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Příloha IV.A k OOP   č. 01/2020     
 
Vyhodnocení 1. společného jednání ÚP Horní Bečva 
 
I. Stanoviska dotčených orgánů:     
 
1. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Odbor územní správy 
majetku Brno, Svatoplukova 84, Brno- Židenice 
Stanovisko čj. 43555/2014-6440-OÚZ-OL  
 
Do textové a grafické části zapracujte ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (limit v území) které 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 
podklad a CD, dle ÚAP se jedná o jev 103). 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-větrných elektráren 
-výškových staveb (i dominant v terénu) 
-venkovního vedení VVN a VN 
-základnových stanic mobilních operátorů 
-staveb které jsou zdrojem elektromagnetického záření 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30m nad 
terénem výškově omezena nebo zakázána. 
 
Vyhodnocení: ochranné pásmo zajišťující letecký provoz je dopracováno do textové části odůvodnění  
kapitola 1.7-6., a do grafické části do koordinovaného výkresu.   
 

V celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb (dle ÚAP jev 119).    
Dle ustanovení § 175 stavebního zákona č.183/2006 Sb. 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 všeho druhu, 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)    
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bude řešeno v dalších stupních řízení dle stavebního zákona.  
 
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Ceil 13, 60142 Brno 
Stanovisko čj.SBS 09499/2014/OBÚ-01/1 ze dne 1.4.2014 
 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst.3 
horního zákona, dobývací prostor v k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj není evidován. S ohledem na 
uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k Vašemu záměru 
v uvedeném katastrálním území nemá připomínek. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí.   
  
 
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
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Stanovisko čj.MPO 13824/2014 
 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovinm 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst.2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Horní Bečva 
se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí.   
  
4. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj.19447/ENV/14465/570/14 ze dne 9.4.2014 
 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.44/1988 Sb.v platném 
znění, horní zákon sdělujeme, že na předmětném  k.ú. nebyla  geologickými pracemi ověřena 
výhradní ložiska nerostných surovin. Další objekty na něž by se vztahovala z horního zákona územní 
ochrana se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému územnímu plánu nemáme 
připomínky. 
Pro úplnost uvádíme, že na k.ú. Horní Bečva jsou evidována sesuvná území tj. území se zvláštními 
podmínkami geologické stavby ve smyslu ust. §13 zákona 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jejich zákresy jsou k dispozici v mapových podkladech, které zpracovala 
Česká geologická služba.     
Za ochranu ZPF je příslušným orgánem ochrany ZPF k řízení podle § 5 odst.2 zákona č.334/1992 Sb. 
o ochraně ZPF, v platném znění Krajský úřad Zlínského kraje.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
5. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/04914/2014/2.5/HOK/VS/URB-02 ze dne 14.4.2018 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní 
orgán dle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a  o  změně  některých  
souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve spojení  s  §  82  odst.  2  písm.  j)  téhož  
zákona,  a  současně  jako  dotčený  správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, posoudila návrh územního plánu Horní Bečva. 
 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto    
 
s t a n o v i s k o : S návrhem územního plánem Horní Bečva se   s o u h l a s í . 

 
 
V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky: 
 
• V nově navrhovaných plochách výroby a skladování V č. 201, 202 požaduji stanovit jako 

nepřípustné využití území umisťování zdrojů nadměrného hluku, tj. hluku přesahujícího hygienické 
limity hluku stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, části A) a v § 11 odst. 1,2 a v příloze č. 2 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro 
chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb a 
pro denní a noční dobu.  

Odůvodnění: 
Územní plán je zpracován pro celé území obce Horní Bečva o rozloze 4 243 ha, které je tvořeno 
jedním katastrálním územím - k.ú. Horní Bečva. Koncepce řešení územního plánu Horní Bečva 
vychází ze základního cíle vytvářet na celém území obce vhodné územní podmínky pro dosažení 
vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského 
rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel. 
 
Hlavní urbanistickou funkcí obce je funkce obytná a obslužná. Doplňkovou urbanistickou funkcí pak je 
funkce rekreační a výrobní.  



 

3 

 

 
Bydlení  
Nové plochy bydlení hromadného BH nejsou navrhovány. Územní plán vymezuje 80 návrhových ploch 
pro bydlení individuální BI, které jsou vymezeny převážně v návaznosti na stávající plochy bydlení 
individuálního a hromadného a 4 plochy smíšené obytné SO, které jsou vymezeny v zastavěném 
území nebo v návaznosti na zastavěné území.   
 
Využití ploch BI 46, 66 a 67 je podmíněno zpracováním územní studie. 
 
Rekreace   
Stávající plochy hromadné rekreace RH jsou stabilizovány, nové plochy pro hromadnou rekreaci 
nejsou navrhovány. Nové plochy rodinné rekreace RI byly vymezeny jen v omezené míře ( 3 plochy RI 
140, 141 a 142 v návaznosti na stávající plochy rekreace ).   
 
Občanské vybavení  
Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem stabilizovány. Nově je navržena 1 
plocha veřejné vybavenosti OV 148 (plocha pro obecní lesopark u přehrady) a 5 ploch komerčních 
zařízení OK 149 až 154. Dále je navrženo 13 ploch pro tělovýchovu a sport OS 159 (víceúčelový 
sportovní areál), 161, 162, 163, 164, 165 (lyžařské areály se zázemím), 166 (rozšíření fotbalového 
hřiště), 169 (rozšíření a propojení stávajících sjezdovek), a 172, 173, 175, 175 a 176 (rozšíření 
lyžařských areálů se zázemím).  Územní plán umožňuje umisťování nerušících služeb občanského 
vybavení lokálního charakteru v rámci ploch bydlení i ploch smíšených. 
 
Výroba 
Stávající plochy výroby a skladování jsou stabilizovány. Nově jsou navrženy 2 plochy výroby a 
skladování V 201 a 202. 
 
Dopravní infrastruktura 
Stávající dopravní skelet je zachován, včetně stávající trasy silnice č. I/35 (Rožnov pod Radhoštěm - 
Makov),  silnice č. I/56 (Horní Bečva - Frýdlant nad Ostravicí) a silnice III/04837 (Horní Bečva - 
Pustevny). Pro nově navržené plochy silniční dopravy DS jsou navrženy 2 plochy č. 178 a 179.Nově 
se vymezují plochy pro místní komunikace zajišťující dopravní obslužnost území jako plochy veřejných 
prostranství P* 181 - 190 a193. Stávající odstavné a parkovací plochy jsou stabilizovány. Odstavné 
kapacity malého rozsahu mohou být realizovány v rámci zastavěných a zastavitelných ploch. 
 
Zásobování vodou 
Stávající koncepce zásobování pitnou vodou je stabilizována. Navrhované lokality budou zásobovány 
ze stávajícího vodovodního systému.. Lokality nacházející se pod tlakovým pásmem zásobování 
pitnou vodou budou zásobovány individuálními zdroji pitné vody.   
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Územní plán zachovává stávající systém splaškové kanalizace včetně ČOV ležící na katastrálním 
území Prostřední Bečva. Dále zachovává stávající systém dešťové kanalizace se systémem příkopů, 
struh a propustků do potoků a do řeky Bečvy. Nově navržené lokality budou napojeny na stávající 
kanalizační řady.  Odloučené plochy a plochy nenapojitelné na kanalizační síť budou odkanalizovány 
lokálně – malé domovní ČOV s vyústěním odpadu do vhodného vodního toku nebo do vsaku,  
alternativně jímky na vyvážení. 
 
Návrh územního plánu Horní Bečva není při respektování uplatněné podmínky opírající se o 
požadavky   § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v rozporu 
s požadavky shora citovaného zákona.  
  
Vyhodnocení: požadavku pro plochy drobné výroby a služeb 201 a 202 se vyhovuje, v regulativech 
pro Plochu výroby a skladování-V je  uvedeno v nepřípustném využití u plochy č.201 a č.202  -  
umisťování zdrojů nadměrného hluku, tj. hluku přesahujícího  hygienické limity hluku stanovené 
(stanovené v § 12 odst.1, 3 a v příloze č.3, části A) a v § 11 odst.1,2 a v příloze č.2 nařízení vlády ČR Č.272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) pro chráněný venkovní prostor, chráněný 
venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu.    



 

4 

 

 
6. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Organizační složka Krajský 
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín  
 
Vyjádření SPU 187449/2014  
 
V souladu s § 19 písm.c) zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a 
o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že k předmětnému oznámení nemáme připomínky.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí     
 
7.Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí 
Koordinované stanovisko MěÚ-RpR/OŽP/10813/2014/SIT/149/246.6 ze dne 30.4.2014 
 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, dává koordinované stanovisko 
k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů: 

1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 106 odst.  2 
S předloženým návrhem MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad souhlasí za 
podmínky doplnění regulativů: 
- U vodní plochy + toky do přípustného využití – vodní díla včetně zařízení souvisejících 

s protipovodňovou ochranou 
- U plochy krajinné zeleně a plochy zemědělské -  do přípustného využití - stavby vodních děl. 
 
Vyhodnocení:  
U plochy pro vodní hospodářství-WT došlo k úpravě regulativu, požadované bylo doplněno..  
U ploch krajinné zeleně - K a plochy zemědělské - Z došlo k úpravě regulativu a požadované bylo 
doplněno.     
   
 
2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 79 odst. 1 písm. j) 
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný  orgán státní  správy na 
úseku odpadového hospodářství neuplatňuje žádné připomínky. 
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 48 odst. 2 písm. b)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy lesů 
neuplatňuje žádné připomínky. 
4.  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, § 5,   
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku 
ochrany ZPF neuplatňuje žádné připomínky. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí 
 
 
5. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 
písm. e) Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, oddělení 
územního plánu ve věci památkové péče,.  
 
K návrhu zadání Územního plánu Horní Bečva uplatnil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu ve věci památkové péče stanovisko č.j. 
MěÚ/Výst/3096/2008/Ža. 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
 
V rámci řešeného území se nachází: 
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• Nemovitá kulturní památka – venkovská usedlost e.č. 511, zapsaná v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 101981.  

 
• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.  

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu ve věci památkové péče, jako věcně 
příslušný orgán podle § 29 odst. 2 písm. e, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů  a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní orgán“), ve 
spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
k návrhu územního plánu následující připomínky: 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

 
1.C.10.5. Kulturní a historické hodnoty území 
 
Výrok: 
V této kapitole požadujeme blíže popsat „objekty v památkovém zájmu“. 
Odůvodnění: 
„Objekty v památkovém zájmu“ jsou vyznačeny pouze v grafické části – v koordinačním výkrese. 
V textové části se zpracovatel o těchto objektech nezmiňuje, není zřejmé o jaké objekty se vlastně 
jedná. 
 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, do textové části do odůvodnění je doplněn popis objektů 
v památkovém zájmu, které jsou vyznačeny v grafické části dokumentace  
 
1.C.10.5.2. Nemovité kulturní památky 
 
Výrok: 
Požadujeme doplnit rejstříkové číslo, pod kterým je nemovitá kulturní památka – venkovská 
usedlost e.č. 511 zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek, tj. 101981.  
Odůvodnění: 
Pro jednoznačnou identifikaci nemovité kulturní památky je rejstříkové číslo Ústředního seznamu 
kulturních památek nezbytným identifikačním znakem. 
 
1.C.10.5.3. Architektonicky cenná stavba, soubor  
 
Výrok: 
Požadujeme tento odstavec přejmenovat na „Místo významné události“. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek správního orgánu památkové péče vyplývá ze skutečnosti, že do této kategorie 
zpracovatel zařadil válečné hroby ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb, o válečných hrobech a pietních 
místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Ve všech  případech se jedná o pomníky, památníky nebo pamětní desky, proto 
není možné, s přihlédnutím k charakteru objektů,  hovořit o architektonicky cenné stavbě nebo 
souboru. Správní orgán požaduje tuto kategorii přejmenovat na „Místo významné události“ v souladu 
s jevem A019 územně analytických podkladů.  
 
 
Výrok: 
U pietního místa CZE 7206-804 doplnit popisek „Památník, který je umístěn asi 250 m severně 
od budovy rekreačního střediska“o lokalizaci „Na Martiňáku“.  
Odůvodnění: 
V popisu u tohoto památníku je uvedeno, že se jedná o „Památník, který je umístěn asi 250 m severně 
od budovy rekreačního střediska.“ Není však upřesněno, u kterého rekreačního střediska. Proto 
požadujeme popis doplnit.  
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Výrok: 
Požadujeme doplnit další pietní místo: CZE7206-39306 – Pamětní deska v interiéru kostela sv. 
Jana a Pavla 
Odůvodnění: 
Toto pietní místo bylo do evidence válečných hrobů zaregistrováno v roce 2013, tedy až po 
zpracování návrhu ÚPD, proto v seznamu schází a požadujeme ho pro úplnost údajů doplnit. 
 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, uvedené bude zapracováno do textové části     
 
 
Doporučení: 
U všech uvedených  pietních míst doporučujeme zvážit podrobný popis jednotlivých pomníků, 
památníků a pamětních desek s uvedením vzhledu, materiálového řešení, citací nápisů apod.  Správní 
orgán se domnívá, že pro daný účel to není nutné – postačí číslo z centrální evidence a lokalizace 
v katastru obce.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí  
  
GRAFICKÁ ČÁST 
 
Koordinační výkres 
 

• Doplnit rejstříkové číslo, pod kterým je nemovitá kulturní památka – venkovská usedlost e.č. 
511 zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek, tj. 101981.  

 
• Název „Architektonicky cenná stavba, soubor“ přejmenovat na „Místo významné události“. 

 
• U pietního místa CZE 7206-804 doplnit název „Památník Na Martiňáku“.  

 
• Doplnit další pietní místo:  
• CZE7206-39306 – Pamětní deska v interiéru kostela sv. Jana a Pavla 

 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, výše uvedené doplnění budou zapracovány do grafické části-
koordinačního výkresu po společném jednání. 
 
Z hlediska zájmů státní památkové péče nemá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby 
a územního plánování, oddělení územního plánu ve věci památkové péče, k posuzovanému návrhu 
Územního plánu Horní Bečva další zásadní připomínky.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
6.  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 
4 písm. c)         
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad 
neuplatňuje žádné připomínky. 
7. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, 
§15 odst. 5: 
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., krizové řízení a plánování, vojenská správa jako 
příslušný  orgán  státní  správy neuplatňuje žádné připomínky. 
Závěr: 
Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle 
zvláštních předpisů, s předloženým návrhem územního plánu Horní Bečva včetně vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území souhlasí za výše uvedených podmínek. 
 
Vyhodnocení:  vzato na vědomí 
 
8. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín,  
Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí  
Stanovisko č.j.KUZL 16212/2014 
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HZS Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst.2 písm.b) zákona č.133/1985 Sb. , o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o PO“) a dle ustanovení § 10 odst.6 
zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne a k této vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst.4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst.1 zákona 
č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko.      
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí  

 
9. Správa chráněné krajinné oblati Beskydy, Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm  
Stanovisko č.j. 1182/BE/2014,  
 
Správa CHKO Beskydy (dále jen „Správa“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny 
příslušný podle  ustanovení § 78 odst. 1 a § 65 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 
písm. g) zákona ke společnému jednání o návrhu územního plánu Horní Bečva  toto stanovisko:  

I. 
Obec Horní Bečva náleží celým katastrálním území do velkoplošného chráněného území. Dle Výnosu 
o zřízení CHKO Beskydy č.j. 5373/73 je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu 
a jejích typických znaků i přírodních zdrojů…. 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. 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. Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona se hospodářské využívání 
chráněných krajinných oblastí provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a 
zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území 
a rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.  
Obec Horní Bečva představuje významnou rekreační destinaci s dochovaným hodnotným typem 
krajiny. Estetické, historické, kulturní a přírodní hodnoty jsou soustředěny především v bočních 
údolích. Zachování těchto hodnot by mělo být jedním z klíčových úkolů územního plánu.  

 
II. 

1.A. Vymezení zastavěného území 
 

Návrh ÚP uvádí, že „zastavěné území “ je vymezeno ke dni 30. 11. 2012.  Tímto vymezením však 
došlo k podstatnému navýšení „zastavěného území“ oproti stavu, jež byl Správou odsouhlasen 
vyjádřením ze dne 6. 3. 2010 pod č. j. 1121/BE/2010.  
Toto, v některých případech značné navýšení rozlohy „zastavěného území“, v mnoha případech 
nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané oblasti a mnohdy zasahuje 
do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto 
změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem, především s 
ustanovením s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením 25 odst. 2 
zákona (přípustnost rekreačního využití pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením 
§ 26 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona (zákaz povolovat a umisťovat nové stavby a měnit využití 
území v 1. zóně CHKO) a odst.3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní 
režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické 
rozmanitosti…), s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů) a Správa s tímto vymezením zásadně nesouhlasí.   

 
Uvedené navýšení se týká jak ploch určených k bydlení (BI, SO) tak dalších navrhovaných ploch - 
OS, OK, V či dalších.  
 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, dokumentace je upravena, projektant provedl revize  ploch 
zastavěného území, plochy zastavěného území budou zredukovány s přihlédnutím na již vymezené 
zastavěné území k 21.9.2010 a s přihlédnutím k již povoleným stavbám dle § 188 a stavebního 
zákona..      
 
1.B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
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Návrh dalších  pozemků pro stavební využití podložený demografickým vývojem obce  je silně 
naddimenzovaný a požadujeme jej přepracovat. ÚP uvažuje o nárůstu 90-ti obyvatel za dobu 
platnosti ÚP (to samotný zpracovatel označuje jako málo reálnou situaci). Pro tento nárůst navrhuje 
cca 45ha nových zastavitelných území pro bydlení individuální. Jen pro ilustraci sdělujeme, že město 
Rožnov s přibližně 17 000 obyvateli má návrhové plochy velikosti cca 118ha. V roce 2000 měla obec 
Horní Bečva dle statistických údajů 37,4 ha zastavěných ploch (tedy výrazně méně, než se navrhuje 
nyní k zastavění). 
 
Vyhodnocení:  požadavku se vyhovuje, návrhové plochy byly na základě konzultací s SCHKOB  
vyhodnoceny a byla provedena jejich redukce, v konfliktních případech i vyloučení lokalit.     
 
V nezastavěném území CHKO Beskydy není s ohledem na ustanovení § 12 zákona a ustanovení § 
25 odst. 2 zákona akceptovatelné umisťování staveb oplocení. Umisťování staveb v nezastavěném 
území nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (zvláště chráněné druhy rostlin jsou 
chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech, ve všech vývojových stádiích a 
chráněn je rovněž jejich biotop; tyto rostliny je zakázáno  sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit 
nebo jinak rušit ve vývoji a zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových 
stádiích; chráněna jsou i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop, dále je zakázáno škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje, zejména chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat a 
není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla).  
Výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je podle ustanovení § 56 zákona 
možné povolit pouze ve veřejném zájmu.  
V souladu s ustanovení §16 vyhlášky 501/2006  (Vyhláška o obecných požadavcích na 
využívání území) požadujeme nezastavěné pozemky  v 1. a 2. zóně CHKO a dále nezastavěné 
pozemky, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality Beskydy, zařadit do 
plochy přírodní. 
 
Vyhodnocení: Dle metodiky jednotného  zpracování územních plánů ve Zlínském kraji lze do  plochy 
přírodní výjimečně zahrnout plochy 1.zóny CHKOB, zpravidla se zapracovávají pouze plochy 
biocenter, plochy evropsky významných lokalit.     
Dle pořizovatele se v obci Horní Bečva jedná o specifickou záležitost, kdy na plochách 2. zóny jsou 
umístěny stávající stavby pro bydlení  tzv. pasekářské usedlosti provozující tradičně zemědělskou 
činnost.Zahrnutí všech ploch 1. a 2. zóny SCHKOB do ploch přírodních by znamenalo útlum a 
omezení těchto obyvatel. Proto doporučujeme vhodně zredukovat zastavěné území v plochách BI a 
RI v ploše 2.zóny SCHKOB, ale dle funkčního využití nezařazovat do plochy přírodní s výjimkou  
ploch biocenter.   
 
V předloženém návrhu územního plánu nejsou dostatečně zohledněny podklady, které byly Správou 
CHKO k jeho pořízení poskytnuty.  
Celkově návrh dostatečně nezajišťuje ochranu dochovaných kulturně urbanistických a 
přírodních hodnot území a také nedostatečně chrání ZPF před zástavbou.  

     
K vymezení ÚSES v rámci ÚP Horní Bečva sděluje Správa CHKO Beskydy následující připomínky: 
-v odůvodnění ÚP je ÚSES velmi podrobně popsán a dává ucelenou představu o jeho náplni a funkci 
včetně návrhu hospodaření 
-drtivá většina biocenter (jak lokální tak regionální úrovně) vymezených na lesních pozemcích však 
zcela neodpovídá jednotkám trvalého rozdělení lesa (lesních cesty, průseky, potoky, hranice skupin 
apod.) a takto vylišené prvky ÚSES jsou v terénu zcela nejednoznačné identifikovatelné, čímž je 
velmi ztížena praktická péče o tato území, včetně zapracování vymezení do příslušných LHP. 
-V JZ části předmětného katastru jsou zcela nadbytečně vedle sebe vedené jak regionální tak lokální 
biokoridory.   
-Požadujeme upravit návrh ÚSES tak, aby respektoval výše uvedené připomínky.  
 
Vyhodnocení: na základě konzultací s SCHKOB došlo k upřesnění požadavků a byly prvky ÚSES 
byly prověřeny..    
 
1.F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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Jako problematické vnímá Správa CHKO Beskydy řešení návrhu v části  F) Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, respektive části  F.1) Obecné podmínky platné pro celé 
správní území obce a části F.2  

 
BI – Plochy bydlení individuální  
V podmíněně přípustném využití je uvedena možnost umístění staveb obchodního prodeje, které 
nemají výměru větší než 1000m2. Jedná se o plochy, které jsou převážně součástí území III. zóny 
CHKO Beskydy. Umisťování samostatně stojících vyjmenovaných objektů je neslučitelné 
s ustanovením § 12 zákona (historické a kulturní charakteristiky) s odkazem na „Monitoring 
krajinného rázu v CHKO Beskydy“. Požadujeme vypustit z regulativu.     
OS – Plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport 
V obci Horní Bečva jsou plochy OS převážně využívány jako lyžařské sjezdovky. Požadujeme toto 
zařadit do hlavního využití. Občanské vybavení pro tělovýchovu a sport požadujeme zařadit 
pouze do využití přípustného za předpokladu, že nedojde k narušení krajinného rázu (§ 12 
zákona) či k dotčení zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů (§49, §50 zákona). Rovněž nesmí 
dojít k porušení §26 odst.(3) písm. a). 
Vzhledem k velikost ploch OS sloužících pro sjezdové lyžování (plocha sjezdovky doplněná o vlek či 
lanovku)  a jejich odlišnému využívání od ostatních ploch (zázemí sjezdovek, jiné plochy OS) 
doporučujeme jejich odlišení od ostatních ploch OS a stanovení odpovídajících regulativů, které 
omezí možnost výstavby dalších objektů na jejich území. 
Z – Plochy zemědělské  
na kterých je dle návrhu přípustné využití mimo jiné .....“stavby a zařízení pro zemědělské 
obhospodařování pozemku“...... Jedná se o plochy, které jsou převážně součástí území III., II. zóny 
CHKO Beskydy. Umisťování samostatně stojících vyjmenovaných objektů včetně staveb oplocení je 
neslučitelné s ustanovením § 12 zákona (historické a kulturní charakteristiky) a s odkazem na 
„Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy“) neakceptovatelné! Umisťování vyjmenovaných 
objektů může být rovněž v rozporu s ustanovením § 49 zákona – v území jsou evidovány plochy 
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Správa CHKO Beskydy připomíná, že  zvláště chráněné 
druhy rostlin jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech, ve všech vývojových 
stádiích a chráněn je rovněž jejich biotop (prostředí); tyto rostliny je zakázáno  sbírat, trhat, 
vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů 
rostlin je podle ustanovení § 56 zákona možné povolit pouze ve veřejném zájmu. Požadujeme proto, 
aby takovéto stavby a zařízení byly zařazeny do podmíněně přípustného využití.  
U položky úprava vodních toků a vodních ploch, které nemají charakter funkčních vodních ploch a 
vodních toků požadujeme vyspecifikovat, jaké záměry jsou pojmem „úprava“ uvažovány. Tato 
podmínka regulativu nám není zřejmá.  
V – plochy výroby a skladování 
Z této kategorie požadujeme vypustit stávající drobné stavby ve volné krajině (většinou stavby pro 
zemědělství, hospodářské budovy, včelíny……). Tyto plochy jsou mnohdy navýšeny na celou parcelu 
a umožňují tím osazení nových nežádoucích objektů, které nemusí splňovat funkci určenou 
k zemědělství a údržbě krajiny. Tím by mohlo dojít k narušení krajinného rázu (§ 12 zákona), 
k dotčení zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů (§49, §50 zákona), nebo k porušení §26 
odst.(3) písm. a). 
 
Celkově hodnotíme znění regulativů jako nedostatečné, vágní a nechránící dochované kulturní, 
urbanistické, rekreační  a přírodní hodnoty území. Požadujeme dopracovat (doplnit) regulativy do 
podoby, aby zohledňovaly skutečnost, že obec Horní Bečva je součástí chráněné krajinné oblasti.  
 
Vyhodnocení: na základě upřesnění požadavků SCHKOB byly regulativy upraveny.  
 
 
1.F.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 
Předložený návrh spolu s navýšením, ale hlavně plošným propojením jednotlivých drobných 
stávajících stavebních ploch nerespektuje znění a doporučení provedeného monitoringu 
krajinného rázu v CHKO Beskydy. Takto pojatý návrh potírá charakter krajinného rámce sídla, který 
tvoří v lesní porosty s významným podílem luk a pasek či zemědělská krajina velkoplošné struktury 
s  významným podílem luk a pastvin, kdy v bočních vystupujících údolích je  urbanistická struktura 
ještě  dochovaná.  Tato údolí jsou charakteristická harmonicky působící zástavbou tvořenou na 
svazích shluky budov s velkými rozestupy mezi jednotlivými shluky. Z důvodu zachování charakteru 
zástavby, při respektování tradičních architektonických forem prvků a materiálů, doporučuje 
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Monitoring jako formu zástavby v bočních údolích dokonce pouze rekonstrukci stávajících objektů, 
doporučuje zabezpečit ochranu zbytků záhumenicové plužiny  
Požadujeme upravit návrh územního plánu tak, aby tuto skutečnost respektoval. 

 
Správa CHKO Beskydy na základě výše uvedených zásadních připomínek s předloženým ÚP 
nesouhlasí a požadujeme jeho přepracování a to jak v textové tak mapové části. 

 
Vzhledem k uvedenému považuje Správa za bezpředmětné se vyjadřovat ke všem konkrétně 
navrženým plochám (ID 1 – 216).    
 

III. 
 

1.F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 
Správa nesouhlasí s konstatováním: „jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání“. 
Podmínky prakticky stanoveny nejsou, resp. 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. Správa CHKO Beskydy bude 
proto dotčené záměry na svém území posuzovat m.j. podle ustanovení §12 odst.1 a 2 zákona.  

IV. 
 

Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
podle §45i zákona (Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění 
posouzení) je zpracováno na odpovídající úrovni.  

 
K kapitole  4.4.1 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na území evropsky významné 
lokality Beskydy, resp. na její předměty ochrany autor uvádí:  

 
Celkový rozsah očekávaného záboru stávajících porostů stanoviště 6510 návrhovými plochami lze v 
katastru obce Horní Bečva stanovit na cca 27,42294 ha. Tento rozsah očekávaného záboru činí, při 
celkové stávající rozloze stanoviště 6510 v katastru Horní Bečvy (584,34 ha), cca 4,69 %. Stanovený 
limit významně negativního vlivu činí pro přírodní stanoviště 6510 v katastru obce 6% (viz kap. 4.3). 

 
Z uvedeného vyplývá, že nové navrhované plochy v rámci ÚP se velmi přibližují limitní hodnotě 
významně negativního vlivu tzn. 6 %.  

 
Posouzení se ovšem nezabývá plochami, jež jsou označeny jako  současně zastavěné území. Avšak 
vzhledem ke značnému navýšení ploch „zastavěného území“ (výše uvedeno v bodě II.), které však 
mají mnohdy charakter „plochy nové“ (prakticky volná krajina bez stávající zástavby, přírodní biotopy 
funkčně přímo nenavazující na stavební plochy apod.) a které přímo zasahují do předmětů ochrany 
EVL, nelze je z posouzení zcela vyloučit. Zejména u nejvíce zastoupeného stanoviště 6510 nelze 
vyloučit dosažení významně negativního vlivu na předmět ochrany EVL Beskydy.  V příloze 
přikládáme namátkou vybrané plochy zahrnuté do zastavěného území, které se nachází  na území 
s předmětem ochrany EVL – stanoviště 6510, ovsíkové louky. 

 
Na základě výše uvedeného je nutno Posouzení dopracovat o posouzení dopadu návrhu ÚP na 
předměty ochrany EVL Beskydy také o plochy označené jako zastavěné území, případně redukovat 
„zastavěné území“ do podoby, kdy nebudou dotčeny předměty ochrany EVL Beskydy. 

Příloha : Ukázky „překryvu“ biotopu 6510 (modrá šrafa) se „zastavěným územím“  (tmavá 
plocha) 
 
Vyhodnocení: na základě upřesnění požadavků SCHKOB byl návrh územního plánu dopracován.  
10. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení 
ekologických rizik, Tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín  
Koordinované stanovisko čj. KUZL 16212/2014 

 

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na základě zaslaného oznámení o společném jednání konaném dne 
10. dubna 2014 o vydání koordinovaného stanoviska ve věci „Návrhu územního plánu Horní Bečva“ 
vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
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znění (stavební zákon), žadateli Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a 
územního plánování, toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých 
zvláštních právních předpisů: 
Předkladatel - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, předal 
dne 14. března 2014 Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
dokumentaci: „Návrh územního plánu Horní Bečva“ společně s Vyhodnocením vlivů územního plánu 
na životní prostředí (zpracovatelka Ing. Pavla Žídková, osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, 
prodlouženo rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11) a Posouzením vlivu podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zpracovatel RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba 
autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č.j. 57148/ENV/09). 
 
Charakteristika návrhu: 
Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: 
plochy bydlení (bydlení individuální) BI 1, 2, 5-13, 15, 17, 20-24, 26, 27, 29-31, 33, 35, 38, 40, 41, 43-
49, 51-57, 59-61, 63, 64, 66-68, 72-75, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 94, 96, 100, 103, 105-107, 109-112, 
119, 122, 127, 128, 130-133, 138, plochy rekreace (plochy rodinné rekreace) RI 140, 141 a 146, 
(plochy občanského vybavení – plochy veřejné vybavenosti) OV 148, (plochy občanského vybavení – 
plochy komerčního zařízení) OK 149-151, 153, 154, (plochy občanského vybavení – plochy pro 
tělovýchovu a sport) OS 159, 161-166, 169, 172-176, plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava) 
DS 178, 179, plochy technické infrastruktury T* 180, plochy veřejných prostranství P* 181-187, 189, 
190, 193, plochy smíšené obytné SO 196-198, 200, plochy výroby a skladování V 201, 202, plochy 
vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky) WT 204. 
 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na 
ochranu ZPF): 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci k Návrhu územního 
plánu Horní Bečva a ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., uplatňuje kladné stanovisko 
za podmínky: 

- Vzhledem k rozsahu navržených lokalit pro bydlení individuální (45 ha) požadujeme 
výrazně minimalizovat navrženou výměru lokalit pro bydlení individuální na výměru, 
která je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném území nezbytná. 
Navrhovanými lokalitami pro bydlení individuální v rámci celého územního plánu 
Horní Bečva dochází k nedodržení zásady ochrany ZPF, a to dle ust. § 4 písm. b) 
zákona o ochraně ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF. V platném územním 
plánu Horní Bečva a jeho změn jsou schváleny plochy pro bydlení o výměře cca 21 
ha, které nejsou využity. Pořizovatelé a projektanti jsou povinni plnit povinnosti, které 
jim jsou stanoveny zákonem o ochraně ZPF a navrhnout pouze takovou výměru, která 
je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném území nezbytná. 

Takto upravená dokumentace bude předložena orgánu ochrany ZPF ke kontrole ještě před veřejným 
projednáním. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Plesarová 
 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, návrhové plochy byly přehodnoceny tak, aby došlo k jejich 
výraznému plošnému omezení, přednostně budou omezeny nebo vyloučeny  lokality které jsou 
v konfliktu s požadavky dotčeného orgánu.      

 
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 

orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst. 2 písmene a) zákona č. Sb., 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění 
pozdějších předpisů: 

Jelikož dochází k umístění rekreačních a sportovních staveb na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) je k vydání stanoviska k návrhu územního plánu Horní Bečva, příslušný orgán státní správy 
lesů Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí. S předloženým návrhem 
nesouhlasíme z níže uvedených důvodů. 
Dokumentace (všechny plochy vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkcí lesů o celkové 
výměře 4,57 ha) není zpracována podle § 14 odst. 1 zákona o lesích, není zdůvodněno, proč jsou 
navržená řešení nejvhodnější z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
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celospolečenských zájmů; není provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení staveb. Požadujeme důsledně 
posoudit vhodnost z hlediska rizika sesouvání daných lokalit tak, aby nedošlo ke snížení stability lesa 
a nežádoucímu vlivu půdní eroze a dále vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných 
záměrů na odolnost okolních porostů (např. schopnost odolávat abiotickým činitelům – v dokumentaci 
uvedeno, že některé záměry jsou umístěny do smrkových monokultur).  

V případě ploch umístěných do ochranného pásma lesa, požadujeme doplnit údaj, zda plocha 
nacházející se v ochranném pásmu lesa svým tvarem a velikostí umožňuje případně bezpečné 
(vzdálenost min. jedné porostní výšky mýtního porostu) naplnění předpokládaného záměru (umístění 
stavby), ale hlavně zda nedojde k omezení hospodaření na okolních lesních pozemcích (např. 
zhoršení, příp. znemožnění přístupu na lesní pozemky, zvýšené náklady při provádění těžeb apod.). 
Pokud na ploše není možné realizovat předpokládaný záměr, v souladu s výše uvedeným, je nutné 
lokalitu vypustit nebo její rozsah zmenšit tak, aby k omezení nedocházelo.  

 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Kadlečík 

 
Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje,   u ploch se záborem LPF bude v dokumentaci dopracováno 
odůvodnění, proč je navržené řešení nejvhodnější, dále bude provedeno vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení.  

 
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 

orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 
 

Oprávněná úřední osoba: Věra Sandtnerová 
Vyhodnocení: vzato na vědomí   

 
 
 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:  

Bez připomínek. 
 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeňka Kořenková 
Vyhodnocení: vzato na vědomí   
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému Návrhu územního plánu Horní 
Bečva nesouhlasné koordinované stanovisko. 
 
 
 
II. Připomínky sousedních obcí a organizací  
  
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno 
ČJ. 000962/11300/2014 
 
Katastrálním územím obce Horní Bečva procházejí tyto silnice:  
-I/35, I/56, III/01874, III/4837   
V návrhu územního plánu jsou podél stávající silnice I/35 navrženy zastavitelné plochy občanské 
vybavenosti –komerční zařízení OK 151 a 150, pro veřejné prostranství P 186, plochy pro silniční 
dopravu DS 178 a 179 a pro technickou infrastrukturu T 180.      
 
•Veškeré navrhované plochy a jejich připojení k silniční síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb., kterou se provádí Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
zejména § 20 a dle vyhlášky č.104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí Zákon č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se především o návrhové plochy u stávající silnice I/35. 
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•Dopravní obsluhu veškerých nově navrhovaných lokalit situovaných u silnice I/35 požadujeme řešit 
přednostně ze stávajících (přilehlých) místních komunikacích a sjezdů, bez nároků na přímé připojení 
na stávající silnici I/35. Požadujeme nezvyšovat počet nových připojení. Souhlas ŘSD ČR 
s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s komunikačním připojením 
k silnici I.třídy. Návrh nového připojení (sjezdu) event. Úpravu stávajícího je nutné před vlastní 
realizací nejlépe projednat s ŘSD ĆR, Odborem přípravy staveb Brno, odd. technické podpory. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bude řešeno v dalších stupních řízení dle stavebního zákona   
 
 
Navrhovaná plocha pro silniční dopravu DS 179 je vymezena na stávající ploše pro dopravu (plocha je 
v majetku státu, resp. ŘSD ČR), plocha se nachází v silničním ochranném pásmu silnic I/35 a I/56, její 
nové vymezení považujeme za nesmyslné, požadujeme danou plochu vymezit jako stávající plochu 
pro silniční dopravu. 
 
Vyhodnocení: připomínce s vyhovuje, plocha nebude zakreslena jako návrhová ale jako plocha DS  
stav. 
 
Navrhované plochy pro silniční dopravu DS 178 (plocha v návaznosti na čerpací stanici pohonných 
hmot) a 179 (stávající plocha pro silniční dopravu), a také plocha pro veřejné prostranství P 186, jsou 
v návrhu ÚP zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby (VPS). Protože se jedná zřejmě o komerční 
zařízení resp. o stávající plochu, nesouhlasíme s jejich zařazením mezi VPS. Připojení ploch DS 178 
a P 186 nebude možné novým připojením na silnici I/35 vzhledem ke stávajícímu připojovacímu pruhu 
na silnici I/35 od ČSPH. 
 
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, plochy nebudou zařazeny mezi VPS.    
 
Upozorňujeme, že grafická část ÚP je označena jako Koncept a ne jako Návrh. 
 
Vyhodnocení: dle přechodných ustanovení stavebního zákona čl.II, odst.6 a 7 a dle přechodných 
ustanovení vyhlášky č.458/2012 Sb., čl.II, odst.2 se koncept po nabytí účinnosti novely stavebního 
zákona projednává jako návrh. Název dokumentace je změněn na návrh při  úpravách dokumentace 
po prvním společném jednání.    
 
V grafické části není podél silnice I/35 správně zakresleno silniční ochranné pásmo, požadujeme 
opravit. 
• Definici souvisle zastavěného území uvádí § 30 Zákona č.13/1997 Sb,o pozemních komunikacích 
odst.3, resp. Vyhláška MD č.104/1997 Sb§ 47a. 
•  Silniční ochranné  pásmo (SOP) se vymezuje mimo stávající souvisle zastavěné území obce podle 
§ 30 Zákona č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích. Je vymezeno u silnic I.třídy územím o šířce 
50 m na každou stranu od osy silnice nebo přilehlého jízdního pásu, u silnic II. a III.třídy územím o 
šířce 15 m na každou stranu od osy silnice. Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním 
režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního úřadu (§ 32 zák.č.13/1997 Sb.), kterým je u silnice 
I/35 Krajský úřad Zlínského kraje, dle § 40, odst. 3d, záko.č.13/1997 Sb.      
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, v grafické části v koordinačním výkrese  jsou  silniční ochranná 
pásma přepracována (u silnic I. II. a III. budou zakreslena mimo zastavěné území obce)   
 
2. RWE GasNet, s.r.o. 
Vyjádření 5000928308  
 
V územním plánu požadujeme: 
-respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem 
v souladu se zákonem č.458/2000 Sb.  
Ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území obce činí 1m na obě strany.  
-zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailních částech 
ÚP  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, v koordinačním výkrese jsou zakresleny trasy STL zařízení, ochranné 
pásmo se vzhledem k měřítku nezakresluje. ÚP neřeší detaily sítí ale koncepci, proto detailní řešení 
nejsou zakreslena ale budou předmětem dalších řízení dle stavebního zákona.        
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3. ĆEZ Distribuce, a.s.,  
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Bečva 
 
1. Vymezení zastavěného území  
Domnívám se že v návrhu Územního plánu Horní Bečva  není vymezeno zastavěné území v souladu 
s ustanoveními § 2 odst.1 písm.c), d) a s ustanoveními § 58 odst.1 a 2 Stavebního zákona (dále jen 
SZ). Správné vymezení zastavěného území má vliv na další rozhodování v území. S ohledem na 
zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 45 odst.2 písm.a) b) c), by 
nezákonné vymezení zastavěného území založilo po vydání územního plánu legitimní očekávání na 
způsob financování, vlastnictví a z toho plynoucí povinnosti k záměrům na vybudování elektrických 
přípojek. Počet očekávaných připojení má vliv na požadavky kapacit distribuční soustavy a tudíž má 
vliv na veřejnou infrastrukturu. Vymezením zastavěného území nad rámec zmocnění SZ je také 
popřen jeden ze základních úkolů územního plánování uvedený v ustanovení § 19 odst.1 písm.c) 
stavebního zákona. ČEZ Distribuce , a.s., musí dbát na hospodárné využívání finančních prostředků 
vyplývající z příslušných právních předpisů a nemůže tudíž souhlasit s vymezením zastavěného 
území nad rámec zmocnění SZ. Z ustanovení § 58 odst.2 SZ vyplývá:  
Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků 
zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků 
přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo lesních pozemků, a dále pozemky 
vně intravilánu, a to: 
a) zastavěné stavební pozemky  
b) stavební proluky…… 
v interpretaci a aplikaci s ustanovením § 2 odst.1 písm.c) SZ: 
„zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitosti jako stavební parcela a 
další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami.  
Požadujeme vymezit zastavěné území v souladu se SZ.       
 
Vyhodnocení: 
Vyhovuje se, plocha zastavěného území je přehodnocena. 
 
2.Koordinace stanovení podmínek v plochách s rozdílným způsobem využití a dalších stanovených 
podmínek pro využívání území 
Požadujeme v relevantních plochách rozdílného způsobu využití a dalších kapitolách stanovující 
podmínky pro využívání území stanovit takové podmínky, které umožní v rámci vymezených a 
přípustných pozemků a tras veřejné a technické infrastruktury-elektroenergetiky také realizaci s nimi 
provozně souvisejících zařízení technického vybavení.  
 
 
Vyhodnocení:   
V regulativech pro plochy s různým způsobem využití je v přípustném využití technická infrastruktura 
doplněna. 
 
3.Veřejená technická infrastruktura-elektroenergetika a veřejně prospěšné stavby. 
Domníváme se že v návrhu Územního plánu Horní Bečva mají být zařazeny všechny trasy veřejné 
infrastruktury –elektroenergetiky mezi veřejně prospěšné stavby. Je nezbytné aplikovat SZ 
s příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 2 
odst.2 písm.a) bod 1.  
„Distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení o napětí 110 Kv, s výjimkou vybraných 
vedení a zařízení o napětí 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o 
napětí 0,4/0,23kV, 1,5 kV, 3 Kv, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25kV nebo 35 kV souží k zajištění distribuce 
elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů meřící, ochranné, řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví 
provozovatele distribuční soustavy, distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném 
zájmu. Domníváme se, že problematika elektroenergetiky není v územním plánu vůbec řešena a 
nereflektuje požadavky  obce na navýšení příkonu o cca 2.5 MW /viz příloha/. 
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Požadujeme vymezit a zařadit mezi veřejně prospěšné stavby návrhy tras technické 
infrastruktury-elektroenergetiky (zejména potřebné trasy pro navýšení kapacity distribuční 
soustavy vedení vysokého napětí (VN) k distribučním trafostanicím (DTS). Tento požadavek 
vychází z předpokládaného vlivu na distribuční soustavu-potřeba navýšení její kapacity při 
posouzení vymezených zastavitelných ploch návrhem Územního plánu Horní Bečva a zajištění 
koordinace změn v území.    
    
Vyhodnocení: V ÚPD mohou být některé návrhy inž. sítí zařazeny mezi VPS, pokud toto je shledáno 
nezbytným. V případě navýšení kapacit v obci Horní Bečva je možno řešit zpravidla posílení 
energetické sítě přípoloží ve stávajících trasách. Mezi VPS byly zařazeny prioritně záměry TE1 – 306  
trafostanice a TE2-307  vedení VN.    
 
4. Rozvoj obce 
Rozvoj obce Horní Bečva je podmíněn posílením stávajícího vedení VN. Z tohoto důvodu 
požadujeme do územního plánu zapracovat trasu vedení VN mezi trafostanicemi VS_9024 a 
FM_7432/viz příloha.  
 
Vyhodnocení: dokumentace je přepracována. V rámci ploch s rozdílným způsobem využití je  
dobudování technické infrastruktury v funkčních plochách umožněno.   
 
4. Lesy ČR , Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm  
Vyjádření LCR, S.P., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm  
 
Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, lesní správa Rožnov p.R., organizace s právem 
hospodařit (předmětná organizace) k lesním pozemkům v k.ú. Horní Bečva nesouhlasí: 
 
-S obecným nedodržením 50m ochranného pásma lesa a to z důvodu vznikajících následných 
opatření pro zajištění bezpečnosti osob či majetku na pozemcích přilehlých (Viz zákon o lesích 
289/1995 Sb. § 22 odst.1 a 2.)  
 
-S umístěním lokality č.1 (BI) zábor lesního půdního fondu (LPF) 0,001 ha. 
-S umístěním lokality č.173 (OS) zábor LPF 0,46 ha 
-S umístěním pozemku p.č.3664/7 do lokality 175 (OS) sumární zábor LPF 0,43 ha. 
 
Doporučujeme, a to především v případech, kdy nedodržením 50 m ochranného pásma lesa je dotčen 
jiný vlastník než je vlastník tohoto pozemku, dodržovat 50m ochranného pásma lesa.   
 
Vyhodnocení:  
Dokumentace byla přepracována s ohledem na vyhodnocení záborů LPF.   
  
 
5. Povodí Moravy, Dřevařská 11, 60175 Brno 
Stanovisko PMO 13221/2014-203/Hoj  
 
Dopisem ze dne 17.3.2014 jsme obdrželi oznámení o společném jednání návrhu územního plánu 
Horní Bečva, který zpracoval Ing.arch. Pavel Pazdziora v prosinci 2011. 
Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy bydlení (č. 1 – 138), plochy rekreace (č. 140, 141, 146), 
plochy občanské vybavenosti (č. 148 – 176), dopravní (č. 178, 179) a technické infrastruktury (č. 180), 
veřejných prostranství (č. 181 – 193), smíšené obytné (č. 196 – 200), výrobu a skladování (č. 201, 
202), vodní a vodohospodářské (č. 204) a 8 ploch přestavby.   
Zásobování vodou – koncepce zůstává zachována, nové zastavitelné plochy budou zásobovány 
z veřejného vodovodu, popř. individuálně. 
Kanalizace – zůstane zachována stávající splaškovou kanalizaci a ČOV na území k.ú. Prostřední 
Bečva a stávající systém dešťové kanalizace se systémem příkopů, struh a propustků do potoků a 
vodního toku Bečva. Splaškové vody ze zastavitelných ploch budou odváděny do splaškové 
kanalizace, v příp. rozptýlené zástavby čištěny na domovních ČOV a odváděny do vhodných vodních 
toků, zasakovány nebo likvidovány pomocí jímek na vyvážení. Dešťové vody budou odváděny 
stávajícím a novým systémem dešťové kanalizace, v rozptýlené zástavbě budou jímány a 
zasakovány. 
V rámci protierozních opatření budou budovány především nové ekologicky stabilní porosty liniového 
charakteru. Ochranu před povodněmi bude i nadále zastávat VN Horní Bečva. 
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Řešeným územím protéká vodní tok Rožnovská Bečva, která je, spolu s několika drobnými přítoky, ve 
správě Povodí Moravy, s.p. Ostatní vodní toky jsou převážně ve správě Lesů ČR, s.p. Vodní tok 
Rožnovská Bečva má vyhlášeno záplavové území (Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje vydané dne 
17.2.2006 pod č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE - IK). Do záplavového území Q100 a Q20 Rožnovské Bečvy 
zasahuje navržená plocha č. BI 20.  
V řešeném území se nachází vodní nádrž Horní Bečva, která slouží jako ochrana před povodněmi, 
pro rekreační a energetické využití. 
K návrhu zadání Změny č. 6 jsme vydali dne 28.6.2006 Stanovisko správce povodí pod č.j. 
PM025362/2006-203/Fi. 
 
Stanovisko správce povodí a správce VVT Rožnovská Bečva, některých drobných přítoků a VN Horní 
Bečva 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce VVT Rožnovská Bečva, 
některých drobných přítoků a VN Horní Bečva k předloženému návrhu následující 
 

s t a n o v i s k o: 
 

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem 
oblasti povodí. 

 
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů s uvedeným návrhem souhlasíme za těchto podmínek: 
 

1. V územním plánu bude respektováno záplavové území vodního toku Rožnovská Bečva. V 
záplavovém území požadujeme nevymezovat nové rozvojové plochy k zástavbě (zejména 
plocha BI 20). 

2. Dle §49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dle požadavků správců vodních toků 
budou stanoveny volné manipulační a ochranné pruhy podél vodních toků. Podél VVT bude 
zachován manipulační pruh šířky min. 8 m oboustranně sloužící správci toku k výkonu práv a 
povinností souvisejících s jejich správou. Manipulační pásmo drobných vodních toků bude 
respektováno v šířce 6 m od břehové čáry oboustranně. 

3. Veškerá dotčení vodních toků jednotlivými záměry je třeba v rámci správního řízení projednat 
se správcem příslušných vodních toků. 

4. Z důvodu ochrany jakosti podzemních vod preferujeme vypouštění odpadních vod 
přečištěných na domovních ČOV do veřejné splaškové kanalizace, příp. do vod povrchových. S 
výjimečným vypouštěním do vod podzemních souhlasíme pokud není technicky možné 
napojení na kanalizaci ani vypouštění do vod povrchových. 

5. Splaškové vody ze zastavitelných ploch v povodí VN Horní Bečva budou likvidovány pomocí 
bezodtokových jímek na vyvážení, tzn. nebudou vypouštěny do povrchových vod ani do 
podzemí. 

6. Územní plán bude obsahovat koncepci řešení odvodu dešťových vod. Odvádění dešťových 
vod je třeba řešit tak, aby nebyly zhoršeny odtokové poměry, tzn. zachovat stávající odtok 
z předmětného území. Dešťové vody musí být v maximální možné míře zdrženy nebo 
zachyceny k vsakování v dané lokalitě, což zajišťuje zlepšování retenční schopnosti krajiny 
(§5 a §27 zákona č.254/2001 Sb. v platném znění). Dešťové vody ze zpevněných ploch a 
střech objektů budou přednostně svedeny do vsaku nebo budou jímány pro zálivku zelených 
ploch. Bude omezeno vypouštění dešťových vod do vod povrchových nebo do řadů dešťové 
kanalizace. 

7. Podporovat retenční schopnost území. 
8. Do územního plánu budou doplněny názvy vodních toků, doporučujeme vodní toky 

pojmenovat dle místních názvů. 
9. Těleso hráze VN Horní Bečva nebude zařazeno do ploch veřejných prostranství, ale do 

ploch technické infrastruktury. Hráz není veřejným prostorem. 
 

Upozorňujeme: 
• VVT Rožnovská Bečva je po celé své délce na území obce Horní Bečva upraveným vodním 

tokem, tzn., že jeho správci musí být, v souladu s §49 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, 
umožněn výkon práv a povinností související s jeho správou. 
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Vyhodnocení: Dokumentace je přepracována, návrhová plocha BI 20 která se celá nachází v 
záplavovém území je přehodnocena na plochu krajinné zeleňě.  Budovy parc.č. st. 2682 a 2683 
budou vedeny jako plocha technické infrastruktury.     
Plocha veřejného prostranství na hrázi je zrušena - je zde plocha technické infrastruktury.           
 
 
III. Připomínky občanů 
 
 
1. Marta Bařáková, Jabloňová č.22, Vsetín 
 
V tomto katastrálním území vlastním rodinný dům č.209 na parcele č.763. V návrhu územního plánu 
jsem nenalezla pojmenování „obecní komunikace“, která vede kolem našeho domu č.209 a dále 
pokračuje parcela č.5987 a toto je uvedeno pod názvem „veřejné prostranství“ .Proti tomuto návrhu 
vznáším námitku a to z důvodu, že parcela 5987 vede v těsném spojení s naším domem a pod ním 
slepě končí, přičemž hranici zasahuje přímo pod střechu domu. 
Vzhledem k této skutečnosti jsem několikrát žádala o odkoupení uvedené parcely nebo její části a to 
z důvodu přístupu k domu, ale vždy bez úspěchu a bez uvedení důvodu. Ani navrhované řešení přímo 
na místě samém nebylo vzato do úvahy. Tento malý úsek, který nám komplikuje přístup k domu nemá 
evidentně žádný strategický význam pro OÚ Horní Bečva. 
Blízkost hranice uvedené parcely č.5987 znemožňuje: 
a) dostatečný přístup 
b) snižuje užitnou hodnotu domu 
c) snižuje hodnotu dotčené nemovitosti 
Tímto žádám o projednání mých připomínek k Návrhu územního plánu v k.ú. Horní Bečva.    
  
Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje: pozemek parc.č.5987 je dle katastru nemovitosti veden jako 
místní a účelová komunikace, ostatní plocha, v majetku Obce Horní Bečva. Proto byl v územním plánu 
v souladu s katastrem nemovitostí pozemek parc.č. 5987 zakreslen jako stavová plocha Veřejného 
prostranství P٭.Dle regulativů je tato plocha prioritně určena pro dopravní a technickou infrastrukturu, 
ale lze ji též využit pro  zeleň. Komunikace je stávající a její zachování  je zde nutné z důvodu  
propojení zastavěných lokalit. Nejedná se o nový návrh ale o stavové plochy. 
Vznesená připomínka se dále týká majetkoprávních vztahů mezi vlastníkem rodinného domu a 
vlastníkem pozemku komunikace tj. Obcí Horní Bečva. Majetkoprávní záležitosti území plán neřeší, 
proto připomínce v části odkupu pozemků nelze vyhovět. 
  
 
2.Miroslav Kubáň, čp.270, Horní Bečva 
 
Na základě vlastnických práv k lyžařskému vleku „Kubiska“ na parcele č.3373/4 v k.ú. Horní Bečva 
dávám připomínku k územnímu plámu. V roce 2002 jsem se stal majitelem vleku. Po zaměření 
skutečného stavu tohoto vleku bylo zjištěno, že horní část vleku, vratná stanice, se již nachází na 
sousedním pozemku parcela č.3887, který je v současné době zakreslen jako plocha lesa.Tento vlek 
se používá již od 80.let, proto prosím o doplnění i části tohoto pozemku do územního plánu jako 
plochu pro sport, aby bylo možné tento stav legalizovat a stávající vlek rekonstruovat. Nabytí účinnosti 
nové nájemní smlouvy na parcele č.3887 je podmíněno zařazením pozemku do územního plánu pro 
možnost umístění vleku. Záměr byl zahrnut v průzkumech a rozborech, ale v návrhu územního plánu 
již tento pozemek zahrnut není.  
 
Vyhodnocení:  připomínce se vyhovuje v rozsahu, jak byla plocha zakreslena v průzkumech a 
rozborech a dle nájemní smlouvy s Lesy ČR, viz Plochy smíšené nezastavěného území - lyžařské 
sjezdovky  S*224.             
 
3. Jaroslav a Radka Boháčovi, Lubina 119, 74221 Kopřivnice 
 
Dáváme připomínku k projednávanému ÚP Horní Bečva. V návrhu jsme se dočetli, že naše parcela 
č.4885/2-orná půda spolu s parcelou p. Jiřího Mužného č.4885/1 spadá pod Vámi navrhovanou 
plochu s ID č.210-Plochy přírodní (lokální biocentrum ÚSES). V návrhu územního plánu pod bodem 
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1.G.2 jsou nově vymezeny veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění. Nesouhlasíme se 
zařazením naší parcely do tohoto seznamu a žádáme o vyřazení plochy s ID č.210 ze seznamu.     
 
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, navrhovaná plocha lokálního biocentra je vypuštěna a není v  
seznamu veřejně prospěšných opatření.  
  
4. Miloslav Bařák, Jabloňová č.22, Vsetín  
 
Jelikož v k.ú.Horní Bečva máme dům na pozemku 763, zjistil jsem že v územním plánu , resp. v jeho 
návrhu, je plánovaná dopravní infrastruktura, tento záměr se týká i parcely 5986/2 a 5986/1 jejichž 
jsem spoluvlastník z jedné poloviny.  
Tímto zjištěním jsem byl překvapen a to z důvodu , že se jedná o soukromý pozemek, byť ve 
vlastnictví spolumajitelů. Měl jsem za to, že jako vlastník byť části pozemku, bych měl být o těchto 
záměrech informován. Možná že jsem návrh špatně pochopil a proto očekávám objasnění této 
skutečnosti od odborníků.  
 
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, dopravní infrastruktura na uvedených pozemcích je 
přepracována.         
 
5.Jiří Mužný , Horní Bečva 766 
 
Dávám připomínku k projednávanému ÚP Horní Bečva. V návrhu jsem se dočetl že moje parcela . 
č.4885/1 spadá pod Vámi navrhovanou plochu s ID č.201- plochy přírodní (lokální biocentrum USES). 
V návrhu územního plánu pod bodem 1.G.2 jsou nově vymezeny veřejně prospěšné opatření 
s možností vyvlastnění. Nesouhlasím se zařazením mé parcely do tohoto seznamu a žádám o 
vyřazení plochy s ID Č.210 ze seznamu.     
 
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, navrhovaná plocha lokálního biocentra je vypuštěna a není v  
seznamu veřejně prospěšných opatření.  
 
 
5. Metoděj Juřík,  Anna Juříková, Horní Bečva č.158 
 
V rámci dlouho plánované změny územního plánu naší obce jsme asi v 90 letech 20.století podali na 
OÚ Horní Bečva žádost o změnu využití části našeho pozemku p.č.3379/1 v k.ú. Horní Bečva a to 
z původní (stávající) funkce zemědělské na novou funkci bydlení, z celkové výměry pozemku (15927 
m²) byla změna požadována na výměře cca 7000m², vyznačena graficky v mapce.  
Po zveřejnění návrhu nového územního plánu Horní Bečva jsme ve lhůtě připomínkování (duben 
2014) při nahlédnutí do hlavního výkresu zjistili, že z našeho požadavku bylo zohledněno pouze jižní 
partie nově navržené plochy BI č.110 (viz zelená šrafa v příloze). BI  č.110 se z větší míry rozkládá na 
sousedním pozemku p.č..3398, mající jiného majitele a tímto řešením zůstává naše část izolovaná od 
okolních příjezdových komunikací, zejména od komunikace p.č.5931/3, vedoucí ze západu po obvodu 
našeho pozemku.  
Na náš dotaz určený místní úřednici OÚ Horní Bečva , proč nebyla zohledněna větší část našeho 
pozemku pro účely bydlení, nám bylo sděleno, že ve východní partii našeho pozemku rostou chráněné 
rostliny a změna využití pozemku zde není možná.  
K této věci máme tuto zásadní připomínku a zároveň prosbu: Není-li možné zastavět východní část 
našeho pozemku p.č.3379/1 pro účely bydlení, zohledněte pro tento účel (BI) tedy západní část 
pozemku (viz červená šrafa v příloze), aby kromě příjezdové komunikace byla i dobře dostupná 
nedaleko vedoucí síť vody a kanalizace, které by v budoucnu musely být pracně vedeny přes cizí 
pozemky.     
    
Vyhodnocení: Úkolem územního plánování dle § 19 odst.1 je zjišťovat a posuzovat stav území, jeho 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty . Dále stanovovat koncepci rozvoje území , včetně urbanistické 
koncepce a ohledem na hodnoty a podmínky v území, Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
jejich přínosy, problémy, rizika, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou a 
dopravní infrastrukturu a její hospodárné využití.  
Návrh územního plánu  Horní Bečva disponuje dostatečným počtem návrhových ploch pro bydleni a 
rozšiřování dalších návrhových ploch již nelze z hlediska urbanistického a demografického  odůvodnit.      
Z uvedených důvodů a po vyhodnocení úkolů územního plánování nelze připomínce vyhovět..   
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7. Ing. Dušan Frajt, Danuše Frajtová, B.Zelinky 3151, 767 01 Kroměříž 
 
Žádáme tímto o úpravu návrhu územního plánu v k.ú. Horní Bečva. Jako vlastníci stavby č.1031 na 
pozemku parc.č. 2861/3 žádáme o zvětšení zóny pro bydlení v rozsahu 450 m² tak, jak je uvedeno 
v přiloženém výkrese. Tato změna bude zahrnuta do nově zpracovaného územního plánu obce Horní 
Bečva. 
 
Vyhodnocení:  
Úkolem územního plánování dle § 19 odst.1 je zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty . Dále stanovovat koncepci rozvoje území , včetně urbanistické koncepce a 
ohledem na hodnoty a podmínky v území, Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich 
přínosy, problémy, rizika, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou a dopravní 
infrastrukturu a její hospodárné využití.  
Návrh územního plánu  Horní Bečva disponuje dostatečným počtem návrhových ploch pro bydlení a 
rozšiřování dalších návrhových ploch již nelze z hlediska urbanistického a demografického  odůvodnit.      
Z uvedených důvodů a po vyhodnocení úkolů územního plánování nelze připomínce vyhovět..   
 
Po zákonném termínu, byly pořizovateli doručeny následující připomínky.  Dle § 50 odst.3 
stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží.  
 
 Marta Bařáková, Jabloňová č.22, Vsetín 
(připomínka byla podána po termínu)  
(v nadpise textu se prezentuje jako námitka, ale jelikož je podána ve fázi společného jednání, dle 
stavebního zákona se jedná o připomínku) 
 
V tomto k.ú. vlastním  rodinný dům č.209 na parcele č.763. V návrhu územního plánu jsem nenalezla 
pojmenování „obecní komunikace“, která vede kolem našeho domu č.209 a dále pokračuje parcela 
č.5987 a toto je uvedeno pod názvem „veřejné prostranství“.Proti tomuto návrhu vznáším námitku a to 
z důvodu, že parcela 5987 vede v těsném spojení s naším domem a pod ním slepě končí, přičemž 
hranici zasahuje přímo pod střechu domu. 
Vzhledem k této  skutečnosti jsem několikrát žádala o odkoupení uvedené parcely nebo její části a to 
z důvodu přístupu k domu, ale vždy bez úspěchu a bez uvedení důvodu. Ani navrhované řešení přímo 
na místě samém nebylo vzato do úvahy. Tento malý úsek, který nám komplikuje přístup k domu nemá 
evidentně žádný strategický význam pro OÚ Horní Bečva. 
Blízkost hranice uvedené parcely č.5987 znemožňuje: 
a) dostatečný přístup 
b) snižuje užitnou hodnotu domu 
c) snižuje hodnotu dotčené nemovitosti 
Tímto žádám o projednání mých připomínek k Návrhu územního plánu v k.ú. Horní Bečva.     
Jednu písemnost jsem již doručila na výše uvedenou adresu 7.4.2014.  10.4.2014 mělo proběhnout 
jednání na OÚ v Horní Bečvě a není mně známo, zda s nějakým výsledkem a není mně znám ani 
názor na námitku, kterou podal manžel Miroslav Bařák jako spoluvlastník p.č. 5986/1, 5986/2.    
 
Vyhodnocení: připomínka byla uplatněna po zákonné lhůtě, proto se k ní dle § 50 odst.3 
stavebního zákona nepřihlíží.  
  
 
9. Ing. Petr T. von Deneen, 756 57 Horní Bečva 759 
(připomínka byla doručena po termínu) 
 
Připomínka k návrhu územního plánu obce Horní Bečva. 
Nesouhlasím se zařazením pozemku parc.č.2023/1, 2025, 2022/2 do zóny bydlení (v návrhu ÚP -64 
BI) z důvodu zachování klidného bydlení pro současné majitele rodinných domů v této části obce. 
Rovněž uvádím, že předmětný pozemek sousedí s lesním pozemkem a případnou výstavbou by se 
změnil celkový ráz krajiny. 
Vyhodnocení: připomínka byla uplatněna po zákonné lhůtě, proto se k ní dle § 50 odst.3 
stavebního zákona nepřihlíží.  
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10. Petr Pastorek, Cechovní 10A, 794 01 Krnov 
(připomínka byla doručena po termínu) 
 
Jako vlastník parcely číslo 4543/2 v k.ú. Horní Bečva a obci Horní Bečva, tímto žádám o změnu 
využití c ÚP na plochu určenou k výstavbě RD popřípadě k rekreaci, pozemek navazuje na zastavěné 
území.  
 
Vyhodnocení: připomínka byla uplatněna po zákonné lhůtě, proto se k ní dle § 50 odst.3 
stavebního zákona nepřihlíží.  
 
 
11. Marcela Alvarezová, Horní Bečva 88   
(připomínka byla doručena po termínu)  
 
Obracím se na Vás s připomínkou jako vlastník 5-ti pozemků č.4910 ostatní plocha-neplodná a 
pozemky ve zjednodušené evidenci-parcely původní pozemkový katastr (Pk) p.č.4902, p.č.4903, 
p.č.4904 a p.č.4905 , které jsou zapsány v katastru nemovitostí Horní Bečva.    
Parcela č.4902 výměra 54m2 
Parcela č.4903 výměra 468 m2 
Parcela č.4904 výměra 11302 m2 
Parcela č.4905 výměra 288 m2 
Parcela č.4910 výměra 857 m2 
Pozemky se nachází pospolu v jedné lokalitě poblíž centra Horní Bečvy. Měli bychom zájem 
s manželem postavit si rodinný domek. Byli bychom velmi rádi kdyby odbor výstavby mohl zvážit 
povolení k budoucí stavební činnosti na části pozemku s přibližnou velikostí a lokalizací vyznačenou 
na přiloženém plánku k této připomínce. ,   
 
 
Vyhodnocení: připomínka byla uplatněna po zákonné lhůtě, proto se k ní dle § 50 odst.3 
stavebního zákona nepřihlíží.  
 


