pěší trasy, zejména trasu směr Horní 

Bečva (směr hranice se Slovenskem)   
 
d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace  
  
            Je respektováno, územní plán obce stabilizuje stávající plochy rekreace, jejichž kapacita je pro 

území dostatečná. Navrhuje rovněž novou lokalitu pro lyžařský areál (vlek, sjezdovka, 
rozhledna) včetně zázemí a dopravní infrastruktury. 
 

f) Vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
 vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství  

 
Je respektováno, územní plán stabilizuje stávající plochy pro zemědělskou výrobu 
podhorského a horského charakteru a vymezuje stávající lokality pastvinářství. 
 
 

Shrnutí: 
Z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 

 
 
 
 

C.2  Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 

Územní plán Dolní Bečva byl zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 
(ZÚR ZK), které byly vydány usnesením ZK č. 0761/Z23/08 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008.  
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „Aktualizace ZUR ZK“) byla pořízena 
na základě Zprávy o uplatňování ZUR v uplynulém období 2008-2010, byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.  
Priority územního plánování vyplývající z aktualizovaných ZÚR ZK jsou vyhodnoceny následně:  
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C.2.1 Priority územního plánování 
 
 (1)  Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. 
             Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu   
             mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a  
             kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje  
             při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití  
             území a při územně plánovací činnosti obcí. 
  
            Územní plán Dolní Bečva byl zpracován tak, aby byly vyváženy všechny jmenované tři pilíře  
            zaručující vyvážený stav životního prostředí. V platném územním plánu nedochází k převaze  
            jednotlivých odvětví a nerovnováze jeho pilířů tvořících vyváženost obce.  
            Nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. Í  
 
(2)  Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
 podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci 
 republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního 
 rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských 
 záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů 
 stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). 
             
  
- Územní plán respektuje záměry z Aktualizace ZUR ZK (zakresleno v koordinačním výkrese):     
- Nadregionální biocentrum NRBC PU 09 (označení 103-Radhošť, Kněhyně)  
- Regionální biokoridor RBK PU 79 (označení – 132 Kluzov)     
- Regionální biokoridor RBK PU 149 (označení 1567- Kluzov-Střítež) 
- Regionální biokoridor RBK PU 150 (označení 1568 – Adámky –Kluzov)       
 
V Aktualizaci ZUR je vypuštěna kapitola 7.1.3 Protipovodňová ochrana, z toho vyplývá  vypuštění 
plochy ID 131 z územního plánu Dolní Bečva  (dle ZUR PN 13 – Suchá vodní nádrž) – tj. požadavek 
na změnu v územním plánu. Vyplývá požadavek na změnu územního plánu.   

      
                 
(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
 hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
 regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí 
 s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. 
 Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými 
 záměry kraje a možnost jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
 
 V řešeném území je dostatek stabilizovaných ploch pro výrobu a podnikatelské aktivity. Jejich 
 další rozvoj lze zajistit intenzifikací zástavby v rámci stabilizovaných ploch výroby. Nevyplývají 
 požadavky na zpracování změny územního plánu. 
 
 
(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam 

krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na 
rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat 
zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci 
obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů 
mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského 
prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

            
            Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 
 
(5)  Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných 

staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné 
dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za 
rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na:  
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• rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti 
integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické 
dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a 
místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.  

 
Je řešeno, obcí vede frekventovaná a využívaná cyklostezka podél řeky Bečvy, která 
umožňuje dopravní propojení s ostatními obcemi v podél řeky Bečvy. Cyklostezka je vedena 
převážně jako samostatná komunikace, nebo je součástí místních komunikací. Umístění 
cyklostezky je v souladu s funkčním využitím ploch s rozdílným způsobem využití dle platného 
územního plánu. Nevyplývají požadavky na změnu územního plánu.      

 
 

 (6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah 
obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 

 
• zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální 

rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, 
které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území;  

• umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co 
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních 
opatření;  

• zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem 
nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy 
využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 

• zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
charakteristiky.  

Územním plánem je řešeno.  
Zástavba  objektů výroby a občanské vybavenosti, které  mohou svým objemem negativně 
ovlivnit krajinu není navrhována.  
Navržené zastavitelné plochy doplňují zástavbu a využívají stávajících komunikací a 
inženýrských sítí. Samostatně plochy nové výstavby ve volné krajině nejsou navrhovány. 
Nevyplývají požadavky na změnu územního plánu.  
 

(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště 
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách, především na:   
 
-významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí , 
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá 
urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování 
prostupnosti krajiny  
 
Je řešeno: stávající infrastruktura je stabilizována. V rámci změny územního plánu bude prověřeno 
doplnění další technické infrastruktury pro plochy stávající a zastavitelné plochy bydlení.       
 
-využití ploch a objektů k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a 
přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných ploch pro podnikání 
v zastavěném území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla.   
 
Je respektováno objekty pro podnikání jsou soustředěny v plochách k tomu určených územním 
plánem (bývalé JZD, plocha v centru obce).  Změnou ÚP  nebudou řešeny další návrhové plochy pro 
podnikání.     
 
-Hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování 
veřejné zeleně. 
 
Ve stávajícím územním plánu bylo hospodárné využívání ploch respektováno, nové plochy pro 
výstavbu jsou navrženy obvykle v návaznosti na zastavěné území. Úkolem změny ÚP je prověřit 
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hospodárné využití zastavěného území,  v souvislosti s vymezováním nových zastavitelných ploch pro 
bydlení. 
 
- Výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a 
rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami 
v konkrétní části území.  
 
Je územním plánem řešeno, jsou zde stabilizovány dvě velké plochy občanského vybavení pro 
tělovýchovu a sport-  golfové hřiště a dále plocha v centrální části obce včetně  fotbalové hřiště.  
 
-Významné ekonomické přínosy ze zemědělství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit 
pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce 
zemědělství v krajině a   mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivní rekreační a turistické využívání území 
 
Je respektováno. V lokalitě je uplatňováno pastvinářství a další druhy zemědělské činnosti , 
vycházející z konfigurace terénu a historických zvyklostí. V krajině je umožněno turistické využívání  
území-viz oblast Radhošťského masivu a cyklostezka podél řeky Bečvy.   
 
-Vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné infrastruktury 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  
 
Z této priority vyplývá požadavek na prověření záměrů v rámci změny územního plánu v plochách 
vymezeného záplavového území řeky Bečvy.  
  
(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území 
a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové 
formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území 
a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 
- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti 
v hlavních centrech oblastí; 
Netýká se území Dolní Bečva, není řešeno.  
 
- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí 
v území; 
Je splněno, územní plán v co největší míře vytváří podmínky pro zachování výše uvedených hodnot.  
      
- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou 
náhradní výstavbu. 

             V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro ochranu před rozlivem vody řeky Bečvy- je zde 
navrženo RBC 132 Kluzov PU 79, s možností rozlivu vody na této ploše. Avšak některé záměry 
požadované ve změně ÚP jsou navrhovány v záplavovém území tj. v ohrožených částech obce.       

             Z tohoto bodu vyplývá úkol pro změnu územního plánu: prověřit návrh  nových zastavitelných plochy  
ve vyhlášeném  záplavovém území řeky Bečvy, záměry nenavrhovat pokud neodpovídají definici dle 
priority (7) - zcela výjimečné a zvlášt´ odůvodněné případy.              

 
Obec Dolní Bečva se nachází ve vymezené specifické oblasti SOB2 Beskyd. Územní plán Dolní 

           Bečva je vypracován v souladu se zásadami pro plánování a usměrňování výstavby v obci. 
           Vyhodnocení viz kapitola C.3. 
 

Součástí Aktualizace ZÚR již není plocha rezervy pro akumulaci povrchových vod, z toho vyplývá 
požadavek na úpravu  dokumentace změnou v územním plánu. 
 
(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých 
a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti 
a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie. 
Je respektováno: přírodní zdroje jsou stabilizovány ve funkčních plochách lesů, ZPF, plochách 
přírodních.  
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(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství 
území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování 
o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují 
nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a 
před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát 
na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě 
ochrany.    
Je respektováno. Územním plánem jsou navrženy funkční plochy tak, aby byl eliminován negativní 

            dopad nové zástavby na zábor ZPF. Navržená nová zástavba vhodně doplňuje stávající zastavěné 
území obce.  
Vyplývá úkol pro změnu územního plánu: Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF 
zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany. 
 
(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.          
 
Je respektováno, v obci je stabilizována plocha občanské vybavenosti pro hasičskou zbrojnici. 
Nevyplývají požadavky na zpracování změny ÚP. 
 
(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících  řešení 
a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 
 
Požadavky vyplývající z rozvojových dokumentů kraje jsou respektovány, v souladu s těmito 
dokumenty je vymezena dopravní a technická infrastruktura a územní systémy ekologické stability. 
  
(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedních krajů a  
potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedních území a spolupracovat s nimi při utváření koncepcí 
překračujících hranice kraje a státní hranici.  
Je respektováno. Území obce není přímo příhraničním územním státu, ale prochází zde silnice I/35 
směrem na Slovensko, pro kterou je v územním plánu stabilizována příslušná plocha.      
 
(14)  Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a 
mezinárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území  kraje 
a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 
Není řešeno.         

 
           C.2.2 Specifické oblasti:  
           ZUR ZK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy na území Zlínského kraje , vymezené 

v PUR ČR 2008. Obec Dolní Bečva se nachází ve vymezené specifické oblasti SOB2 Beskyd.  
            Pro řešené území jsou stanoveny zásady pro rozhodování o změnách v území týkající se obce 

Dolní Bečva: 
             -podporovat možnosti vytváření nových pracovní příležitosti v SOB2 zvláště rozvojem cestovního ruchu, rekreace 

a turistiky; 
- podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy území příhraničí SOB2; 
V obecné rovině jsou v územním plánu Dolní Bečva respektovány výše uvedené zásady, není vyvolána potřeba 
na změnu územního plánu.     

            
            Pro řešené území jsou stanoveny tyto úkoly pro územní plánování:  

- řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území SOB2;   
-  Územní plán respektuje záměry z Aktualizace ZUR ZK (zakresleno v koordinačním výkrese):     
-  Nadregionální biocentrum NRBC PU 09 (označení 103-Radhošť, Kněhyně)  
- Regionální biokoridor RBK PU 79 (označení – 132 Kluzov)     
- Regionální biokoridor RBK PU 149 (označení 1567- Kluzov-Střítež) 
- Regionální biokoridor RBK PU 150 (označení 1568 – Adámky –Kluzov)       
V Aktualizaci ZUR je vypuštěna kapitola 7.1.3 Protipovodňová ochrana, z toho vyplývá  vypuštění 
plochy ID 131 z územního plánu Dolní Bečva  ) – vyplývá požadavek na  změnu územního plánu.         
 
- prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením SOB2 a stanovit pravidla   
  pro jejich využití; 
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Je řešeno v této  zprávě o uplatňování v kapitole A.   
 
-prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních centrech SOB2 podél silnic    
  I/35 a II/ 487; 
Je řešeno, územní plán Dolní Bečva má vymezeny dostatečné stávající i návrhové plochy pro rekreaci a turistiku.   
 
- stanovit regulativy pro ochranu přírody a krajiny i zástavby v případě rozšíření těžby zásob černého uhlí nebo  
plynu v oblasti; 
Netýká se , není řešeno.  
 
- dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2 včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty v území SOB2; 
Je respektováno  územním plánem. V návrhu  zadání změny č.1 pořizovatel navrhuje taková řešení, aby byl 
eliminován negativní dopad nové zástavby na kulturní, civilizační aj. hodnot, tak aby navržená zástavba byla 
v souladu s urbanistickou koncepcí obce.     
 
- prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro rozšíření nabídky 
přeshraničních  pěších a cyklistických spojení. 
Je respektováno, dopravní propojení na Slovensko tj. silnice I/35 je realizována v dostatečných parametrech, 
cyklistická stezka podél řeky Bečvy umožňuje propojení přes navazující obce Prostřední a Horní Bečva až na 
hranice se Slovenskem.  
 
-Zásady pro využívání krajiny s lukařením, v krajinném celku Rožnovsko:  
 
Dolní Bečva je součástí krajinného celku Rožnovsko-krajina s lukařením,v krajinném prostoru Bečvy.    
 
KRAJINNÝ RÁZ: členitá pahorkatina až plochá vrchovina, solitérní stromy, meze a remízy, vysoký 
podíl trvalých travních porostů (zejména lučních) a lesa (do 50%), specifické formy chovu dobytka 
(zimní ustájení), včetně chovu koní, krajina atraktivní pro agroturistiku a extenzivní formy rekreace; 
Přírodní prvky – cenné luční ekosystémy (např. výskyt orchidejí), přírodě blízké typy biotopy (habřiny, 
bučiny, teplomilné doubravy); 
Kulturní prvky – louky, extenzivní ovocné sady, vernakulární architektura, zachované urbanistické 
znaky sídel, sakrální architektura, doprovody vodotečí a silnic, kamenice; 
Vjemové znaky – malebnost, různorodost, výhledy do krajiny, harmonie vztahu člověka a přírody, 
výrazné působení krajinných dominant 
MOŽNÁ OHROŽENÍ: 
- zástavba mimo zastavěné území, 
- vnášení nových krajinných dominant, 
- sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo jejich převod na jiný způsob využití, 
- přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků 
30 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 A. NÁVRH 
ZÁSADY PRO VYUŽÍVÁNÍ: 
 zabezpečit ochranu a využívání lučních porostů; 
 nepovolovat rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek; 
 nepovolovat zástavbu rodinných domů mimo hranice zastavěného území; 
 posuzovat vliv staveb a záměrů na krajinný ráz; 
 respektovat architektonické a urbanistické znaky sídel 

         
Vyhodnocení:  
Stávající územní plán je vypracován přiměřeně v souladu s výše uvedenými zásadami.  
Úkol pro projektanta změny ÚP- zabývat se výše uvedenými zásadami při zpracování změny 
územního plánu.      
 
C.2.3.  Plochy a koridory nadmístního významu   
 
-Silniční doprava, železniční a kombinovaná doprava,letecká doprava vodní doprava, přepravní 
zařízení, energetika.   
Netýká se obce Dolní Bečva – není řešeno.  
 
-Vodní hospodářství, Ochrana před povodněmi. 
Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňových opatření v souladu s Plány 
oblastí povodí Moravy a Dyje na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby. 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 10/2012 – 10/2016 

22 

Úkol pro změnu územního plánu –  vypuštění plochy ID 131 z územního plánu Dolní Bečva  (dle ZUR 
PN 13 – Suchá vodní nádrž). 
 
C.2.4. Plochy a koridory územního systému ekologické stability  
Územní plán Dolní Bečva respektuje tyto plochy a koridory ÚSES:  
-Nadregionální biocentrum NRBC PU 09 (označení 103-Radhošť, Kněhyně)  
-Regionální biokoridor RBK PU 79 (označení – 132 Kluzov)     
-Regionální biokoridor RBK PU 149 (označení 1567- Kluzov-Střítež) 
-Regionální biokoridor RBK PU 150 (označení 1568 – Adámky –Kluzov) 
 
Nevyplývá požadavek na změnu územního plánu.         
C.2.5.    Plochy a koridory pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu 
Obce Dolní Bečva se týká vymezená plocha pohledového horizontu nadregionálního významu – 
Pustevny – Radhošť. Tento požadavek je územním plánem respektován a v tomto území nejsou 
navrženy žádné návrhové plochy. 
 
C.3.  Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským krajem:  
ÚP Dolní Bečva  v souladu se všemi rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje, jedná se 
zejména o tyto: 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20.10.2004 usn. 
č. 770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje – ÚP respektuje záměry 
v oblasti zásobování vodou a odkanalizování území  

• Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje, část Návrh výhledové koncepce 
GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením č. 
656/Z24/04- cyklotrasy nacházející se v řešeném území nejsou ÚP dotčeny 

• Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje- promítá se do ZUR ZK, prvky 
regionálního USES byly prověřeny a v ÚP jsou zapracovány  

• Plán oblasti povodí Moravy a Dyje  
• Krajinný ráz Zlínského kraje – dokument je respektován, je podporována rozvolněná 

zástavba na pasekách a typické znaky krajinného rázu 
• Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje - schválena dne 14.12.2011 usnesením 

č. 0625/Z18/11- pro území obce Dolní Bečva nevyplývají požadavky  
 
 
D.  Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona  
 
Z tabulek v kapitole A.1 této zprávy vyplývá velmi pomalé naplňování rozvojových ploch včetně ploch  
pro bydlení.   
 
Územním plánem bylo  navrženo celkem 39,95 ha ploch pro bydlení . K termínu vyhodnocení údajů 
pro aktualizaci Rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURU) tj. k 30.9.2014 bylo zastavěno  
2,83 ha což je 7,1 %. K zastavění tedy zbývá 37,12 ha ploch pro bydlení.  
Zpřesněným výpočtem v rámci zprávy o uplatňování bylo zjištěno 2,36 ha  zastavěných ploch pro 
bydlení (dle aktuálního výpočtu dle tabulek pro Plochy bydlení-bydlení individuální a pro Plochy 
smíšeného využití –plochy smíšené obytné.    
 
Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji počtu obyvatel v obci vyplývajícího 
z aktualizace RURU, kdy by měl počet obyvatel ve městě v roce 2028 dosáhnout počtu 1893  ze  
1874  (údaj k 1. 1.2014) obyvatel, což znamená malý nárůst. Potřeba nových zastavitelných ploch pro 
bydlení (vypočteno kalkulačkou URBANKA) dle zpracované prognózy bydlení do roku 2028 je 14,15 
ha. 

 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení vysoce převyšuje prognózu vývoje počtu obyvatel 
(soudržnost obyvatel) tj. nevznikla potřeba vymezení dalších ploch pro bydlení změnou 
územního plánu.  

 
Z výše uvedeného vyplývá, že při ponechání navržených ploch pro bydlení v Územním plánu 
Dolní Bečva, které nejsou dosud zastavěny, nelze prokázat potřebu zapracování dalších 
návrhových ploch pro bydlení. Nové zastavitelné plochy pro bydlení by mohly být vymezovány 
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pouze za předpokladu omezení nebo vypuštění jiných zastavitelných ploch pro bydlení bez  
navyšování celkové bilance. V rámci této zprávy o uplatňování není omezení nebo vypuštění 
zastavitelných ploch řešeno.    
 
Nebyla prokázána nemožnost využití vymezených zastavitelných ploch pro bydlení.   
 
Podrobné prokázání dle § 55 odst. 4 stavebního zákona bude součástí textové části změny ÚP 
Dolní Bečva. 
 
 
 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
  
 
E.1. Požadavky na změnu územního plánu 
 
Zastupitelstvo Obce Dolní Bečva na svých zasedání schválilo dílčí požadavky na změnu územního 
plánu a trvá na projednání všech požadavků (dopis ze dne 20.7.2016).   
 
Ze zprávy o uplatňování je zřejmé, že je potřeba vyhotovit změnu územního plánu. V rámci této změny 
je potřeba zapracovat požadavky vyplývající z nadřazených územně plánovacích dokumentací, 
ze závazných dokumentů Zlínského kraje a požadavky vyplývající z platné legislativy.   
 
a) Pořizovateli byly předány obcí Dolní Bečva požadavky na změnu územního plánu, jejichž 
projednání bylo chváleno zastupitelstvem obce Dolní Bečva. I přes vyhodnocení dle kapitoly D. této 
zprávy, obec Dolní Bečva trvá na jejich projednání.   
Návrhy na změnu budou projektantem prověřeny a vyhodnoceny.    
   
 

 
 
 

žadatel pozemek parc. č. 
v k.ú. Dolní Bečva 

původní využití
  

návrh na změnu 
ÚP 

Vyhodnocení 
pořizovatele 

 
 
1. 

 
Ludmila Tolarová  
Dolní Bečva č. 505 
 
 

 
1453 – část  
 

 
Z – plochy 
zemědělské 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

Doporučujeme   prověřit 
projektantem 
s podmínkou směny 
ploch.  
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. Záměr by bylo 
možno odůvodnit pouze 
v případě směny 
zastavitelných ploch (dle 
návrhu žadatelky).  
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2. 

 
Josef Vojkůvka 
Dolní Bečva č.152 
 
 
 

 
1542/1 – část,  
1580 
 

 
Z – plochy 
zemědělské 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

Nedoporučujeme.  
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. Pozemek 
parc. č.1580 se nachází 
v I.třídě ochrany ZPF-
rozpor  s PUR a ZUR . 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat. 
 

 
 
3. 

 
Karel Mana 
Myslivecké 
sdružení o.s., Dolní 
Bečva č. 127 
 
 

 
2598/22 – část 
 

 
L – plochy 
lesní 

 
žádost o 
zařazení 
sportovní 
střelnice pro 
loveckou 
brokovou 
střelbu do ÚP 

Doporučujeme prověřit 
projektantem . 
Jedná se o změnu využití 
území pro účely sportovní 
střelnice mysliveckého 
sdružení. 
 

 
 
 
 
4. 

 
DIOFLEX s.r.o.,  
Pletařská 2671 
Rožnov pod Radh. 
 
 

 
478/6, 498/1, 500/1, 
500/2, 500/3, 500/4, 
502/1, st. 840, st. 
841, st. 842, st. 843, 
st. 844, st. 845, st. 
934 
 

 
RH – plochy 
hromadné 
rekreace 
BH – plochy 
bydlení – 
bydlení 
hromadné 
OK – plochy 
občanského 
vybavení – 
plochy 
komerčních 
zařízení 
P* - plochy 
veřejných 
prostranství 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Doporučujeme prověřit 
projektantem .  
Jedná se o plochu 
v zastavěném území a 
část plochy byla určena 
pro bydlení.  Změnu 
plochy BH na BI lze 
doporučit-nedochází 
k nárůstu plochy pro 
bydlení. Změna  dalších 
ploch RH,OK, P* bude 
prověřena projektantem -
dochází k nárůstu plochy 
pro bydlení. Zvážit 
zpracování územní 
studie.   
 

 
 
5. 

 
Jan a Olga 
Janigovi 
Volgoradská 
2414/82 
Ostrava – Zábřeh 
 
 

 
606/3, 609/2, 631/3, 
631/4 
 

 
Z – plochy 
zemědělské 
L – plochy 
lesní 
P* - plochy 
veřejných 
prostranství 

 
RI – plochy 
rodinné 
rekreace 
(legalizace 
nepovolené 
stavby) 

Doporučujeme 
v omezeném rozsahu.  
Doporučujeme prověřit 
projektantem pouze 
v rozsahu hlavního 
objektu nepovolené 
stavby. Jedná se o II. 
zónu SCHKOB. 

 
 
6. 

 
František Solanský 
Jarmila Solanská 
Chalupníkova 
1033/36, Ostrava – 
Zábřeh 
 

 
1286/1, díl „A“ 
z geom. plánu 
 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

Nedoporučujeme.   
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. Plocha se 
nachází v bezprostřední 
blízkosti průmyslové 
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plochy s průmyslovými 
objekty. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat. 

 
 
7. 

 
Knápek Václav 
Mgr.,  
Opatovská Andrea 
Radhošťská č.e. 54 
Dolní Bečva 
 

 
478/14 a st. 730 
 

 
RI – plochy 
rodinné 
rekreace 

 
SO – plochy 
smíšeného 
využití, plochy 
smíšené 
obytné, resp. BI 
– plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Doporučujeme prověřit 
projektantem. 
Jedná se o zastavěné 
území.  

 
 
8. 

Petr Volný a Šárka 
Volná, Převrátí 
1009, Zubří 

1167/12 OS – plochy 
občanského 
vybavení – 
plochy pro 
tělovýchovu a 
sport 

SO – plochy 
smíšeného 
využití, plochy 
smíšené obytné 

Nedoporučujeme.  
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. Plocha se 
nachází v záplavovém 
území řeky Bečvy. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat. 
 
Rozpor s PUR, ZUR. 

 
 
 
 
9. 

 
Vlasta Cábová 
Cápík Zdeněk 
Svazarmovská 
1577 
Rožnov pod Radh. 

 
40/6, st. 868,  

 
RI – plochy 
rodinné 
rekreace 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Doporučujeme prověřit 
projektantem. 
Jedná se o zastavěné 
území.   

 
 
 
10. 

 
Jan Juříček 
Dolní Bečva č. 525 
 

 
2687/12 

 
P* - plochy 
veřejných 
prostranství 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Doporučujeme prověřit 
projektantem. 
Jedná se o zastavěné 
území.  

 
 
 
11. 

 
Kretek Stanislav 
Kretková Radka 
Horní Bečva 603 
 

 
2367/1 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Nedoporučujeme.    
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat. 
 

 
 
 
12. 

 
Jana Švábíková 
Zuzana Švábíková 
Dolní Bečva č. 570 
 
 

 
1382/12, 1382/11, 
1382/1 

 
Plocha bydlení 
individuálního 
– na 2 rodinné 
domy 

 
BI 52 – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální,  
požadavek na 3 
rodinné domy  

 
Doporučujeme prověřit 
projektantem.  
Jedná se o změnu 
v odůvodnění ÚP, kde byl 
povolen pouze jeden RD. 
Plocha je určena pro 
bydlení individuální.  
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13. 

 
Martin Zetocha 
Dlouhá 1636 
Kuřim 
 

 
1128/9, 1129/8 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

Nedoporučujeme.  
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.. 
 

 
14. 

 
Robert Gregov 
Dušní 112/16 
Praha 1 

 
1159/1,1156/1,1159/2 
– část, 
1162/2 – část, 1156/2 
- část 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Nedoporučujeme.   
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Plocha se nachází 
v záplavovém území řeky 
Bečvy. Rozpor s PUR a 
ZUR.  
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.. 
 

 
15. 

 
Luboš Ďurčanský 
1. Máje 1161 
Rožnov pod Radh. 
 

 
1781/3, 1781/1 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

 
Nedoporučujeme.  
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.  

 
 
 
16. 

 
Tomáš Divín 
Dolní Bečva 561 
Dolní Bečva 
 

 
89, 90/1 

 
Z – plochy 
zemědělské 
 

 
BI – plochy 
bydlení, bydlení 
individuální 

Nedoporučujeme.   
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.. 
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17. 
 
 
 

Dagmar Vajdová 
Starobělská 62 
Ostrava – Zábřeh 
 

281/14 
 
 
 

L – plochy 
lesní 
 

RI – plochy 
rodinné 
rekreace 

Nedoporučujeme.  
Ze zprávy o uplatňování 
vyplývá, že návrhové 
plochy pro rekreaci 
individuální dosud nebyly 
využity. Navyšování 
nových ploch nelze 
odůvodnit.  
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.. 
 
 

 
18. 

 
Stanislav Žitník a 
Dagmar, Dolní 
Bečva 303 
 
 
 

 
část 32/1 

 
Z- plochy 
zemědělské 
  

 
BI- plochy 
bydlení, bydlení 
individuální   

Nedoporučujeme. 
Ze zprávy o uplatňování 
a RURU vyplývá 
nemožnost zařadit další 
návrhové plochy pro 
bydlení. Navyšování 
dalších zastavitelných 
ploch nelze za 
současného stavu 
odůvodnit. 
Obec Dolní Bečva přesto 
požaduje projednat.. 
 

 
19. 
 
 

 
Obec Dolní Bečva 

 
202/4, 202/1, 201/1, 
201/4, 201/6 

 
Plocha výroby 
a skladování -
V 
 

 
Plochy sídelní 
zeleně-Z* 
 š. 5 m. 
 

 
Doporučujeme prověřit  
projektantem.  
 

 
 
 
 
 
b) Změnou územního plánu budou prověřeny požadavky vyplývající z nadřazených územně 
plánovacích dokumentací, ze závazných dokumentů Zlínského kraje a požadavky vyplývající z platné 
legislativy a z podnětů pořizovatele vzniklých z průběžného sledování území:     
 
● Ve změně ÚP provést úpravy plynoucí z kapitol A a B a následujících Zprávy o uplatňování.  
 
● Prověřit a případně upravit stanovení podmínek pro využití všech ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně podmínek prostorové regulace.  Důraz bude kladen na upřesnění hlavního využití, 
přípustného, nepřípustného a podmíněně přípustného  využití ploch. V Ploše Z prověřit možnost 
omezení  plochy  staveb pro zemědělství ( max rozměr v m²) a  vyloučení staveb - seníky , včelíny, 
mobilní domy apod. 
 
● Prověřit požadavek vyloučení nových staveb pro individuální rekreaci v Ploše RI 
 
● Doplnit do regulativů (požadavek pořizovatele):  
- BI - přípustné využití -stávající rekreace 
- OK- přípustné využití -veřejná prostranství  
- T* - přípustné využití -stavby a zařízení pro nakládání s odpady, sběrný dvůr   
- Z -  dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím  (prověřit toto doplnění  v 

ostatních plochách)    
-  
● U dosud neřešených velkých zastavitelných ploch BI zvážit zpracování územní studie.       
 
● Prověřit zastavěného území dle § 58 stavebního zákona a aktuální judikatury a aktualizovat jej 
k datu zpracování změny. 
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● Změna bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 
1    a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 pro území 
obce Dolní Bečva, zejména priority územního plánování. Dále bude změna respektovat všechny 
známé koncepční dokumenty a širší vztahy v území. 
 
●Jako součást vyhodnocení záborů půdního fondu řádně zdůvodnit potřebu nových ploch pro 
zástavbu, zejména ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným § 4 a 5 zákona č. 334/1992, o 
ochraně ZPF, postupům dle § 3 a 4 prováděcí vyhlášky č. 13/1994Sb. a dále vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa včetně 50m 
pásma od okraje lesních pozemků dle § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Zdůvodnit 
nezbytnosti návrhu, vyhodnotit a obhájit výhodnost navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně ZPF a 
PUPFL.  
 
● Prověřit možnost rozšíření řádů inženýrských sítí- vodovod, kanalizace, elektro.  
 
● Odstranit čáru výhledové vodní nádrže (modrá čárkovaná) z důvodu vyloučení z nadřazených 
dokumentací.  
 
● Prověřit funkční využití plochy  chaty Mír , parc.č. st.451 , 599/2,  která je zařazena do plochy BI a 
slouží jako turistická chata (možnost zařazení do SO).  
 
● Prověřit funkční využití parc.č.204, která je zařazena do plochy BI (možnost zařazení do V). 
 
● Prověřit funkční využití ploch 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, které jsou zařazeny do BI,  ale jedná se o 
rekreační objekty (možnost zařazení do RI).    
 
● V rámci návrhu změny územního plánu posoudit vhodnost území z hlediska možnosti ovlivnění 
nových ploch hlukem a na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže tj. zátěže v úrovni nad 
hygienickými limity hluku stanovenými § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovit způsob funkčního využití pro plochy bydlení pouze jako podmíněně přípustné 
využití území. Případně vyloučit z návrhu takové plochy, které jsou z pohledu ochrany před hlukem 
nevhodné pro výstavbu chráněných objektů a situování chráněných venkovních prostorů. 
 
● Z hlediska ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany:  
 
-doplnit do kordinačního výkresu - je zájmovým územím dle vyjmenovaných druhů staveb. 
 
-do textové části do Odůvodnění bude doplněna kapitola 1.C.8.1 o  ochranná pásma leteckých 
zabezpečovacích zařízení  a text: 
V tomto území  lze povolit uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska ministerstva obrany: 
-větrné elektrárny 
-výškové stavby (nad 30m) 
-venkovní vedení VVN a VN 
-základní stanice mobilních operátorů 
-výstavba radioelektronických zařízení  
-výstavba vodních nádrží 
-výstavba objektů tvořící dominanty např. rozhledny  

•  Prověřit možnost sjednocení funkčního  využití plochy v zastavěném území ( plochy uvedené jako 
významné objekty 05a –stavebniny a 05b sběrný dvůr ) jako plocha technické infrastruktury pro 
využití pro svěrný dvůr. 

•  V dokumentaci bude prověřeno a poté zakresleno prodloužení  technické infrastruktury, splaškové  
kanalizace ( dle podkladu , který poskytne obec Dolní Bečva):  
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a)-prodloužení kanalizace obce Dolní Bečva, v místní části Dolní Rozpité   dle PD z 12/2008 
vypracované Ing. Ivo Hradilem doplnit  úsek mezi šachtami  Š5- Š 34, Š10 – Š 41,  Š 13- Š 46 
b)- úsek od č.p.350 Pařenicovi – Vojkůvkovi č.p.272 
    - úsek Maléř č.p.284- fara č.p.245 
     - úsek Skalik č.p.539- Bolcek 454 
     - úsek Petrla č.p. 462- Parma č.p,.555 
     - úsek Šturala  č.p.459- Blinka č.p.586 
     - úsek Vašenková č.p.607- Hradská č.e. 0128 
     - úsek Jakšíková č.p.46- Válek č.p.50   
     - úsek Kalusovi č.p.584– bytový dům č.p.521  
     - úsek Jakšíková  č.p.46 -Liďáková č.p.51 
 c)- odbočení Solanský č.p.355 – Maděrovi 451 
d)   -odbočení Poruba  č.p. 274   - Krhutkovi 344 
        -prodloužení Pipetech  č.p.637  - Divín 292 
        -odbočení Španihelová č.p.279- Hajda č.p.302 

 
 e)-prodloužení  Mydlovi  č.p.378- Amos penzion č.p.229 –  
           Šenovi č.p. 127 
          -odbočení Kuběna  č.p.349- Manethovi  č.p.285-  
            Poláchovi č.p.314 
 f)- odbočení  Judr.Holubcová č.p.494  

   -prodloužení obchod č.p.497- Růčkovi  č.p.115 a 562 
         g) -  nový řád -  chata Vojtovič 089(u Bečvy)- osvětová     
             beseda č.p.184-  Vaškovi  č.p.296  
 
●  V případě kolizních situací (imise, hluk, pach, doprava) mezi plochami výroby a skladování  (V)  a 
plochami bydlení individuálního  (BI)  v centrální části obce , prověřit změnu funkčního využití plochy 
nebo části plochy (V) na plochu smíšenou obytnou (SO).   
 
E. 2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich  
využití, které bude nutno prověřit 
 
Ve změně územního plánu není předpoklad vymezování ploch a koridorů územních rezerv. 
Z nadřazených dokumentací vyplývá zrušení výhledové vodní nádrže.  
 
E. 3. Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
 
Prověřit potřebu vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO).  
      
Z nových požadavků na změnu ÚP nevyplývá vymezování nových veřejně prospěšných staveb,   
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které lze uplatnit právo na vyvlastnění nebo předkupní 
právo. 
 
E. 4. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách  
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením  
dohody o parcelaci 
 
 V rámci změny územního plánu je požadavek prověřit uložení zpracování územních studií u velkých 
zastavitelných ploch pro bydlení . 
 
E. 5. Případný požadavek na zpracování variant řešení  
 
Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven. 
 
E. 6. Požadavek na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho  
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odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  
 

• Změnu územního plánu zpracovat s přihlédnutím k aktuálním metodickým doporučením 
zpracování změn územních plánů pro Zlínský kraj, na aktuálním mapovém podkladu  
(účelová KM ZK) a za použití aktuálních dat ÚAP  v souladu se stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy 

- rozsah textové a výkresové části bude vycházet z  ÚP Dolní  Bečva a z pokynů pořizovatele, 
bude vypracována část návrh a část odůvodnění  

- k datu vydání změny č. 1 ÚP Dolní Bečva bude vyhotoven ÚP Dolní Bečva zahrnující právní 
stav po vydání této změny 

- koordinační výkres bude zahrnovat také přesah pro prezentaci návazností a vazeb na 
sousední území 

- výkres širších vztahů bude zpracován jako výřez ze ZUR ZK v měřítku 1:100 000 
- dokumentace bude zpracována v digitální podobě dle Metodiky jednotného digitálního 

zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje – Sjednocení dÚP  HKH 2007. 
Kontrolu dat digitálního zpracování územního plánu dle metodiky zajistí Krajský úřad 
Zlínského kraje před předáním čistopisu dokumentace. 

• Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva 
konzultovat s Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního 
plánování a s určeným zastupitelem – min. 2 výrobní výbory. 
 
 

      ●     V souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona se při projednávání změny  lhůta 1 roku   
             od předchozího rozhodnutí zastupitelstva  prodlužuje na 2 roky.    

 
• Dokumentace bude odevzdána: 
- pro společné jednání v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na CD 
- pro veřejné projednání ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na CD 
- čistopis po veřejném projednání ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na 

CD  
●    Dokumentace změny č.1 bude předána s předávacím protokolem Krajského úřadu Zlínského   
      kraje dokládající správnost předaných dat  

 
F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj  
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí  
oblast 
 
Ze stanovisek příslušných dotčených orgánů vyplývá, že záměr změny ÚP nebude mít významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo jeho celistvost, proto  Posouzení vlivů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti proto nebude požadováno.  

 
G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, jeli-zpracování 
variant vyžadováno   

 
  Zpracování variantního řešení není požadováno.  
 
H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
 
  Ze zprávy o uplatňování nevyplývá potřeba pořízení nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že 

             od nabytí účinnosti územního plánu uplynuly cca 4 roky , nedošlo za tuto u dobu k významným 
změnám. Požadované  dílčí změny neovlivní urbanistickou koncepci tak významným způsobem, aby 
bylo nutno pořídit nový územní plán..   

 
I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 
 
Požadavek není stanoven, protože nebyly zjištěny negativní dopady stávajícího územního plánu na 
udržitelný rozvoj.  
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J. Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 
 
Ze zprávy o uplatňování nevyplývá požadavek na aktualizaci Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje.  
 
K. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Bečva   
 
Výsledek projednání  
 
V souladu s § 55 stavebního zákona pořizovatel vypracoval Zprávu o uplatňování územního plánu 
Dolní Bečva za uplynulé období  2012 - 2016. 
Projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena od 6.10.2016 do 7.11.2016. 
Návrh zprávy byl vystaven k nahlédnutí rovněž od 6.10.2016 do 7.11.2016 včetně. 
Ve lhůtě 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  
Dotčené orgány, Krajský úřad jako nadřízený orgán, dále Krajský úřad jako příslušný úřad a sousední 
obce mohly ve lhůtě do 30 dnů od obdržení oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu uplatnit svá vyjádření, stanoviska a podněty.   
Vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování s nadřízeným orgánem územního plánování , 
dotčenými orgány, organizacemi a veřejností je uvedeno v následující tabulce. Na základě výsledků 
projednání  byly dopracovány pokyny pro změnu územního plánu , které jsou v textu Zprávy o 
uplatňování zvýrazněny červeným tiskem.      
  
 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD, 
DOTČENÉ ORGÁNY, 
ORGANIZACE, SOUSEDNÍ 
OBCE, VEŘEJNOST 

OBSAH VYJÁDŘENÍ, STANOVISKA, PODNĚTU NEBO 
PŘIPOMÍNKY  

 

VYHODNOCENÍ 
 

 
 A KRAJSKÝ ÚŘAD – JAKO 

NADŘÍZENÝ ORGÁN  
  

 Krajský úřad Zlínského kraje, 
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Třída T. Bati 
21, 761 90 Zlín 

 

Vyjádření čj.KUZL 77873/2016 ze dne 5.12.2016:  

a) koordinace využívání území zejména s ohledem na širší 
územní vztahy-nemáme další požadavky  

b)Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1, : 
  
 b) Politika územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále 
také PÚR ČR), schválené dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR 
č. 276, pro řešené území vyplývá:  
- republikové priority územního plánování  
- SOB2 Specifická oblast Beskydy.  
Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění Aktualizace č.1 (dále jen PÚR ČR) 
požadujeme ve Zprávě o uplatňování ÚP Dolní Bečva v kap. C. 
1 Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky doplnit 
vyhodnocení uplatnění některých republikových priorit, které je 
příliš stručné. Týká se např.: - republikové priority (20a), kde je 
ve vyhodnocení uvedeno: „…a nedochází ke srůstání sídel.“ 
Přitom např. stávající plochy RI a BI se nachází jak na k.ú. 
Dolní Bečva, tak na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 2  
- republikové priority (24a), kde je ve vyhodnocení uvedeno: 
„Nejsou navrhovány nové plochy v blízkosti výrobních areálů.“ 
Přitom u stávajících ploch s rozdílným způsobem využití V - 
plochy výroby a skladování jsou plochy zastavitelné BI 
navrhovány.  
 
c) Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Zásady 
územního rozvoje Zlínského kraje.  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

Vyhovuje se, bude 
přepracováno ve 
Zprávě v C.1.20a) a 
24a) 
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též ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro 
rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího 
vymezení:  
- priority územního plánování  
- 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)  
- plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního 
významu Pustevny - Radhošť  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území  
- plochy a koridory skladebných prvků územního 
systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 103 - 
Radhošť - Kněhyně, PU09  
- regionální biocentrum (dále jen RBC) č. 132 - Kluzov, 
PU79  
- regionální biokoridor (dále jen RBK) č.1567 - Kluzov - Střítež, 
PU149  
- RBK č. 1568 - Adámky - Kluzov, PU150  
 
- cílové charakteristiky krajiny:  
- krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Bečvy - krajina 
lesní s lukařením.  
 
Z hlediska souladu se ZÚR ZK platnými ke dni 5.10.2012 
požadujeme ve Zprávě o uplatňování ÚP Dolní Bečva v kap. C. 
2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
doplnit úplnou citaci znění jednotlivých priorit (neúplná je např. 
priorita územního plánování (1), (5) - to, že část priority nelze v 
řešeném území uplatnit bude popsáno až ve vyhodnocení 
priority). Dále požadujeme doplnit vyhodnocení uplatnění priorit 
územního plánování, které je příliš stručné. Jedná se např. o 
prioritu územního plánování (7) - „Dbát při podpoře stabilizace a 
rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových 
osách…“, kterou nelze vyhodnotit tak, že není řešena, protože v 
rozvojové ose ani oblasti neleží. Tato priorita se sice uplatňuje 
zvláště pro tato území, to ale neznamená, že vyhodnocení bude 
opomenuto. Také v prioritě (8) je uvedeno: „Zastavitelné plochy 
pro bydlení jsou navrhovány v neohrožených částech obce.“ 
Přitom některé zastavitelné plochy jsou navrženy v záplavovém 
území, což „ohrožená část obce je“ (jak také vyplývá z 
vyhodnocení této priority). U priority (2) sjednotit vyhodnocení 
(požadavek na změnu je - nebo není) a opravit popis RBC č. 
132 - Kluzov, PU79, kdy se jedná o regionální biocentrum, 
nikoliv o regionální biokoridor (opravit i v jiných částech textu).  
Požadujeme vyhodnotit respektování zásad pro využívání 
krajiny lesní s lukařením, v krajinném celku Rožnovsko, 
krajinném prostoru Bečvy, jejíž je Dolní Bečva součástí.  
Kromě výše uvedeného již nemáme ke Zprávě o uplatňování 
ÚP Dolní Bečva žádné další požadavky.  
Požadavky nadřízeného orgánu dle ust. § 171 stavebního 
zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování:  
- do kap. A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých 
byl územní plán vydán - doplnit všechny změny podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydaný, tj. změny od vydání 
ÚP Dolní Bečva (doporučujeme doplnit novelizovanou vyhl. č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území)  
- v kap. D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné 
plochy… je uvedeno: „Zpřesněným výpočtem v rámci zprávy o 
uplatňování bylo zjištěno 2,36 ha zastavěných ploch pro 
bydlení…“. V kap. A.1 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
je potom na str. 8 uvedeno těchto ploch 2,28 ha. Požadujeme 
dát do souladu, příp. doplnit upřesnění rozdílné výměry  
- vyhodnocovat aktuální dokumenty (např. je vyhodnocovaný 
neaktuální Plán oblasti povodí Moravy a Dyje). Nařízení 
Zlínského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část 
Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a 
závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského 
kraje, bylo zrušeno k 11.6.2016 3  

 

 

   

 

 

 

 

 

Názvy biokoridorů 
v u priority (2) byly 
opraveny.  

 

 

Vyhodnocení je 
opraveno-viz 
kapitola A.2 a dále 
priority odst.(1), 
(2),(7), (8), 
doplněno 
vyhodnocení 
krajiny s lukařením   

 

 

 

 

 

Rozdíl ploch je dán 
rozdílným 
výpočtem z RURU 
r.2014 a 
novelizovaným 
v roce 2016, 
z čehož plyne 
rozdílný výměra 
ploch-bude 
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- v kap. E.6 Požadavek na uspořádání obsahu návrhu 
územního plánu… doporučujeme doplnit výčet požadovaných 
textových částí i výkresů změny vč. výčtu jednotlivých části 
vyhotovení ÚP zahrnující právní stav po vydání změny - viz 
metodika ZK (prezentováno na poradě pořizovatelů v 
Rajnochovicích 10.-11.9.2015).  
 

ponecháno.    

 

Částečně je 
doplněno do 
zprávy.  

B  Dotčené orgány   
 

 Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Jihomoravského 
a Zlínského, Cejl 13, 601 42 
Brno 

Vyjádření SBC 32462/2016/OBÚ -01/1 ze dne 2.11.2016 

1)sdělujeme že, podle evidence dobývacích prostorů vedené 
zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst.3 horního 
zákona, dobývací prostor v k.ú. Dolní Bečva, Zlínský kraj, není 
evidován. S ohledem na uvedenou skutečnost zdejší úřad 
k Vašim záměrům v uvedeném území nemá připomínek. 

  

 

 

Vzato na vědomí 

 

 Státní pozemkový úřad, 
Pobočka Zlín, 75501 Vsetín 

Vyjádření zn. SPU 523754/2016 ze dne 5.10.2016 

V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a o změně zákona č.2259/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku sdělujeme, že k návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Rožnov p. R. za období 2012-2016 nemáme 
připomínky.  

 

 

Vzato na vědomí. 

 Agentura ochrany přírody a 
krajiny, Nádražní 36, 75661 
Rožnov pod Radhoštěm 

Vyjádření č.j. 04512/BE/2016-2 ze dne 26.10.2016   
 
Agentura na základě zmocnění uplatňuje tímto vyjádřením z 
hlediska ochrany 
přírody a krajiny následující požadavky na obsah Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Dolní 
Bečva: 
Požadavky plynoucí z Výnosu MK ČSR č.j. 5373/73, o 
zřízení Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy: 
- Podle Výnosu je posláním oblasti ochrana všech hodnot 
krajiny, jejího vzhledu a jejích 
typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého 
životního prostředí. K typickým 
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, její 
vegetační kryt, rozvržení a využití 
zemědělského půdního fondu a ve vztahu ke krajině také 
rozmístění a urbanistická skladba 
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 
V podmínkách ochrany je pak 
ve Výnosu uvedeno, že výstavba a rekreace se provádí v 
souladu s posláním oblasti a za tímto 
účelem jsou upravovány územní plány. 
Požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a krajiny: 
- Podle ustanovení § 7 zákona musí územní plán v řešeném 
území zajistit jak ochranu 
stávajících dřevin, tak rozvoj ploch různých druhů zeleně v 
sídlech (zejména veřejné zeleně 
s krajinotvorným významem) i mimo ně. 
- V souladu s ustanovením § 12 zákona musí územní plán 
respektovat zejména přírodní, 
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti a 
jeho stanovenou ochranu před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, mohou být 
tedy prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 
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- Podle ustanovení § 25 zákona musí územní plán přispět k 
zachování a vytváření harmonické 
krajiny, která je jedním z definičních znaků CHKO a rovněž k 
udržení a zlepšení přírodního 
stavu, ekologické stability a ekologických funkcí v řešeném 
území. Mezi tyto funkce také patří 
zachování celistvosti krajiny (omezení její fragmentace) a 
zachování migrační prostupnosti 
krajiny pro živočichy. 
- Podle ustanovení § 26 musí územní plán respektovat zóny 
odstupňované ochrany přírody a krajiny, zejména ve vztahu k 
rozvoji zastavitelných ploch, dopravní infrastruktury, sportovně - 
rekreačního využívání území a přirozeného vodního režimu. 
- Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona musí územní plán 
respektovat zásady uvedené v 
platném plánu péče CHKO Beskydy na období 2009 – 18, a to 
obecně i konkrétně pro 
jednotlivé plochy s odlišným způsobem využití území. 
Plán péče stanoví následující cíle ochrany krajiny: 
- rozvoj obcí v souladu s tradiční urbanistickou strukturou 
venkovské zástavby (hustota 
zástavby, poměr zastavěné a nezastavěné části pozemku, 
umístění stavby na 
pozemku, velikost pozemku) 
- zachování volné krajiny bez výstavby 
- uchovaný současný stav krajiny tam, kde se zachovaly 
přírodní, kulturní a historické 
znaky krajinného rázu 
- náprava nevhodných zásahů (stavební činnosti apod.) z 
minulosti 
- příznivý stav přírodních stanovišť a druhů, které jsou 
předmětem ochrany v EVL a PO 
- zachování významných stromů v krajině 
- přírodě blízká lesní společenstva s bohatým bylinným 
podrostem a zvýšeným 
zastoupením dřevin přirozené druhové skladby v lesích 
- pastevní, luční a mokřadní společenstva ve stavu příznivém z 
hlediska ochrany přírody 
na dostatečných plochách a s komunikací populací, tj. s 
propojením populací 
genetickým tokem 
- uchování rozmanitosti rostlinných druhů 
- přirozená rozmanitost biotopů a pestrost území a krajiny jako 
základní předpoklad 
druhové diverzity živočichů 
- populace vzácných a ohrožených druhů živočichů v příznivém 
stavu 
- zachování všech významných lokalit neživé přírody včetně 
beskydského pseudokrasu 
- plná funkčnost vymezených biocenter a biokoridorů 
- souvislá a dostatečně zachovalá kostra ekologické stability 
- zemědělská krajina s vysokým zastoupením travních porostů, 
mezí, remízků, 
rozptýlené mimolesní zeleně a dalších dochovaných krajinných 
prvků co do rozlohy i 
biodiverzity nelesních ekosystémů, s prioritou dle zonace a 
krajinné a přírodní hodnoty 
krajinných segmentů, s důrazem na cennost a jedinečnost 
karpatských luk a pastvin v 
rámci České republiky 
- rozmanité biotopy stojatých vod a litorálních stanovišť s 
výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 
- vodoteče, včetně jejich niv a vodní plochy s vysokou 
ekologickou hodnotou (obnova 
vodního režimu v místech narušených nešetrnými regulačními 
zásahy) 
- zvýšená retenční schopnost krajiny a čistota vod 
- území CHKO se zachovanými přírodními a krajinnými 
hodnotami a přiměřeným 
rozvojem, který jejich zachování nenaruší (s ohledem na 
ochranné podmínky CHKO a 
jejich zón) 
- doprava bez výrazného negativního narušení krajinného rázu, 
území MZCHÚ a lokalit 
chráněných druhů rostlin a živočichů; zlepšení současné 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
Požadavek 
formulovaný 
v obecné rovině, 
nelze   kompletně 
zapracovat do 
zadání, jelikož se to 
netýká konkrétních 
záměrů. 
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migrační propustnosti krajiny 
- zimní údržba silnic v rozsahu nepoškozujícím okolní prostředí 
- udržení rozsáhlých lesních komplexů bez zpřístupnění 
veřejnými komunikacemi 
- omezení negativního vlivu průmyslu a drobné výroby na 
předměty ochrany CHKO 
- krajina minimálně narušená technickými sítěmi, zejména volná 
krajina mimo sídla 
- vyvážený stav mezi ochranou přírody a sportovním a 
turistickým využíváním území 
CHKO. 
Další požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a 
krajiny a souvisejících předpisů: 
Územní plán musí respektovat limity využití území z hlediska 
ochrany přírody a krajiny a nesmí je 
negativně ovlivnit v rozporu s jejich funkcí a posláním, a to jak 
přímo, tj. zařazením mezi 
zastavitelné plochy, tak nepřímo, tedy nepříznivým působením 
vlivů z okolí. 
Jedná se o limity dle následujících paragrafů zákona: 
- § 3 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 1 zákona územní 
systém ekologické stability, 
- § 3 odst. 1 písm. b) zákona a § 4 odst. 2 zákona významné 
krajinné prvky, 
- § 5 odst. 3 zákona obecná ochrana rostlin a živočichů (v 
měřítku územního plánu u staveb 
technické infrastruktury – distribuce elektrické energie) 
- § 5a odst. 5 zákona ochrana volně žijících ptáků (v měřítku 
územního plánu u staveb technické 
infrastruktury – distribuce elektrické energie) 
- § 26, § 27 zákona základní a bližší ochranné podmínky CHKO 
Beskydy a její zonace 
- § 49 zákona ochrana zvláště chráněných rostlin (jejich biotopů 
v měřítku územního plánu) 
- § 50 zákona ochrana zvláště chráněných živočichů (jejich 
biotopů v měřítku územního plánu) 
a limity podle následujících nařízeních a dalších dokumentů: 
- nařízení vlády č. 318/2013 Sb. evropsky významné lokality 
- vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území a jejich 
základní i bližší ochranné podmínky a 
jejich ochranná pásma (viz ÚAP a ÚSOP) 
- lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, 
- oblasti a místa krajinného rázu a jejich charakteristiky (viz 
Preventivní hodnocení krajinného 
rázu Beskydy /Arvita P spol. s r. o., 2007 a Monitoring 
krajinného rázu v CHKO Beskydy, 
Závěrečná zpráva /Arvita P spol. s r.o. I/2011. 
Výše uvedené limity a dokumenty jsou součástí aktuálních 
ÚAP. 
II. 
Připomínky: 
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně 
vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona), 
a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj 
území 
ad. A.1 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
Z uvedeného tabulkového výčtu k dnešnímu dni vyplynulo velmi 
malé využití zastavěných ploch 
(5,7%). K zastavění zbývá 37,67ha. Doporučujeme prověřit 
především plochy v rámci vymezení 
zastavěného území. Využívání zastavěného a zastavitelného 
území musí být v souladu s 
požadavky a koncepcí územního plánu. 
- Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla, tj. 
především tradiční charakter 
zástavby. Musí být vytvářeny předpoklady pro zachování 
identity a neopakovatelnosti 
urbanistických prostorů sídla. Nově navržené objekty zástavby 
budou respektovat měřítko a 
hladinu stávající zástavby, budou mít maximálně 2 NP včetně 
podkroví. Nesmí se nepříznivě 
uplatňovat vůči tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, 
nevhodným tvaroslovím, 

 

Vzato na vědomí 
,ÚAP jsou   
podkladem pro 
územní plán a jeho 
změny  ze zákona, 
tj. je nutno 
respektovat.  
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materiálovou skladbou či barevností a také pohledově. Nové 
objekty svou výškou nesmí 
překročit výškový horizont stávající zástavby a nesmí vytvářet 
neúměrné hmoty objektů. Bude 
zachována atmosféra sídla a kvalitní zapojení nových staveb do 
terénu a okolí. Zastavitelné 
plochy nebudou rušit krajinný ráz. 
- Návrhy na zalesnění pozemků nesmí být v rozporu s 
ustanovením §§ 49 a 50 zákona (výjimky 
ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je podle 
ustanovení § 56 zákona 
možné povolit pouze ve veřejném zájmu). 
- Konkrétní záměry bude Agentura posuzovat podle ustanovení 
§ 12 odst. 1 a 2 zákona, neboť 
podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové 
podmínky, které by bylo 
možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu 
dohodnuté s orgánem ochrany přírody 
(ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona). 
ad. A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých 
byl územní plán vydán 
V souvislosti se změnou ÚP reagující na novelu stavebního 
zákona v částech týkajících se 
umisťování staveb v nezastavěném území (§ 18 SZ), 
požadujeme, aby možnost umístění těchto 
staveb byla vždy pouze podmíněně přípustná (po individuálním 
posouzení navrhovaného 
umístění, vzhledu a stavebně-technického řešení stavby orgány 
ochrany přírody a pokud jejich 
realizace neohrozí předměty ochrany dotčených zvláště 
chráněných území a další zájmy chráněné 
podle ZOPK). 
ad. D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné 
plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 
Od doby platnosti nového územního plánu obce Dolní Bečva 
bylo k dnešnímu dni zjištěno 2,28 ha 
(tj.5,7% z navržených, zatím volných ploch) zastavěných ploch 
v rámci ploch bydlení a ploch 
smíšených obytných z celkově navržených 39,95 ha. 
Demografickému vývoji do r.2028 odpovídá 
zábor 14,15 ha ploch pro bydlení. K zastavění zbývá 37,67 ha 
ploch. Přesto je změnou č. 1 
nárokováno dalších cca 6ha ploch. 
Podle dosavadního využívání navržených zastavitelných ploch 
pro rodinné bydlení má územní 
plán dostatečnou rezervu a v tomto směru je jeho funkce zcela 
naplněna. 
Ze zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za 
období 10/2012 – 10/2016 vyplývá, že 
nebyly splněny oba předpoklady vyžadované v § 55 odst. 4 
stavebního zákona kumulativně pro 
vymezení nových zastavitelných ploch změnou územního 
plánu, tj. nemožnost využít dosavadní 
vymezené zastavitelné plochy a zároveň potřeba vymezení 
nových zastavitelných ploch. 
Rozrůstání zástavby na úkor volné krajiny je v rozporu s 
posláním CHKO. Agentura se ztotožňuje 
se závěry výše uvedené zprávy, že zastavitelné plochy 
vymezené územním plánem jsou 
dostatečné. Požadavky na vymezení dalších zastavitelných 
ploch neodpovídá podmínkám 
stanovených v Politice územního rozvoje České republiky, kde 
se v čl.14 a) uvádí „ … územní plán 
minimalizuje rozšiřování stabilizovaných ploch novými 
zastavitelnými plochami v krajině“ a v čl. 
(19)…hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, vč. 
minimalizace její fragmentace. 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v 
rozsahu zadání změny 
ad. E.1. a) Požadavky na změnu územního plánu 
Vzhledem k výše uvedenému se Agentura nově navrhovanými 
plochami podrobněji nezabývala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí, 
v zadání na změnu 
je požadováno 
zdůvodnění 
nemožnost využit 
dosavadní plochy 
pro bydlení, pokud 
budou změnou ÚP 
navrženy nové 
plochy pro bydlení 
nad rámec 
platného územního 
plánu.  

 

 

Vzato na vědomí, 
požadavky budou 
prověřeny 
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V souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, z hlediska nyní 
dostupných informací, se jako méně 
kolizní jeví plochy 1, 4, 7,9,10, 12 a 19, kdy se jedná převážně 
o zastavěné území. 
Nad rámec zastavěného území jsou požadovány plochy 3,5, 6, 
16 – jedná se o plochy II., III. a IV. té zóny, kde je třeba území 
řádně prověřit ve vegetačním období (za předpokladu 
vypořádání se s§ 55 odst. 4 stavebního zákona). 
Agentura respektuje závěry RURU, souhlasí s návrhem 
pořizovatele a nedoporučuje plochy 8,18 a 
14, které se nachází v záplavovém území. 
Jako problematické, nevhodné k zástavbě, vyhodnotila Správa 
CHKO Beskydy vymezení ploch 
2, 11, 13, 15 a 17. Jedná se o plochy, které jsou součástí II. a 
III. zóny CHKO Beskydy, plochy, 
které už byly v minulosti zamítnuty, nebo plochy, které jsou v 
rozporu s ochranou krajinného rázu. 
ad. E.1. b) 
Požadujeme respektovat ustanovení §16 vyhlášky 501/2006 
(Vyhláška o obecných požadavcích 
na využívání území), kdy nezastavěné pozemky v 1. a 2. zóně 
CHKO a dále nezastavěné pozemky, které jsou předmětem 
ochrany evropsky významné lokality Beskydy, se zařazují do 
ploch přírodních. 
 
- umisťování staveb v nezastavěném území nesmí být v 
rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona 
(výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
je podle ustanovení § 56 zákona 
možné povolit pouze ve veřejném zájmu). 
- vyloučit možnost umístění staveb pro zemědělství ve všech 
plochách nezastavěného území, 
vyjma ploch zemědělských, a tyto podmínit max. možnou 
zastavěnou plochou 300 m2 (§ 103 odst. 
1 písm. e) bod 2. stavebního zákona), jinak umožnit jejich 
umístění jen po vymezení zastavitelné 
plochy a zároveň umístění těchto staveb podmínit individuálním 
posouzením navrhovaného 
umístění, vzhledu a stavebně-technického řešení stavby 
orgánem ochrany přírody a pokud jejich 
realizace neohrozí předměty ochrany dotčených zvláště 
chráněných území a další zájmy chráněné podle ZOPK. 
- k prověření a úpravě stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití 
- Agentura požaduje k výčtu staveb, zařízení, technických a 
jiných opatření, které umožňuje 
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona a změna územního 
plánu je výslovně nevyloučí (např. 
seníky, včelíny, apod.) doplnit podmínku následného posouzení 
jejich vlivu na krajinný ráz, tedy 
jejich hmoty, rozměrů a vzhledu a jejich následné odsouhlasení 
příslušným orgánem ochrany 
přírody. Dále doplnit výčet výrobků plnících funkci stavby a 
jiných zařízení, které je nepřípustné v 
nezastavěném území umisťovat (např. oplocení s výjimkou 
pastevního hrazení, mobilheimy, 
mobilní buňky, skříně z náklaďáků, maringotky apod.). 
- z důvodu rizika další fragmentace krajiny a tím ovlivnění 
krajinného rázu, požadujeme vyloučení 
nových návrhových ploch individuální rekreace 
F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu 
změny ÚP na udržitelný rozvoj 
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast 
Správa SCHKOB vydala stanovisko podle § 45 i) samostatně. 

projektantem a 
poté projednány ve 
společném jednání, 
kdy dotčené 
orgány budou 
vydávat stanoviska, 
a v případě  
nesouhlasných 
stanovisek budou 
požadavky, které 
jsou v rozporu se 
zájmy chráněnými 
státem- dle 
vyjádření DO, 
vyloučeny.      

 

Budou prověřeny 
regulativy pro 
všechny plochy 
s rozdílným 
způsobem využití. 
Důraz bude kladen 
na upřesnění 
hlavního využití, 
přípustného, 
nepřípustného a 
podmíněně 
přípustného  
využití ploch. 
V Ploše Z prověřit 
možnost omezení  
plochy  staveb pro 
zemědělství a  
vyloučení staveb-
seníky , včelíny, 
mobilní domy 
apod. 

Prověřit požadavek 
vyloučení nových 
staveb pro 
individuální 
rekreaci v Ploše RI.       

 

Vzato na vědomí. 

 Agentura ochrany přírody a 
krajiny, Nádražní 36, 75661 
Rožnov pod Radhoštěm  

Stanovisko čj. 4805/BE/2016 

Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 

AOPK po posouzení záměru „zpráva o uplatňování ÚP Rožnov 
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pod Radhoštěm“ vydává v souladu  s §  45 i odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny toto stanovisko: Uvedený záměr 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti.   Odůvodnění: ÚP byl podroben posouzení na 
soustavu NATURA 2000 před jeho schvalováním v roce 2012 s 
tím výsledkem, že nebyl shledán významný negativní vliv na 
předměty ochrany EVL či PO. Nově uvažované záměry v rámci 
předkládané Zprávy o uplatňování ÚP přímo ovlivňují 
předmět ochrany T.1.1. tzn. Extenzivní sečené louky nížin až 
podhůří a to jen v rozsahu 0,8 ha. Tento rozsah však 
nepředstavuje zásadní ovlivnění biotopu a nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění těchto, ale i ostatních 
předmětů ochrany na území EVL Beskydy či PO Beskydy.      

 

Na základě tohoto 
stanoviska nebude  
předmětné 
posouzení 
vyžadováno-viz 
kapitola F.   

 

 Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje, Havlíčkovo 
nábřeží 600, 760 00 Zlín 

Vyjádření čj. KHSZL 26011/2016 ze dne 19.10.2016  

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje posoudila návrh 
zprávy o uplatňování ÚP. Po zhodnocení souladu 
předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření: S návrhem 
zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva  za období 
2012-2016, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu 
změny územního plánu Dolní Bečva se souhlasí.  

V rámci návrhu změny územního plánu posoudit vhodnost 
území z hlediska možnosti ovlivnění nových ploch hlukem a 
na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže hlukové zátěže  
stanovit způsob funkčního využití pro plochy bydlení pouze 
jako podmíněně přípustné využití území. Případně vyloučit 
z návrhu takové plochy, které jsou z pohledu ochrany před 
hlukem nevhodné pro výstavbu chráněných objektů a 
situování chráněných venkovních prostorů.  

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

Bude doplněno do 
zadání, kapitola  

 Ministerstvo dopravy, 
Nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 11015 Praha 1 

Vyjádření Zn.716/2016-910-UPR/2 ze dne 3.11.2016. 

Silniční doprava-územím obce procházejí silnice I. třídy č.35. 
Požadujeme respektovat ochranná pásma v souladu se 
zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme 
připomínky.         

 

Vzato ne vědomí, 
ochranná pásma 
silnice  I/35  jsou 
respektována.  

 Ministerstvo obrany, sekce 
ekonomická a majetková , 
Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, 
Svatoplukova 84, Brno-
Židenice  

Vyjádření Zn. 69948/2016-8201-OÚZ-BR.  

K předloženému návrhu zprávy o uplatňování Územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm nemáme připomínek.  

Jelikož  schválený návrh zprávy bude podkladem pro 
zpracování změny územního plánu Dolní Bečva, Ministerstvo 
obrany uplatňuje požadavek na zapracování a respektování 
limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části: 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany, která je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání, podle ustanovení § 175 odst.1 zákona č.183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu. (viz mapový dle 
ÚAP jev 103). 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

 

 

Ochranné pásmo 
leteckých zařízení 
je  zmíněno  v ÚP  
v koordinačním 
výkrese. Nutno 
dopsat : je 
zájmovým územím 
dle vyjmenovaných 
druhů staveb. 

 

Do textové části do 
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ministerstva obrany. Jedná se o výstavu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) :    -větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení VVN a VN, základových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem 
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána.   

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. (dle 
ÚAP-jev 119). Na celém správním území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: -výstavba, 
rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, 
silnic I., II. a III. třídy., výstavba a rekonstrukce železničních 
tratí a jejich objektů,  výstavba a rekonstrukce letišť všech 
druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba 
větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení 
(radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice……), výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více 
nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), 
výstavba objektů tvořících dominanty v území např. 
rozhledny.  

Odůvodnění bude 
doplněna kapitola 
1.C.8.1 o  ochranná 
pásma leteckých 
zabezpečovacích 
zařízení  a výčet 
staveb dle 
požadavku 
Ministerstva 
obrany.  

 

 

 

    

 Městský úřad Rožnov pod 
Radhoštěm, Odbor ŽP, 
Palackého 480, Rožnov p.R. 

Stanovisko čj. MěÚ RpR/OŽP/35772/2016/SIT/541-246.6   

MěÚ Rožnov p.R. , odbor životního prostředí , jako dotčený 
orgán, nemá žádné požadavky na obsah změny územního 
plánu a neuplatňuje žádné připomínky.  

 

 

Vzato na vědomí 

 

 Krajský úřad Zlínského kraje, 
Odbor dopravy a silničního 
hospodářství  

Stanovisko č.j.KUZL 66953/2016 ze dne  10.10.2016 

Silnice je v území stabilizovaná, s většími úpravami, mající 
územní nároky se nepočítá. Z hlediska dopravy nemáme 
k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Bečva žádné 
připomínky.    

 

 

 

Vzato na vědomí 

 Krajský úřad Zlínského kraje, 
Odbor ŽP zemědělství, 
hodnocení ekologických rizik 

Stanovisko č.j.KUZL 66952/2016 ze dne 8.10.2016 

Jako příslušný dotčený orgán vydává, na základě ustanovení § 
10i zákona o posuzování vlivům ŽP stanovisko : změnu 
územního plánu Dolní Bečva není nutno posoudit z hlediska 
vlivu na životní prostředí.    

Po důkladném prostudování předloženého návrhu nebyla 
shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na ŽP 
(SEA). Zájmy ochrany přírody a veřejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy, podle zvláštních předpisů.     

 

Vzato na vědomí, 
požadavek na  
posouzení vlivů je 
v zadání vyloučen.  

 

C ORGANIZACE  
 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Vyjádření zn. 009429/11300/2015 ze dne 24.10.2016  

K návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva, 
podává ŘS a D následující vyjádření : Správním územím 
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Šumavská 33, 612 54 Brno 

 

procházejí tyto silnice: I/35, III/01879. Silnice I/35 je ve 
vlastnictví státu,  silnice III. třídy je ve vlastnictví Zlínského 
kraje. Uvedené požadavky se nedotýkají stávající trasy silnice 
I/35 a předmětné lokality jsou situovány mimo ochranná 
pásma silnice I/35. S ohledem na uvedené  nemáme 
požadavky na dopracování , resp. na úpravu územního plánu 
Dolní Bečva.      

V rámci ÚPD doporučujeme stanovit podmíněnou přípustnost 
využití ploch pro bydlení obecně, u všech ploch v blízkosti 
silnice I.třídy. 

 

 

Vzato na vědomí 

 

Vzato na vědomí 

  

C  Obec Dolní Bečva Rada obce projednala 31.10.2016 návrh Zprávy o uplatňování   
Územního plánu     
 
A.Vyhodnocení uplatňování ÚP vč. vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán a vyhodnocení 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území   A.3 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území                                                                                                                
Ve sledovaném období byly zjištěny jednotlivé negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území (plochy 25,32) s dopadem 
na pohodu bydlení u ploch bydlení. Nebyl vždy dosažen 
harmonický vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel v obci v  jednotlivém případu (plocha č. 25 
zámečnictví a přilehlé plochy pro bydlení-bydlení individuální 
a návrhové plochy bydlení-individuální bydlení). Byly 
zaznamenány dopady na ekologickou, sociální a ekonomickou 
složku obce (plocha 25, 32). V příp. plochy 32 byla SÚ 
akceptována podmínka obce k vytvoření ochranné a izolační 
zeleně v rámci stavebního řízení – viz rozhodnutí č.j. MěÚ-
RpR/00668/2016 z  6.1.2016, u plochy  25 nebyla 
akceptována tatáž podmínka v rámci stavebního řízení – viz 
probíhající řízení č.j. MěÚ-RpR/16285/2016 z 4.5.2016 i 
přestože korespondovala s původním územním a stavebním 
řízením z roku 1995. U plochy 25 nejsou vyřešeny imise 
z podnikatelské činnosti a dopravní obslužnost.          

Obec požaduje doplnit požadavky pro zpracování změny ÚP 
k zachování udržitelného rozvoje území, které spočívají v:                                                                                                                                                              
-doplnění plochy ochranné a izolační zeleně na pozemcích 
odcloňující plochy s rozdílným způsobem využití (především 
ploch výroby, skladování, technické infrastruktury apod. od 
bydlení) se stanovením konkrétního rozsahu zeleně                                                                                                                                                          
-změně plochy 25 z ploch výroby a skladování na plochy 
smíšeného využití–plochy smíšené obytné, které  
korespondují s původním použitím ploch,  předchozím ÚP a 
vydanými rozhodnutími v roce 1992-1995 jako 
stabilizovaného území a eliminují stávající negativní dopady 
na udržitelný rozvoj území obnovením přiměřeného množství 
zeleně, odstupovými vzdálenostmi od ploch k podnikání, 
eliminací imisí z podnikatelské činnosti, řešením dopravní 
obslužnosti. Výroba svým provozováním a technickým 
zařízením nesmí narušovat užívání staveb (RD) ve svém okolí, 
nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území a 
nezvyšovat dopravní zátěž v území.                                                                                                        

 

 

Rozbor trvale 
udržitelného 

rozvoje území řeší 
celou obec 

komplexně, nikoliv 
jednotlivé případy, 

které svým 
měřítkem spadají 

do regulačního 
plánu , územní 

studie nebo 
dokumentaci pro 
stavebního řízení. 

 

 

 

Na základě 
požadavku obce 

Dolní Bečva bude  
projektantem 

prověřena možnost 
odclonění plochy 
významný objekt 

 25  (v zastavěném 
území) od plochy 

určené k bydlení  – 
viz tabulka záměrů 

změny ÚP. 

 

 

Jedná se o plochy 
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-sjednocení plochy 5a s plochou 5b pro sběrný dvůr na plochu 
technické infrastruktury 

 

 

 

 

B. Problémy k řešení v ÚP vyplývající z územně analytických 
podkladů  Obec požaduje snížit negativní vlivy dopravy na 
zastavěné území doplněním opatření na silnici I/35 přechody 
pro chodce v kombinaci s dělícími (ochrannými) ostrůvky, 
příp. doplněné semafory  (odbočka k ZŠ, odbočka do pěší 
zóny v lípové aleji, křižovatka u OÚ, odbočka Na Rovni, 
křižovatka na Křivači, zastávky veřejné autobusové dopravy U 
tabulí), posunutí hranice počátku a konce obce z lokality 
Křivač na lokalitu U tabulí, doplnění chodníků u I/35 a 
napojených místních komunikací. 

C.Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem                                                                                                                                                               
Obec požaduje zapracovat její  připomínky uvedené v bodech 
A a B do příslušných hodnocení pořizovatelem. 

 

 

D.Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy 
a vymezení nových zastavitelných ploch                                                                                                                                                         
Obec nesouhlasí s předpokládaným  demografickým vývojem 
počtu obyvatel v obci z 1874 v roce 2014 na 1893 v roce 2028 
dle RURU, který má vliv  na potřebu nových zastavitelných 
ploch pro bydlení. Počet obyvatel obce je  dlouhodobě 
ovlivňován stavem infranstruktury (komunikace, kanalizace, 
vodovod apod.), která je obcí průběžně rozšiřována za použití 
dotací. Obec požaduje zapracovat její připomínky do 
hodnocení pořizovatelem. 

E.Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání 
změny   Obec požaduje zapracovat její  připomínky uvedené 
v bodech A a B, požadujeme projednání změny do 1 roku od 
předchozího rozhodnutí ZO.  

Obec požaduje rozdělit plochu BI 66 na dvě části :  

1. na  zastavěnou ( 2 domy již  vystavěné, 2 domy  v 
přípravě projektové dokumentace )   

2. na zastavitelnou dalšími domy vzhledem k celkové 
výměře, vybavenosti inženýrskými sítěmi a dopravní 
dostupností a umístěním mezi stávající zástavbou  

I.Požadavek na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve 

zastavěného území 
určené pro stejné  
využití- požadavek 
na prověření 
sjednocení ploch 
bude doplněn do 
zadání 

 

Požadavek svým 
měříkem odpovídá 

podrobnějšímu 
řešení nežli je 

územní plán obce. 
Nutno řešit 

podrobnějšími 
nástroji-územní 
studie, regulační 

plán apod. 

Není konkrétně 
uvedeno, 

pořizovatel řeší 
podrobné 

připomínky obce 
jednotlivě. 

 

Demografický 
rozvoj obce je dán 

výpočtem Urbanka. 
Aktualizace bude  

provedena 
k 31.12.2016. 

 

 

 

Počet domů je dán 
v odůvodnění-není 
v závazné části, tj. 
počet domů není 

závazně stanoven. 
V rámci změny ÚP 

bude aktualizováno 
zastavěné území 

včetně této plochy. 
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vyhodnocování uplatnění ÚP zjištěny.                                           
Obec požaduje zapracovat její  připomínky uvedené v bodech 
A a B. 

 
 
Požadavek obce Dolní Bečva na doplnění Zprávy ze dne 
3.11.2016: 
     
Žádáme Vás o doplnění zákresu prodloužení řádů splaškové  
kanalizace  do změny  
 Územního plánu Dolní Bečva v těchto úsecích : 
a)-prodloužení kanalizace obce Dolní Bečva, v místní části 
Dolní Rozpité   dle PD z 12/2008 vypracované Ing. Ivo 
Hradilem doplnit  úsek mezi šachtami  : 

                                    Š5- Š 34 
                                     Š10 – Š 41 
                                     Š 13- Š 46 

b)- úsek od č.p.350 Pařenicovi – Vojkůvkovi č.p.272 
    - úsek Maléř č.p.284- fara č.p.245 
     - úsek Skalik č.p.539- Bolcek 454 
     - úsek Petrla č.p. 462- Parma č.p,.555 
     - úsek Šturala  č.p.459- Blinka č.p.586 
     - úsek Vašenková č.p.607- Hradská č.e. 0128 
     - úsek Jakšíková č.p.46- Válek č.p.50   
     - úsek Kalusovi č.p.584– bytový dům č.p.521  
     - úsek Jakšíková  č.p.46 -Liďáková č.p.51 
 c)- odbočení Solanský č.p.355 – Maděrovi 451 
d)   -odbočení Poruba  č.p. 274   - Krhutkovi 344 
        -prodloužení Pipetech  č.p.637  - Divín 292 
        -odbočení Španihelová č.p.279- Hajda č.p.302 

 
 e)-prodloužení  Mydlovi  č.p.378- Amos penzion č.p.229 –  
           Šenovi č.p. 127 
          -odbočení Kuběna  č.p.349- Manethovi  č.p.285-  
            Poláchovi č.p.314 
 f)- odbočení  Judr.Holubcová č.p.494  

   -prodloužení obchod č.p.497- Růčkovi  č.p.115 a 562 
         g) -  nový řád -  chata Vojtovič 089(u Bečvy)- osvětová     
             beseda č.p.184-  Vaškovi  č.p.296  

 

 

 

Není konkrétně 
uvedeno, 

pořizovatel řeší 
podrobné 

připomínky obce 
jednotlivě 

 

 

 

 

 

 

Požadavku se 
vyhovuje, 

prodloužení řádů 
technické 

infrastruktury bude 
prověřeno a 

dopracováno do 
dokumentace 

změny ÚP – dle 
podkladu který 
poskytne obec 

Dolní Bečva. 

 

 
Návrh Zprávy o uplatňování byl na základě výsledků projednávání doplněn a upraven a bude 
předložen Zastupitelstvu obce Dolní Bečva dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona k projednání. 
Po schválení v Zastupitelstvu obce Dolní Bečva se Zpráva stane zadáním pro změnu č. 1 územního 
plánu Dolní Bečva. Na základě tohoto zadání bude zahájen proces pořízení návrhu změny č. 1 
územního plánu Dolní Bečva. 

Údaje o schválení : 

Zpráva o uplatňování územního plánu Dolní Bečva byla schválena Zastupitelstvem obce Dolní Bečva 
dne  19.12.2016  usnesením č. 12/12/2016 - ZO-U.    

 

      ............................................                                            ........................................... 
      Bc. Pavel  Mana                                                                 Ing. Pavla Novosadová  
           starosta                                                                         místostarostka    
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