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Obec Horní Bečva  
Horní Bečva č.550, 756 57 
 
 
Záznam o účinnosti 
Správní orgán, který územní plán vydal:  Zastupitelstvo obce Horní Bečva  
Datum nabytí účinnosti:   4.7.2020  
                     
Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm,  
 Odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování 
Jméno a příjmení:  Ing. Hana Žatková 
Funkce:  vedoucí oddělení územního plánování  
Podpis:    

 
 

Opatření obecné povahy č. 01/2020 

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BEČVA 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bečva jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

I. 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Horní Bečva 
 

obsahující 

-  textovou část návrhu územního plánu Horní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto  
 opatření obecné povahy jako příloha I.A  
  grafickou část návrhu územního plánu Horní Bečva, která je nedílnou součástí tohoto  
 opatření obecné povahy jako příloha I.B 
 

II. 
Dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f)  stavebního zákona ve spojení s částí šestou- § 171 správního 
řádu , a ustanovením § 60 odst. 6 stavebního zákona 
 

ukončuje platnost 
 

vymezení zastavěného území Horní Bečva, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy 
č.01/2010 zastupitelstvem obce Horní Bečva  dne 21. 9. 2010 s nabytím účinnosti 11.10.2010, ke dni 
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.    
 

Odůvodnění 
 

I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bečva schválilo dne 15.11.2005 pod č. usn. 21/5 v souladu s § 6 odst. 5 
písm. a) ve spojení s § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního plánu Horní Bečva (dále jen 
ÚP Horní Bečva). 
Následně obec Horní Bečva požádala dne 9.10.2008 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování o pořízení ÚP Horní Bečva. Změnou organizační struktury bylo 
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zařazeno oddělení územního plánování (dále jen „pořizovatel“) nově do odboru strategického rozvoje 
a projektů od 1.1.2019. 
 
Určeným zastupitelem obce Horní Bečva pro spolupráci s pořizovatelem byl určen pan J.B., (usnesení 
zastupitelstva obce 2/14 ze dne 16.12.2010, usnesení zastupitelstva obce 2/18 ze dne 17.12.2014). 
Návrh zadání Územního plánu Horní Bečva byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 20.10.2008 do 20.11.2008 a Obecního 
úřadu Horní Bečva od 21.10.2008 do 24.11.2008. Dotčený orgán při projednávání návrhu zadání 
uplatnil požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a nevyloučil významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zároveň uplatnil požadavek na zpracování konceptu 
z důvodu variantního řešení záměru (minimálně s nulovou variantou). Na základě výsledků projednání 
byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předložen zastupitelstvu obce Horní 
Bečva ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo zadání Územního plánu Horní Bečva dne 17.9.2009 
pod usn. č.15/8. 
 
Na základě schváleného zadání územního plánu zpracoval projektant Ing. arch. P.P., autorizovaný 
architekt ČKA č. 02 717, návrh Územního plánu Horní Bečva a Vyhodnocení vlivů  územního plánu na 
udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění. Podkladem 
byla dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 
a Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
č.114/1992 Sb. 
Projednání návrhu Územního plánu Horní Bečva bylo zahájeno oznámením pořizovatele ze dne 
14.3.2014 č. j. MěÚ-RpR/09352/2014 o místě a době konání společného jednání ve smyslu § 50 
stavebního zákona ve spojení s § 172 správního řádu. 
Společné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo dne 10.4.2014 na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, v zasedací místnosti pořizovatele, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm.   
 
Dne 12.5.2014 vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod čj. KUZL 16212/2014 Koordinované stanovisko 
ke společnému jednání. Odbor Životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 
úseku ochrany ZPF v tomto stanovisku mj. připomínkoval velký rozsah ploch pro bydlení a požadoval 
výrazně minimalizovat navrženou výměru lokalit. Dokumentaci požadoval upravit a znovu předložit.   
Dne 7.5.2014 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, SCHKO Beskydy stanovisko ke společnému 
jednání, ve kterém mj. nesouhlasí se zákresem ÚSES, nesouhlasí s navýšení ploch pro bydlení a 
jejich propojování v krajině, nesouhlasí se záborem ploch porostů stanoviště 6510. Požaduje 
dokumentaci upravit.  
Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem panem J.B. výsledek projednání a 
vypracoval pokyny pro dopracování návrhu ÚP. V průběhu zpracování nabyla účinnost novela 
stavebního zákona č.225/2017 Sb. a to od 1.1.2018 a též na území obce proběhla změna katastrální 
mapy na digitální katastrální mapu. Pořizovatel po posouzení všech požadavků k dopracování dospěl 
k závěru, že vzhledem k velkému počtu požadovaných úprav a vzhledem k legislativním změnám je 
potřeba provést celkovou úpravu dokumentace. V průběhu zpracování nabyla účinnost novela 
stavebního zákona č.225/2017 Sb. a to od 1.1.2018 a též na území obce proběhla změna katastrální 
mapy na digitální katastrální mapu. V důsledku těchto změn pořizovatel dospěl k závěru že je nutné 
opakované společné jednání o návrhu. 
 
K návrhu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující dotčené orgány:  

-Ministerstvo životního prostředí 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
-Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ekologických rizik,    
 koordinované stanovisko 
-Státní pozemkový úřad 

 -Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy 
             -Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí- koordinované stanovisko 

-Ministerstvo obrany ČR 
             -Obvodní báňský úřad 
             -Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje   
 
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky ostatních subjektů a občanů: 
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- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33 ,61254 Brno 
- RWE Gas Net s.r.o. 
- ČEZ Distribuce , a.s. 
- Lesy ČR, Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm 
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno 
- M.B., Vsetín 
- M.K., Horní Bečva  
- J.a R., Kopřivnice 
- M.B., Vsetín  
-J.M., Horní Bečva  
- M.a A. J., Horní Bečva  
- D. F., D.F.,  Kroměříž 
 
Po zákonném termínu byly doručeny připomínky, ke kterým dle § 50 odst.3 se nepřihlíží. 
-M.B., Vsetín 
-P.T.von D., Horní Bečva  
-P.P.,  Krnov 
-M. A., Horní Bečva  
   
Vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k prvnímu společnému jednání je přílohou IV.A 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
V průběhu zpracování došlo ze strany obce Horní Bečva k ukončení smluvního vztahu s Ing. arch. P. 
a obec uzavřela pro dopracování územního plánu nový smluvní vztah s projektantem Ing. arch. J. K., 
autorizovaným architektem   ČKA Č. 02 673. 
V novém volebním období došlo ke změně určeného zastupitele, kterým byl na základě usnesení 
zastupitelstva obce Horní Bečva č. 2/05 ze dne 22.11.2018 určen pan S.D..  
V důsledku změny podmínek v území vyvolané novu digitální katastrální mapou, na základě 
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF a z důvodu velké 
časové prodlevy způsobené objektivními příčinami (prodleva v průběhu dodání dokumentace apod.) 
bylo přistoupeno k opakovanému společnému jednání.        
 
Opakované společné jednání:  
Dokumentace pro opakované společné jednání byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. 
arch. J. K., autorizovaným architektem   ČKA Č. 02 673, včetně dokumentace  Vyhodnocení vlivů  
územního plánu na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném 
znění- Příloha  III. opatření obecné povahy. 
Podkladem Přílohy III. je aktualizovaná dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. a Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., obojí zpracované RNDr. M.B., autorizovanou 
osobou.  
Projednání návrhu Územního plánu Horní Bečva v opakovaném společném jednání bylo zahájeno 
oznámením pořizovatele ze dne 19.12.2018 č.j. MěÚ-RpR/44656/2018 o místě a době konání 
společného jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona ve spojení s § 172 správního řádu. 
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání opakovaného společného jednání o návrhu opatření 
obecné povahy Územního plánu Horní Bečva jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a 
sousedícím obcím. Opakované společné jednání se konalo  dne 17.1.2019 na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, v zasedací místnosti pořizovatele, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Vyhodnocení opakovaného společného jednání:  
 
K návrhu uplatnily k opakovanému společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující 
dotčené orgány:  

 
-Ministerstvo průmyslu a obchodu 
-Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc  
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
-Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a   
 Rybářství, koordinované stanovisko 



4 

 

-Státní pozemkový úřad 
 -Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy 
             -Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí - koordinované stanovisko  

-Ministerstvo obrany ČR 
             -Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, , lesního hospodářství, myslivosti a   

 Rybářství, oddělení ekologických rizik-stanovisko SEA 
             -Krajský úřad Zlínského kraje , Odbor územního plánování a stavebního řádu-nadřízený orgán 
 
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky ostatních subjektů a občanů: 
-Ředitelství silnic a dálnic ČR 
-L. a S. K., Kvasice 
-J. a P. S., Horní Bečva  
-K.a Š. K., Horní Bečva  
-E.P.,  Rožnov pod Radhoštěm 
-K.K., Horní Bečva  
-K.K., Horní Bečva  
-Mgr.T.P. sdružení advokátů P.& P., Brno, zastupující P.a J.K., Horní Bečva  
-R.R., Brno-Lesná 
-M. B.,  Frýdek Místek 
-J. R., Horní Bečva  
-H.K., Horní Bečva, J. S, Slavičín, H.T., Francova Lhota  
-P.P., Horní Bečva  
-N.K., Čeladná   
-R.Š., U Nikolajky        
-J. K., M. K., I. C., L.C.-zastoupeni Mgr. M. 
-P.V., Horní Bečva  
     
Po zákonném termínu byla podána připomínka Spolku na ochranu biotopu Kněhyně, jednatel Bc. H.S. 
K této připomínce se dle § 50 odst.3 se nepřihlíží.  
 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k opakovanému společnému jednání je přílohou III.B 
tohoto opatření obecné povahy. 
 

Pořizovatel zaslal dne 17.5.2019 v souladu s § 50, odst. (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru územního plánování a stavebního řádu  Návrh územního plánu Horní Bečva, stanoviska a 
připomínky podané k tomuto Návrhu jako podklad pro vydání stanoviska.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu změny územního plánu Horní Bečva z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 50, odst. (7) stavebního zákona, bylo vydáno 19.6.2019 pod č.j. KUZL 
40689/2019 jako stanovisko nesouhlasné.  Na základě toho byla dokumentace upravena a dne 
27.8.2019 bylo požádáno o nové stanovisko nadřízeného orgánu. Nové stanovisko nadřízeného 
orgánu ze dne 26.9.2019 pod č.j. KUZL 60706/2019  a potvrdilo odstranění nedostatků Návrhu ÚP 
Horní Bečva. 

Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí přílohy IV.B  tohoto opatření 
obecné povahy.  

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů a připomínek ke společnému jednání o návrhu , 
které pořizovatel obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil upravení návrhu dle § 51 odst. (1) ve 
znění pozdějších předpisů. „Pokyny pro projektanta po opakovaném společném jednání“ před 
veřejným projednáním, zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a 
připomínek občanů, byly projednány s určeným zastupitelem p. Svatoplukem Divínem dne 
24.10.2019. Na základě pokynů došlo k těmto změnám v dokumentaci:  

 Úpravy dokumentace po společném jednání: 
 
a) Na základě stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP a zemědělství (ochrana ZPF) bylo po 

společném jednání doplněno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a jeho 
odůvodnění a současně byl přepracován navržený rozsah lokalit pro bydlení – tj. velká část návrhových 
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ploch BI a SO.3 byla plošně redukována, byly podrobně řešeny ÚS pro rozsáhlé lokality SO.3 č.66, 67 a do 
územního plánu bylo zapracováno rozčlenění těchto ploch dle jednotlivých funkcí (např. plochy určené pro 
zástavbu smíšenou obytnou, pro dopravu a veřejná prostranství, plochy zeleně atd.):  
-byl upraven rozsah ploch bydlení individuálního BI č. 22, 23, 31, 33, 45, 63 

        -byl upraven rozsah ploch smíšených obytných vesnických SO.3 č. 38, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 72, 74, 80, 86,     
         100, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 128, 153, 196, 197 
       -plocha SO.3 č. 66 byla rozdělena na plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 66, 312, 329, 330, 331, 332,     
        plochy pro dopravu DS č. 333, 334, 335 a plochy sídelní zeleně Z* č. 313, 336, 337, 338, 339. Všechny nové    
        návrhové plochy, které vznikly rozčleněním původně kompaktní plochy č.66 byly zapracovány do textové a  
        grafické části územního plánu. 

-plocha SO.3 č. 67 byla rozdělena na plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 67, 315, 316, 317, 318, 319, 
plochy pro dopravu DS č. 320, 321, plochy veřejných prostranství PZ č. 322, 323, plochy sídelní zeleně Z* č. 
325, 326, 327, 328, plochy krajinné zeleně K č. 324, 340 a plochu územní rezervy pro zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou SO.3 č. 342. Všechny nové návrhové plochy, které vznikly rozčleněním původně 
kompaktní plochy č.67 byly zapracovány do textové a grafické části územního plánu. V souvislosti s výše 
uvedeným rozdělením původní rozsáhlé plochy č.67, byl do textové části územního plánu doplněn regulativ 
k plochám nově vymezených veřejných prostranství s převahou zeleně PZ a dále byla dopracována kapitola 
2a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření. 

 
b) Na základě stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP a zemědělství (ochrana PUPFL) bylo 

po společném jednání doplněno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL a 
jeho odůvodnění a současně byl zmenšen rozsah ploch smíšených nezastavěného území určených pro 
lyžařské sjezdovky: 
- byly zmenšeny plochy smíšené nezastavěného území pro prodloužení a rozšíření stávající lyžařské 
sjezdovky S* č. 217, 218    
- byly vyčleněny plochy S* č. 219, 341 určené pro bobovou dráhu s minimálním dopadem na kompaktní 
lesní porosty 
- byla doplněna textová část ÚP, kapitola f) v plochách BI, SO.1, SO.3, RI, OS, OK tak, aby byla omezena 
výstavba do vzdálenosti cca 25m od okraje lesa: tj. v podmínkách prostorového uspořádání u vybraných 
zastavitelných ploch zasahujících do OP lesa 50m je stanoveno: při umísťování nové zástavby a oplocení 
v zastavitelné ploše bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
- byla doplněna textová část ÚP, kapitola e) v plochách smíšených nezastavěného území S* byly doplněny 
„Podmínky pro využití návrhových ploch smíšených nezastavěného území – lyžařských sjezdovek S* ve 
volné krajině“ odrážkou „- sjezdové trati, lyžařské vleky a bobové dráhy na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa budou realizovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byla zajištěna ochrana 
lesních porostů nedotčených záměrem, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydrologických 
odtokových poměrů a byla zajištěna ochrana dotčených pozemků před nebezpečnými svahovými 
deformacemi“ 

 
c) V souladu s postupující výstavbou prováděnou na základě platných stavebních povolení vydaných 

stavebním úřadem na k.ú. Horní Bečva (v období 06/2018 až 09/2019) bylo aktualizováno zastavěné území 
k datu 31.10.2019. Do zastavěného území jsou nově převedeny (mimo stavby ležící ve vymezených 
návrhových plochách určených pro výstavbu a v zastavěném území) plochy pro stavby: 
- jsou stabilizovány stavby pro bydlení (RD) na parcelách číslo: 181, 1744/1, 3346/5  
- jsou stabilizovány stavby pro zemědělství (ovčíny) na parcelách číslo: 351/15, 5297/3, 3512/8  

d) Dle „Pokynů pro projektanta po společném jednání o ÚP Horní Bečva, říjen 2019“ bylo dopracováno: 
-Na straně 44 odůvodnění :  
odstavec „Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“ je doplněn textem:  
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 umístit 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 2 - výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Do grafické části Odůvodnění je doplněna textová poznámka pod legendou koordinačního výkresu: 
„Celé k.ú. Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
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ministerstva obrany a je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“.  

 
-V textové části odůvodnění je na straně 30 pod nadpisem „NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ“ vypuštěn 
odstavec: „V případě, že některé funkční využití není v plochách stanoveno jako nepřípustné, pak je 
možné takové využití povolit na základě posouzení jednotlivých konkrétních případů – tj. např. v 
plochách sídelní zeleně Z* není stanovena rekreace jako funkce nepřípustná, proto je v uvedených 
plochách sídelní zeleně v rámci soukromých sadů a zahrad (při dodržení podmínek prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu) stavby pro individuální rekreaci vlastníků pozemků povolit – tato 
funkce je zde v podstatě v souladu s přípustným využitím – tj. zázemí zemědělské rostlinné produkce, 
zázemí vlastníků sadů a zahrad.“  
V textové části – návrhu ÚP je v kapitole f.2) „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ u ploch:  
Z ⃰ - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - do nepřípustného využití je doplněn text – oplocení, kromě oplocení 
typu pastevního hrazení v odůvodněných případech  
WT – VODNÍ PLOCHY A TOKY - do přípustného využití je doplněn text – migrační zprostupnění pro 
vodní živočichy  
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – odrážky: „- odvodnění a závlaha zemědělských ploch“ a „- opatření pro 
stabilizaci svahu“ jsou vypuštěny z přípustného využití a zařazeny do podmíněně přípustného využití s 
podmínkou, že toto využití „je přípustné pouze za předpokladu, že nebude v rozporu s požadavky 
ochrany přírody a krajiny“ 
Na základě upozornění zástupcem SCHKOB je v textové části návrhu ÚP v kapitole g.2) „Vymezení 
ploch veřejně prospěšných opatření“ opravena tabulka VPO tak, aby byla uvedena do souladu textová a 
grafická část dokumentace  
 

-  v grafické části dokumentace (v koordinačním výkrese) jsou vyznačena místa významných událostí dle 
územně analytických podkladů a seznamu uvedeného v textové části odůvodnění.  

 
- v grafické části dokumentace (v koordinačním výkrese) je doplněn přesah na sousední k.ú. v 

Moravskoslezském kraji  
v grafické části dokumentace (ve výkrese širších vztahů) je doplněn výřez ze ZÚR Moravskoslezského 
kraje včetně příslušné legendy 
v kapitole 2.1) „Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území“ textové části 
odůvodnění ÚP je doplněn seznam sousedních k.ú. a jsou doplněny požadavky na řešení návazností 
(vyplývajících z návrhu ÚP Horní Bečva) v územních plánech sousedních obcí 
 

- Do textových částí je doplněna změna: tj. aktualizace Politiky územního rozvoje: Politika územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15.4.2015 a zveřejněné způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dne 16.4.2015 a aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2.9.2019, které nabyly účinnosti 
dne 30.9.2019 (dále jen „PÚR“) 
V textové části odůvodnění je v kapitole 2.2) doplněna podkapitola 2.2-2) „Úpravy dokumentace  po 
společném jednání“ se stručným popisem, co se změnilo v dokumentaci od společného jednání.   
V textové části a výkresové části návrhu územního plánu je doplněn a opraven záznam o účinnosti.  
 
- do zastavěného území je doplněna zastavěná část pozemku parc.č. 3242/2 tj. plocha původní 
hospodářské budovy.   
- do zastavěného území je doplněna část plochy parc.č.2972/1 podél komunikace.  
- v lokalitě Pod Juráškou je dopravní napojení zástavby smíšené obytné a návrhové plochy SO.3 č.2 
stabilizováno formou stávající účelové komunikace.  
- do zastavěného území je zahrnuta proluka u zastavitelné plochy SO.3 č.197. Zastavitelná plocha SO.3 
č.197 je zmenšena o část zasahující do ochranného pásma nadzemního vedení VN. 
 - do zastavěného území je doplněn pozemek parc.č. 1874/2 včetně hospodářské budovy st.pl.1634.   
 

e) Pro územní plán zpracovaný k veřejnému projednání byla použita aktuální digitální katastrální mapa (DKM) 
poskytnutá Krajským úřadem Zlínského kraje 

 
Řízení o územním plánu: 
 
Řízení o územním plánu v souladu s § 52 stavebního zákona bylo zahájeno dne 22.11.2020 
oznámením veřejného projednání veřejnou vyhláškou č.j. MěÚ-RpR/65156/2019. Termín veřejného 
jednání byl stanoven na 3.1.2020, místo konání v sále Sokolovny na Horní Bečvě.  Veřejná vyhláška 
byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm a Obecního úřadu Horní Bečva v době 
od 22.11.2019 don 13.1.2020. Do dokumentace je možné nahlédnout od data doručení veřejné 
vyhlášky po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm a Obecním úřadu Horní 
Bečva. 
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Ve stanoveném termínu byly podány následující stanoviska, připomínky a námitky:  
 
Stanoviska dotčených orgánů: 
-Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno 
-Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 
-Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem , Tychova 1 Praha 
-Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, pracoviště Vsetín 
-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKOB, Rožnov p.R. 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a SŘ -nadřízený orgán 
 
Připomínky sousedních obcí:  
-Obec Prostřední Bečva  
 
Připomínky subjektů:  
-Spolek na ochranu biotopu Kněhyně se sídlem Bystřička 
-Pavel Křištof a Jana Křištofová, Horní Bečva 948 
 
Námitky oprávněných osob podali:  
-E.P., Rožnov pod Radhoštěm 
-J. R. , Horní Bečva  
-J. K. a P. K., Horní Bečva  
-K.K., Horní Bečva 
-K.K. ,Horní Bečva  
-L.K. a S.K., Kvasice 
-L. B., Valašské Meziříčí 
-J.a M., Horní Bečva  
-P.V., Horní Bečva  
-M.B. a L. B.,  Frýdek Místek     
-J.a M., Ostrava a I.a L.C., Ostrava     
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu územního plánu Horní Bečva. Pořizovatel zpracoval ve spolupráci 
s určeným zastupitelem  návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek 
uplatněných k návrhu. Návrhy pořizovatel doručil dopisem ze dne 24.4.2020 čj. MěÚ-RpR/33217/2020 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je k uplatnění stanovisek do 
30 dnů od obdržení dopisu (lhůta posledního vypršela 27.5.2020). Po této lhůtě dle § 53 odst.1 
stavebního zákona má se za to, že se s návrhem souhlasí.  V této lhůtě pořizovatel obdržel kladná 
stanoviska od: 
-Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
-Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
-Státní veterinární správa pro Zlínský kraj 
-Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu -nadřízený orgán       
 
 
2. Textová a grafická část odůvodnění územního plánu Horní Bečva zpracovány projektantem 
(obsah dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) jsou nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako přílohy 
-  textová část odůvodnění územního plánu Horní Bečva jako příloha II.A  
-  grafická část odůvodnění územního plánu Horní Bečva jako příloha II.B 
 
 
Odůvodnění opatření obecné povahy - územní plán Horní Bečva, zpracovaného projektantem -
dále pořizovatel doplňuje o následující:  

Cílem územního plánování dle § 18 stavebního zákona je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj ale také pro soudržnost společenství obyvatel. Tento nový územní plán má 
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uspokojovat potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Nový územní plán má zajistit řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.    
Dle § 19 odst .e) stavebního zákona územní plán stanovuje podmínky pro provedení změn v území, 
zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a 
na využitelnost navazujícího území.     
Plochy smíšené obytné -SO.1 a SO.3 jsou vymezeny v územním plánu z důvodu možnosti co nejlépe 
využít potenciál území a současně co nejméně zatěžovat vlastníky pozemků následným procesem 
pořizování změn územních plánů, při zachování ochrany veřejných zájmů a zájmů společenství 
obyvatel.  
V případě Plochy smíšené obytné-SO.3, je přípustným využitím této plochy mj. bydlení, rekreace,  
zemědělská a drobná výroba a  dopravní a technická  infrastruktura. V konkrétních případech např. 
Plocha smíšená obytná - SO.3 ( parc.č.847/2) zpracovatel a pořizovatel vycházeli z archivních 
mapových podkladů-z původních pozemkových map, dochovaného leteckého snímkování (portál 
cenia.cz/geoportál/mapy), kde byly chronologicky vyhledávány trasy komunikací, toků a jiných 
terénních prvků, cca od 50 let minulého století. V zájmu společenství vlastníků a obyvatel je zachovat 
nebo umožnit přístupy k nemovitostem, zejména pokud byly historicky funkční. Tyto nemovitosti bez 
přístupu by nebyly využitelné, což jest s § 19 odst. e) v rozporu. Dle § 18 odst.4 stavebního zákona 
územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, včetně 
urbanistického dědictví. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Urbanistickým dědictvím se v tomto případě jeví i 
historicky doložené komunikace a přístupy k nemovitostem. Vybudováním nových komunikací 
v nezastavěném území by došlo k výraznému a zbytečnému znehodnocení tohoto nezastavěného 
území, a v podmínkách členitého území obce se zásahem do lesních porostů. Proto územní plán   
zachovává původní komunikační propojení v nezbytné a potřebné míře.             
  
II. Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Horní Bečva 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Horní Bečva v rozsahu a obsahu dle § 53 
odst.4 a 5 stavebního zákona a konstatuje:   

a) 
-Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15.4.2015 a 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015 a aktualizací č. 2 a 3, schválených 
dne 2.9.2019, které nabyly účinnosti dne 1.10.2019 (dále jen „PÚR“) 
Územní plán Horní Bečva je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, jak je 
podrobněji popsáno v textové části odůvodnění Územního plánu Horní Bečva.  

 
-Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem, a to 
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č.2 ZÚR Zlínského kraje vydané 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 05.11.2018 usnesením č. 0454/Z15/18, s nabytím účinnosti 
27.11.2018 (dále jen „ZÚR ZK“) 
 
Územní plán Horní Bečva je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR ZK. 
Návrh respektuje priority stanovené v ZÚR ZK a plní zde vymezené úkoly pro územní plánování. 
ZÚR ZK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy. Obec Horní Bečva je součástí 
krajinného celku Rožnovsko a krajinného prostoru 5.3 Bečvy s typem krajiny „krajina lesní 
s lukařením“. Územní plán eliminuje možná ohrožení a dodržuje stanovené zásady pro využívání 
území. 
Z aktualizovaných ZÚR ZK vyplývají pro správní území obce Horní Bečva požadavky na zapracování 
a zpřesnění ploch pro nadregionální a regionální ÚSES. Tyto požadavky byly zapracovány do návrhu 
územního plánu. 
Podrobné zhodnocení souladu návrhu územního plánu se ZÚR ZK je součástí textové části 
odůvodnění Územního plánu Horní Bečva. 
 
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
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Návrh územního plánu respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 18 a 19 
stavebního zákona. 
Byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
obyvatel obce Horní Bečva včetně zohlednění vazeb na sousední území. Snahou bylo zajištění a 
uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života následujících generací, 
zejména bylo respektováno přírodní prostředí při navrženém rámci rozvoje obce. 
Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy a stanoveny plochy pro veřejně 
prospěšné stavby a opatření. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje 
území a míru využití zastavěného území.  
Návrhem nových zastavitelných ploch jsou zajištěny podmínky pro výstavbu při naplňování a 
respektování udržitelného rozvoje území a jeho tří základních pilířů, což je kvalitní a vyvážené životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel správního území Rožnov pod 
Radhoštěm včetně zohlednění vazeb na okolní prostředí.     
Navržené řešení v zásadě respektuje původní urbanistickou koncepci z minulého ÚPNSÚ Horní 
Bečva. 
Návrh chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.  
Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového 
uspořádání území a jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území a 
zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 
Návrhem se vytvářejí podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, 
architektonických, urbanistických a archeologických hodnot.  

 

c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 

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

Požadavky a podmínky uvedené ve stanoviskách dotčených orgánů, uplatněných v rámci společného 
jednání o návrhu, byly do návrhu územního plánu zapracovány před zahájením veřejného projednání 
na základě vyhodnocení zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, případně 
na základě výsledku řešení rozporů ve smyslu ust. § 4 odst. 8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 
správního řádu a výsledku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů bude přílohou IV.A, IV.B tohoto opatření obecné povahy.   
 
f)Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V zadání územního plánu Horní Bečva byl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Pro návrh územního plánu pro společné jednání plánu vypracováno vyhodnocení vlivu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, které obsahovalo jak vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí, tak vyhodnocení  vlivu na území soustavy Natura 2000 (dokumentace říjen 2013).  Toto bylo 
aktualizováno před opakovaným společným jednáním (dokumentace říjen 2018).   

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského  kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 10g a 
§ 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo vydáno dne 13.11.2019 pod č.j.KUZL 71197/2019, spisová zn. KUSP 71197/2019 ŹPZE-RC.: 
 
 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
podle § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů  
I. Identifikační údaje  



10 

 

 
Název: Návrh územního plánu Horní Bečva  
Umístění koncepce: kraj Zlínský  
Obec Horní Bečva  
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm  
odbor strategického rozvoje a projektů  
oddělení územního plánování  
Zpracovatel koncepce: Ing. arch. D.K.  
Zpracovatel posouzení: RNDr. M.B., Ph. D.  
Ing. P.Ž.  
Mgr. E.Z.  
II. Důvody pořízení koncepce  
 
Obec Horní Bečva nemá platný územní plán – platnost skončila 31. prosince 2009. Stavební rozvoj 
obce probíhá na základě stanovené hranice zastavěného území obce z roku 2010. Vzhledem k 
absenci platného ÚP rozhodlo zastupitelstvo o zpracování nového územního plánu.  
III. Charakter a rozsah koncepce  
 
Předmětem návrhu územního plánu obce Horní Bečva je vymezení 140 zastavitelných ploch a 12 
ploch smíšených nezastavěného území pro lyžařské tratě. Ze 140 zastavitelných ploch je celkem 55 
navrženo pro výstavbu technické infrastruktury – vodovody (49 ploch), protipovodňového hráze (4 
plochy) a energetiku (2 plochy). Většina navržených zastavitelných ploch je situována v návaznosti na 
zastavěné území, má lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní 
obce. Řada uvedených ploch již byla schválena v původním ÚP a jeho zpracovaných změnách. 2  
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V. Hodnocení koncepce  
 
Vlivy na ZPF a PUPFL  
Celkový předpokládaný zábor půdy činí 67,1262 ha, z toho je 55,2841 ha zemědělských pozemků – 
10,2112 ha orné půdy, 0,4081 ha zahrad a 44,6649 ha trvalých travních porostů. Z celkového záboru 
zemědělských pozemků je 1,4414 ha ve III. třídě ochrany, 2,0286 ha ve IV. třídě ochrany a 50,3053 
ha v V. třídě ochrany ZPF. Část vypočteného záboru zemědělské půdy představují zábory pro 
navrženou potřebnou technickou infrastrukturu. Celkově bude mít návrh ÚP Horní Bečva negativní vliv 
na půdu z důvodů záborů ZPF zejména v V. třídě ochrany ZPF. Vlivy na půdu jsou považovány za 
nevratné, trvalé, středně významné. S vlastním záborem ZPF většinou souvisí i zpevnění ploch a s tím 
spojené zrychlení odtoku dešťových vod, riziko bleskových povodní, zábor biotopů rostlin a živočichů, 
změna mikroklimatu a snížení sorpční kapacity území.  
V rámci předložené koncepce ÚP Horní Bečva se předpokládá celkový zábor pozemků určených k 
plnění funkcí lesa v rozsahu 5,1873 ha. Největší zábor PUPFL je v rámci rozšíření lyžařských 
sjezdovek. Odstranění lesního porostu na delší časové období zcela zásadně změní odtokové poměry 
v území. Zvýší se odtok srážkové vody, vzroste vodní eroze, čímž dojde ke zvýšení povodňového 
nebezpečí, svahových sesuvů. Současně dojde k ochuzení lesní půdy o cenné složky. Možná rizika 
plynoucí z realizace ploch pro sjezdové lyžování vyhodnotil ve svém stanovisku příslušný orgán na 
úseku státní správy lesů Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j. 
KUZL 59933/2019).  
Dopravní zátěž území  
Nové rozvojové plochy budou mít kumulativní mírně negativní dopad daný postupným navyšováním 
intenzit osobní obslužné dopravy na veřejných komunikacích. Plochy pro rekreaci a zemědělskou 
výrobu jsou převážně navrženy v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu.  
Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví  
Přesnější míru vlivů na uvedené složky nelze bez znalosti konkrétního naplnění daných ploch v této 
chvíli stanovit. Je možné odhadnout, že vlivem obslužné dopravy a spalování paliv v nové zástavbě se 
zátěž mírně navýší (předpokládá se plynofikace dalších částí zástavby včetně části nově navržených 
ploch a mírné zvýšení intenzity dopravy související s rozvojem území). Vlivy tohoto zvýšení na veřejné 
zdraví však budou celkově zanedbatelné.  
Vlivy na ovzduší  
Řešené území patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, dochází zde k překročení limitní 
hodnoty pro ochranu zdraví lidí v kategorii PM10 (denní) a benzo(a)pyrenu (roční). V rámci území obce 
Horní Bečva má negativní vliv na čistotu ovzduší doprava a místní, především nevyjmenované zdroje 
znečištění. Potenciální negativní vliv realizace návrhu ÚP na kvalitu ovzduší a kumulaci znečištění z 
dopravy s ostatními zdroji v okolí nelze vyloučit zejména vzhledem k předpokládanému rozvoji ploch 
bydlení, občanské vybavenosti a rekreace. Kumulativní vliv realizace ÚP Horní Bečva na kvalitu 
ovzduší bude celkově neutrální až mírně negativní.  
Vlivy na čerpání vod  
Předpokládaná nová zástavba přinese zvýšení odběru podzemních vod pro zásobování veřejného 
vodovodního řadu. V obci Horní Bečva je vybudován souvislý veřejný vodovod, který zásobuje hlavní 
část obce pitnou vodou. Součástí návrhu ÚP je rozšíření vodovodu do lokalit, kde dosud vodovod není 
(plochy 255 – 303).  
Návrh ÚP zahrnuje i plán vybudování několika sjezdových tratí, jejichž výstavba může do budoucna 
generovat navýšení odběru povrchových vod pro potřeby technického zasněžování. V této koncepční 
fázi nejsou známy množství potřebného odběru vody pro tyto účely. Vliv na čerpání vod pro tento 
záměr tedy nebyl v rámci projednání návrhu ÚP vůbec hodnocen. Ze zákona vyplývá, že toto bude 
posuzováno příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a zajisté také v rámci 
posuzování konkrétního záměru v procesu EIA. Lze však předpokládat, že kumulativní vlivy na 
povrchové a podzemní vody budou trvalé a mohou mít i negativní vliv v důsledku zvýšeného čerpání 7  
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pro zásobování ploch pitnou vodou a odběry povrchových vod pro potřeby technického zasněžování 
ve stávajících i nově navržených lyžařských areálech.  
Změny odtokových poměrů  
Ve vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Horní Bečva uvádí zpracovatelka posouzení Ing. Žídková, že 
výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako zemědělská a lesní půda, bude mít 
za následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta zpevněným povrchem nebo 
stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod, současně urychlí 
povrchový odtok. Nicméně za plochy nejvíce zranitelné z hlediska změny odtokových poměrů lze 
považovat plochy určené pro sjezdové lyžování, u kterých dojde k odstranění lesního porostu na delší 
časové období, což zcela zásadně změní odtokové poměry v území. Toto vyplývá ze stanoviska 
příslušného orgánu státní správy lesů Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životní prostředí a 
zemědělství (č. j. KUZL 59933/2019 ze dne 25. září 2019), který zároveň uvádí, že vlastní realizace 
záměru bude muset respektovat omezení, která plynou z poměrů na dané lokalitě (sklon svahu, území 
obecně náchylné k vodní erozi a sesuvům) a maximálně zohlednit skutečnost, že nesmí dojít ani k 
podstatnému zhoršení půdních poměrů. Orgán státní správy lesů vydal k upravenému návrhu ÚP 
Horní Bečva souhlasné stanovisko za předpokladu, že v následných dokumentacích (např. pro 
územní a stavební povolení) budou dále podrobněji konkretizovány a zpřesňovány dopady záměru na 
les. Bude-li to nutné, musí být přijata nezbytná opatření organizačního a kombinovaného (technického 
a biologického) charakteru, která eliminují, nebo podstatně zmírní možné negativní následky záměru 
vybudování sjezdovek na les. Toto bylo zapracováno také do požadavků souhlasného stanoviska 
vyhodnocení vlivů předložené koncepce ÚP Horní Bečva na životní prostředí a veřejné zdraví.  
Vliv na biologickou rozmanitost  
Z dokumentace SEA vyplývá, že vlivy realizace návrhu ÚP Horní Bečva na biologickou rozmanitost u 
většiny navržených ploch ve významné míře nenastanou. Návrhové plochy většinou nezasahují do 
stanovišť se zvýšeným zastoupením ochranářsky cenných druhů bioty. Výjimkou jsou však plochy 
zasahující do prostoru hodnotných přírodních stanovišť a potenciálně vhodných či prokázaných 
biotopů zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nejvíce konfliktní v 
tomto ohledu byly stanoveny plochy pro výstavbu lyžařských tratí a dále několik zastavitelných ploch 
smíšené obytné zástavby.  
Vlivy na ZCHÚ a ÚSES  
Návrh ÚP Horní Bečva upravuje vymezení systému ÚSES v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací a návrhem ZÚR Zlínského kraje. Parametry jednotlivých prvků splňují nároky na jejich 
minimální šířku a plochu. U většiny ploch nelze očekávat významné narušení funkčnosti obecně či 
zvláště chráněných částí přírody. Maloplošně chráněná území v řešeném území nebudou realizací 
návrhu ÚP nijak ovlivněna.  
Vlivy na významné krajinné prvky  
Zpracovatelka vyhodnocení vlivů Ing. Žídková vyhodnotila, že některé navržené plochy mohou 
potenciálně negativně ovlivnit významné krajinné prvky. Největší střety vzniknou u VKP les v rámci 
vykácení cca 5 ha lesních porostů. Plocha 227 (DS) se nachází na pomezí III. a IV. zóny CHKO 
Beskydy. Jedná se o porost náletových dřevin (biotop X12) v nivě drobného vodního toku. V 
souvislostí s realizací této plochy tak nelze vyloučit negativní ovlivnění tohoto VKP.  
Vlivy na krajinný ráz  
Základní koncepce uspořádání krajiny se návrhem ÚP Horní Bečva nemění. Převážná část nově 
navržené zástavby je situována do hlavního údolí Bečvy. Část ploch smíšených obytných je situována 
i v pohledově exponovaných svažitých lučních porostech a i v bočních údolích. Riziko ovlivnění 
krajinného rázu lze předpokládat u rozsáhlých ploch situovaných v exponovaných polohách a v rámci 
rozšíření lyžařských areálů. V textové části ÚP jsou stanoveny výškové a plošné limity pro stavby v 
nově navrhovaných zastavitelných plochách, včetně uvedení jejich hlavního, přípustného a 
nepřípustného využití. Pro konkrétní typy využití ploch jsou definovány bližší podmínky ochrany 
krajinného rázu. S ohledem na charakter území je nutné v maximální možné míře přizpůsobit 8  
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zástavbu ochraně místního krajinného rázu, a to zejména v exponovaných polohách na svazích a v 
bočních údolích.  
Ekologická stabilita území  
Krajský úřad požadoval ve svém stanovisku (č. j. KUZL 69992/2008) ze dne 19. listopadu 2008, aby 
součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo i vyhodnocení vlivů na ekologickou stabilitu 
krajiny. Zpracovatelka posouzení vlivů ÚP Horní Bečva Ing. Žídková vyhodnotila vliv zastavitelných 
ploch na ekologickou stabilitu území poměrně stručně a to tak, že půjde o vliv méně významný, neboť 
navržené zastavitelné plochy jsou navrženy převážně v bezprostřední návaznosti na stávající 
zástavbu a jedná se většinou o plochy s navrženým poměrně nízkým koeficientem zastavění. Celkově 
vyhodnotila, že návrh ÚP bude mít mírně negativní vliv na ekologickou stabilitu z důvodu navrženého 
záboru lesních pozemků pro výstavbu sjezdových lyžařských tratí.  
Migrační prostupnost území  
Zájmovým územím prochází dvě větve dálkových migračních koridorů vymezených Agenturou 
ochrany přírody a krajiny. Téměř celé území je součástí migračně významného území s výjimkou 
nejhustěji obydlených údolí. Některé z ploch určených pro sjezdové lyžování se vyskytují v 
bezprostřední blízkosti dálkového migračního koridoru pro velké savce (rys ostrovid, vlk obecný a 
medvěd hnědý). U žádné plochy však nebylo zjištěno, že by měla předpoklad pro trvalý výskyt těchto 
předmětů ochrany. Z vyhodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny lze konstatovat mírně negativní ovlivnění (-1) medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka 
obecného realizací navržené koncepce. RNDr. B. uvedl, že pro snížení vlivu na tyto předměty ochrany 
jsou navržena konkrétní opatření v kapitole 11. Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení 
očekávaných nepříznivých vlivů ÚP, včetně odůvodnění jejich stanovení. Tato kapitola však obsahuje 
jen doporučení, aby v rámci budoucího posuzování konkrétního projektového záměru byla věnována 
zvýšená pozornost vlivu těchto ploch na migrační prostupnost tohoto dálkového migračního koridoru 
včetně vlivu ploch na rušení okolního prostředí (světelným a hlukovým znečištěním). Toto doporučení 
nelze považovat za opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů ÚP.  
Vliv na území soustavy Natura 2000  
Na území obce Horní Bečva se nachází dvě lokality soustavy Natura 2000: evropsky významná 
lokalita (EVL) Beskydy (CZ0813516) a ptačí oblast Beskydy (CZ0811022). Vliv hodnocené koncepce 
na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na základě stanoviska orgánu ochrany přírody – 
Správy CHKO Beskydy dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
ze dne 6. listopadu 2008 (č. j. 6431/BE/2008). Ve zpracovaném posouzení vlivů návrhu ÚP Horní 
Bečva na lokality soustavy Natura 2000 dle výše uvedeného zákona byl při dodržení konkrétních 
doporučení pro jednotlivé plochy, vyloučen významný negativní vliv hodnocené koncepce na lokality 
soustavy Natura 2000 (B. 2018). Z předloženého posouzení vlivů koncepce ÚP Horní Bečva vyplývá, 
že všechny původně navržené plochy změn využití území, zejména s ohledem na aktuální výskyt 
předmětů ochrany EVL Beskydy byly konzultovány s pracovníky Správy CHKO Beskydy. Na základě 
těchto konzultací a terénních průzkumů v roce 2012 a 2013 byly některé původní návrhové plochy 
zcela vyřazeny a u některých ploch byla provedena plošná redukce.  
V rámci tohoto vyhodnocení byla hodnocena míra významnosti vlivu předloženého návrhu ÚP Horní 
Bečva na luční typy přírodních stanovišť a dále byla věnována pozornost vyhodnocení kumulativních 
vlivů ÚP na velké šelmy. Nejvíce návrhových ploch generuje zábor přírodního stanoviště 6510, dvě 
plochy zasahují do přírodního stanoviště 9110 a dvě plochy mají potenciál ovlivnit přírodní stanoviště 
7230. Některé plochy zasahují do blízkosti dálkového migračního koridoru pro velké savce a biotopů 
potenciálně vhodných pro migraci a výskyt velkých šelem, které jsou předměty ochrany EVL Beskydy. 
V případě dvou přírodních stanovišť – 6510 a 9110 byl konstatován mírně negativní vliv v důsledku 
navržené výstavby sídelních objektů a doprovodných ploch (zábor části plochy biotopů, disturbance 
vegetace či půdního profilu, kácení lesních porostů apod.). Dále byl konstatován mírně negativní vliv 
na biotop velkých šelem – vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého v důsledku realizace 
ploch 141, 169, 217 a 218 (potenciální rušení části biotopu významných pro velké šelmy). U 
přírodního stanoviště 7230 bylo konstatováno nulové až mírně negativní v závislosti na míře dodržení 
navržených zmírňujících opatření. Významně negativní vliv dle metodiky hodnocení nebyl konstatován 
9  
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u žádného z předmětů ochrany. Na základě vyhodnocení předloženého návrhu územního plánu v 
souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění bylo konstatováno, že uvedený návrh ÚP 
nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí.  
Celkové shrnutí potenciálně nejvýznamnějších vlivů případné realizace  
Z předložené dokumentace SEA z hodnocení významnosti vlivu realizace ploch návrhu ÚP Horní 
Bečva na složky životního prostředí (půda, ovzduší a klima, voda, příroda a krajina, veřejné zdraví, 
hmotný majetek a kulturní památky) vyplývá, že u ploch smíšených nezastavěného území S* (169, 
217, 218, 219) pro lyžařské sjezdovky je identifikován mírně negativní vliv (-1) až výrazně negativní 
vliv (-2) u složek vody a přírody krajiny. Mírně negativní vliv (-1) pak u půdy. U většiny ploch SO.3 
smíšené obytné vesnické je identifikován mírně negativní vliv (-1) u složky přírody a krajiny. U těchto 
ploch ve většině případů dojde k záboru půdy V. třídy ochrany ZPF.  
Ing. Žídkovou jsou v dokumentaci SEA (kapitola 8) stanovena obecná opatření pro minimalizaci a 
předcházení nebo kompenzaci negativních vlivů, která se týkají až realizační fáze plánovaných 
záměrů. Zároveň upozorňuje, že plochy pro lyžařské sjezdovky podléhají zjišťovacímu řízení. Celkově 
lze shrnout, že za nejvíce konfliktní z pohledu ochrany přírody a krajiny lze považovat právě plochy 
pro sjezdové lyžování.  
Zpracovatelka vyhodnocení vlivů na ŽP Ing. Žídková vyhodnotila, že v průběhu hodnocení nebyly 
shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci návrhu ÚP Horní Bečva jako celkové 
koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí 
kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný. Nicméně krajský úřad požaduje, aby 
ve všech následujících fázích realizace ploch pro sjezdové lyžování byla maximálně zohledněna 
skutečnost, že nesmí dojít ani k podstatnému zhoršení půdních poměrů, jak uvádí ve svém 
souhlasném stanovisku Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako 
příslušný správní orgán na úseku státní správy lesů (č. j. KUZL 59933/2019) ze dne 25. září 2019.  
VI. Vypořádání připomínek  
 
V souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územních plánování a stavebním řádu obdržel 
krajský úřad dne 29. října 2019 od Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického 
rozvoje a projektů předání stanovisek a připomínek k návrhu ÚP Horní Bečva. Krajský úřad jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP je příslušný k vypořádání 
připomínek, které se týkají dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA 
hodnocení). Takováto vyjádření nebyla doručena.  
VII. Stanovisko  
 
Na základě předloženého návrhu ÚP Horní Bečva včetně dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na 
životní prostředí, dále vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu ÚP Horní Bečva na udržitelný rozvoj 
území a vyjádření podaných k předloženému návrhu ÚP Horní Bečva, vyjádření k vyhodnocení vlivů 
ÚP na životní prostředí a k vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu ÚP Horní Bečva na udržitelný 
rozvoj území, vydává krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů 
na ŽP ve smyslu ust. § 10g a § 10i uvedeného zákona  
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu „Územní plán Horní Bečva“  
 
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP následující požadavky, kterými 
budou zároveň zajištěny možné dopady realizace „Územní plán Horní Bečva“ na životní prostředí a 
veřejné zdraví. Jedná se o požadavky pro budoucí realizaci na konkrétních plochách.  
plocha 15 (SO.3) - smíšená obytná vesnická 10  
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 podél vodního toku Kobylská na jižním okraji plochy ponechat pás o šířce min. 6 m od břehové čáry 

zcela bez zástavby a oplocení a zachovat v této šířce i břehový porost toku  
 
plocha 109 (SO.3) - smíšená obytná vesnická  

 vyloučit jakýkoliv zásah do hodnotného podmáčeného biotopu s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění a s výskytem přírodního stanoviště 7230, 
které je předmětem ochrany EVL Beskydy, který se nachází severovýchodně od plochy  

 při realizaci plochy minimalizovat zásah do lesního porostu acidofilní bučiny (biotop L5.4, přírodní 
stanoviště 9110), která se nachází na východním okraji plochy  
 
plocha 309 (DS) – doprava silniční – cyklostezka  

 vyloučit zásahy do vodního toku a minimalizovat kácení břehového porostu  
 
plocha 169, 217, 218, 219 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky  

 maximálně zohlednit skutečnost, že nesmí dojít ani k podstatnému zhoršení půdních poměrů na 
dotčených plochách  

 důsledně řešit otázku ovlivnění stability okolních porostů kácením, otázku erozních jevů a 
svahových sesuvů, změn vodního režimu včetně ovlivnění retenční schopnosti krajiny  

 navrhnout opatření organizačního i kombinovaného (technického a biologického) charakteru, která 
budou eliminovat nebo maximálně zmírňovat negativní následky plánovaných záměrů sjezdových tratí 
na lesní pozemky  

 předcházet riziku narušení stability lesních porostů v okolí po případné realizaci záměru  
 podrobně řešit vliv ploch na migrační prostupnost území  

 
plocha 219 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky  

 nezasahovat do vodního režimu na této ploše  
 neprovádět hrubé ani velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního profilu  
 dodržet extenzivní sečení (optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení lučního porostu  

 
plocha 220, 221, 222 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky  

 neprovádět hrubé ani velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního profilu  
 dodržet extenzivní sečení (optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení lučního porostu  

 
plocha 223 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky  

 nezasahovat do vodního režimu na této ploše  
 dotčenou část lučního porostu využívat pro sjezdové lyžování pouze za dostatečné mocné sněhové 

pokrývky  
 prostor prameniště při nedostatečné sněhové pokrývce ohradit a zamezit vjezdu lyžařů do této 

plochy  
 na ploše neprovádět hrubé ani velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního profilu  
 dodržovat extenzivní sečení (optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení lučního porostu  

 
obecně pro plochy (S*) – smíšené nezastavěného území – lyžařské sjezdovky  

 záměr vybudování lyžařské sjezdovky podléhá vždy zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť naplňuje bod 114 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, 
lanovky a související zařízení, kategorie II tohoto zákona  

 realizaci budoucích záměrů lyžařských sjezdovek je nezbytné projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody – Správou CHKO Beskydy  

 u lyžařských areálů dbát na omezování světelného znečištění a omezování rušení zvěře hlukem  
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 s ohledem na vývoj klimatu nelze vyloučit rostoucí nároky na umělé zasněžování, pro potřeby 

umělého zasněžování využívat přednostně užitkové vody nebo zásoby z retence dešťových vod  
 
V rámci celého návrhu ÚP Horní Bečva je nutné s ohledem na charakter území v maximální 
možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu, a to zejména v 
exponovaných polohách na svazích a v bočních údolích.  
Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle kterého bez 
stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit 
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko 
požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je 
schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit včetně 
prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP.  
Dle ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na ŽP má předkladatel povinnost zajistit sledování a 
rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z 
tohoto paragrafu.  
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se 
proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení 
podle zvláštních předpisů.  
Obec Horní Bečva žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP o zveřejnění 
tohoto stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. 
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o 
neprodleném vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce.  
 

f)Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno 

Požadavky vyplývající z výše uvedeného stanoviska SEA byly v podrobnosti řešení zohledněny 
v územním plánu a ve Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území-závěr, kde je 
popsáno a zdůvodněno jak bylo stanovisko zohledněno.    

Požadavky které svým podrobným řešením nelze zohlednit v územním plánu budou podrobněji řešeny 
v dalších stupních dokumentací tj. v územním a stavebním řízení.   

g)Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného projektantem jako kapitola 1.7. přílohy č. II. A  
 
h)Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Nová výstavba je v obci Horní Bečva přednostně situována do proluk ve stávající zástavbě. S 
ohledem na kompaktní charakter zástavby v centru obce a rozptýlený v ostatních částech obce je část 
navržených ploch umísťována také na okraj zastavěného území ve vazbě na stávající plochy. Jedná 
se o doplnění a rozšíření obytného území obce navázané na optimální využití stávající dopravní a 
technické infrastruktury. 

Stávající i návrhové plochy pro bydlení jsou vymezené jako plochy bydlení individuální, bydlení 
hromadné, případně plochy smíšené obytné v kombinaci se související občanskou vybaveností, 
nerušící případně částečně rušící výrobou a službami. Pro možnost rozvoje občanské vybavenosti 
jsou navrženy plochy pro rozvoj veřejného vybavení, hromadné rekreace, ploch komerčních zařízení. 

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

Potřeba vymezit nové zastavitelné plochy vychází zejména ze změny způsobu bydlení v rodinných 
domech. Trend společného bydlení širšího okruhu rodiny v jednom rodinném domě, případně 
v panelových domech, je v této době v úpadku. Je upřednostňováno samostatné bydlení, tzn. jedna 
rodina na jeden rodinný dům. Počet obyvatel v obci Horní Bečva významně roste především díky 
migračnímu přírůstku tzv. formou suburbanizace, tedy stěhováním obyvatel do širšího zázemí města 
(Rožnov pod Radhoštěm) . 
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III.  

a)  Rozhodnutí o námitkách uplatněných u veřejného projednání územního plánu  

1. E.P., 75661 Rožnov pod Radhoštěm, vlastník nemovitosti parc.č.3300 a 3306/8 v k.ú. Horní 
Bečva  
 
Znění námitky:  
Uplatňuji opětovně námitku k projednávanému ÚP v obci Horní Bečva. 
V obci a katastrálním území Horní Bečva vlastním  pozemek p.č.3300 celková výměra 3841 m² a  
V katastrálním území Horní Bečva vlastním pozemek parc.č.3300 celková výměra 3841 m² a 3306/8, 
celková výměra 214 m². V roce 2007 sem podala návrh na změnu využití plochy pro bydlení – 
umístění stavby k trvalému bydlení. Proto žádám o změnu a převedení části pozemku na plochu 
umožňující stavbu rodinného domku max. do 200 m² (popř. 800 m²pro stavební účely jako stavební 
pozemek). Tehdejším vedením obce mě byla změna přislíbena.  
Nesouhlasím s vyhodnocením mé připomínky s odůvodněním, že rozšíření výstavby do volné krajiny 
má zásadní vliv na krajinný ráz. 
Žádám o vydání souhlasného stanoviska. Využití pozemku k bydlení nesnižuje kvalitu prostředí a 
slouží zejména obyvatelům obce.     
 
Rozhodnutí o námitce:   
Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění:  

Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok. Obecní zastupitelstvo v tomto případě schválilo 
pouze to, že požadavek na  záměr může být  projednáván.   

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na podatelkou 
uvedených pozemcích je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť 
neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 
 
1. J.R., Horní Bečva  
Vlastník nemovitostí čp. 584 a přilehlé 847/8 v k.ú. Horní Bečva, dává připomínky a námitky, které byly 
vyhodnoceny jako námitka.  
 
Znění námitky:  
Opětovně nesouhlasím s návrhem na řešení „jakékoliv komunikace", protože k našim nemovitostem 
jsme si se sousedy právně i fyzicky komunikační přístup zajistili a máme ho evidován v katastru 
nemovitostí, čímž není podle našeho názoru potřebná žádná jiná forma. 
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Dne 7.12.2019 jsme spolu s dalšími sousedy zaslali stížnosti na Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo vnitra a Krajský úřad Zlínského kraje na dosavadní postup při zpracování a projednávání 
nového územního plánu, kdy naše připomínky a námitky byly neopodstatněným způsobem odmítány 
nebo zcela ignorovány, požaduji další projednávání pozastavit do doby než se o našich stížnostech 
rozhodne. 
Jako možnost dalšího postupu při zpracování územního plánu dáváme i možnost, že bude v postupu 
zpracování územního plánu pokračováno s podmínkou, že navrhovaná a právně nepotřebná účelová 
komunikace bude z návrhu územního plánu zcela vypuštěna. Návrh územního plánu v části řešení 
účelové komunikace po mých pozemcích bez mého souhlasu považuji za hrubý zásah do soukromého 
vlastnictví a občanských práv. 
Mým stanoviskem není účel bránit dalšímu rozvoji naší obce, ale chceme docílit toho, že Obecní 
samospráva obce Horní Bečva a další orgány státní správy budou hájit zájmy všech občanů, při 
dodržování všech zákonných ustanovení a dodržování všech práv občanů. 

Rozhodnutí o námitce:   
Námitka se zamítá. . 
 
Odůvodnění: V předmětném území je zaznačen stav komunikace v době vzniku územního plánu,  
zpracovatel územního plánu vycházel z doložených podkladů, mapující zde komunikaci prokazatelně 
od 50.let  minulého století. Dosud probíhá soudní šetření o určení komunikace, obec projevila svoji 
vůli deklarovanou určeným zastupitelem, že se územní plán v této lokalitě nebude měnit.. Nejedná se 
o návrh komunikace. Územní plán musí hájit zájmy všech občanů. Po ukončení soudního sporu, který 
řeší právo přístup k nemovitostem, bude případně provedena změna územního plánu tak, aby stav byl 
v souladu s jeho rozhodnutím.    

Dle stanoviska správního orgánu, vymezení pozemní komunikace v územním plánu samo o sobě 
nezakládá ani neosvědčuje existenci pozemní komunikace, ani není nutnou podmínkou pro její vznik. 
(ODSH,KUZL duben 2020)   
 
3.J.K., Horní Bečva a P.K., Horní Bečva , vlastníci nemovitostí parc.č. pozemků 847/2, 847/3  v k.ú. 
Horní Bečva 
Znění námitky:  
Připomínky a námitky k veřejně projednávanému návrhu územního plánu Obce Horní Bečva - 
den projednávaní: 3.1.2020 

Nesouhlasíme opětovně s návrhem na řešení Jakékoliv komunikace“ , protože k naším 
nemovitostem jsme si právně i fyzicky komunikační přístup zajistili a máme ho evidován v 
katastru nemovitosti, čímž není podle našeho názoru potřebná žádná jiná forma. 

Nesouhlas opíráme o skutečnost, že pokud na našich pozemcích bude v územním plánu řešena 
jakákoliv komunikace nebo i jiné urbanistické budoucí využití je to zásadní omezení tohoto pozemku, 
který užíváme jako součást „oplocené ekofarmy“ a tento faktor bude znemožňovat v části dotčeného 
pozemku jeho trvalou blokaci a zohledňování způsobu užívání mimo vymezený účel. Naší každodenní 
náplní je užívání pro účely ekologické farmy, na jejímž provozu jsme celá rodina ekonomicky závislí a 
pro daný účel jsme se na tuto činnost zaměřili. Dle vyhlášky 501/2006 §24c máme povinnost mít 
pozemek oplocen. 
Nechceme žít v trvalém stresu a napětí a nejistotách , že si vlastníci jiných polních pozemků , které 
jsou navrhovány pro využití na výstavbu bydlení za podpory Obce Horní Bečva a dalších 
veřejnoprávních orgánu / bez zajištěnosti dopravní obslužnosti a možnosti přímého napojení na další 
inženýrské sítě „ budou po nás vyžadovat a domáhat se užívání navrhované účelové komunikace přes 
oplocený tedy uzavřený areál biofarmy. Není pro nás přijatelné ani uvedení v řešení předchozích 
námitek že „Komunikace bude v územním plánu ponechána jako účelová komunikace - úkolem 
územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem a že Územní plán neřeší majetkoprávní vztahy.“ 
Protože jsme dne 7.12.2019 zaslali spolu s dalšími sousedy stížnosti na ministerstvo pro místní rozvoj, 
ministerstvo vnitra a Krajský úřad Zlínského kraje na dosavadní postup při zpracovávání a 
projednávání nového územního plánu , kdy naše připomínky a námitky byly neopodstatněným 
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způsobem odmítány nebo zcela ignorovány, požadujeme další projednávání pozastavit do doby než 
se o našich stížnostech rozhodne. 
Jako možnost dalšího postupu při zpracování územního plánu dáváme i možnost, že bude v postupu 
zpracování územního plánu pokračováno s podmínkou, že navrhovaná a pro nás nic neřešící a 
právně nepotřebná účelová komunikace bude z návrhu územního plánu zcela vypuštěna. Návrh 
územního plánu v části řešení účelové komunikace po našich pozemcích bez našeho souhlasu 
považujeme za hrubý zásah do soukromého vlastnictví a občanských práv . 
V místech navrhované účelové komunikace se nachází Správou CHKO Beskydy zmapovaný a 
doložený biotop, ve kterém se nachází mnoho chráněných i ohrožených druhů živočichů a zřízením 
navrhované komunikace by zcela zanikl. Propachtovali jsme pozemek pod tímto biotopem Spolku na 
záchranu biotopu Kněhyně na základě geometrického plánu. Vše je založeno na katastrálním úřadu. 
Dokládáme petici na záchranu výše uvedeného biotopu. 
Našim stanoviskem není účel bránit dalšímu rozvoji naší obce, ale chceme docílit toho, že Obecní 
samospráva obce Horní Bečva a další orgány státní správy budou postupovat a hájit zájmy všech 
občanů, při dodržování všech zákonných ustanovení a dodržování všech práv občanů. 

Příloha: Petice na záchranu biotopu Kněhyně, Geometrický plán biotopu Kněhyně, Odborné 
stanovisko SCHKOB, Stížnost na obec Horní Bečva a MěU Rožnov pod Radhoštěm. 

Rozhodnutí o námitce:  
Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění:   
V předmětném území je zaznačen stav komunikace v době vzniku územního plánu, zpracovatel 
územního plánu vycházel z doložených podkladů, mapující zde komunikaci prokazatelně od 50.let  
minulého století.  Dosud probíhá soudní šetření o určení komunikace, obec projevila svoji vůli 
deklarovanou určeným zastupitelem, že se územní plán v této lokalitě nebude měnit. Nejedná se o 
návrh komunikace. Územní plán musí hájit zájmy všech občanů. Po ukončení soudního sporu, který 
řeší právo přístup k nemovitostem, bude případně provedena změna územního plánu tak, aby stav byl 
v souladu s jeho rozhodnutím.     

Pořizovatel a určený zastupitel konstatují, že provoz ekologické farmy manželů K. není omezen ani 
znemožněn, jelikož se jedná o zachycení dlouhodobého existujícího stavu v území, jež umožňoval 
využití příjezdu k nemovitostem jiných vlastníků po dlouhá desetiletí.  

 
4.K.K., Horní Bečva , vlastník nemovitosti parc.č.2979/1 v k.ú. Horní Bečva 
  
Námitka k návrhu územního plánu Horní Bečva. 

Znění námitky:  
Žádám o změnu návrhu ÚP, která se týká změny zatřídění ploch v mém vlastnictví-parc.č.2979/1.Tuto 
parcelu žádám zatřídit jako plochu smíšenou obytnou vesnickou, s možností výstavby RD.  
Odůvodnění: 
Daná parcela se nachází v proluce mezi stávajícími parcelami zatříděnými do ploch smíšených 
obytných vesnických s možností výstavby RD.  
Je vhodná pro výstavbu protože veškerá technická infrastruktura je dostupná. Sousedí s osvětlenou 
udržovanou obecní komunikací. Parcelou prochází kanalizační řád ve vlastnictví obce s možností 
připojení. Na pozemku je evidován zdroj pitné vody-studna. Mnou požadovaná změna byla již 
projednána a schválena v dřívějším návrhu na změnu ÚP. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
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Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok. Obecní zastupitelstvo v tomto případě schválilo 
pouze to, že požadavek na  záměr může být  projednáván.     

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na uvedeném 
pozemku je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný 
zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 

5.K.K., Horní Bečva, vlastník nemovitosti parc.č.2973 v k.ú. Horní Bečva 

Námitka k návrhu územního plánu Horní Bečva. 

Znění námitky:  

Žádám o změnu návrhu ÚP, která se týká změny zatřídění ploch v mém vlastnictví-parc.č.2973. Část 
tohoto pozemku žádám zatřídit jako plochu smíšenou obytnou vesnickou, s možností výstavby RD, dle 
zakreslení v přiloženém situačním snímku z katastrální mapy. Odůvodnění: 
Je vhodná pro výstavbu, protože veškerá technická infrastruktura je dostupná. Sousedí s osvětlenou 
udržovanou obecní komunikací. Parcelou prochází kanalizační řád ve vlastnictví obce s možností 
připojení. Mnou požadovaná změna byla již projednána a schválena v dřívějším návrhu na změnu ÚP. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 

Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok. Obecní zastupitelstvo v tomto případě schválilo 
pouze to, že požadavek na  záměr může být  projednáván.     

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
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Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na  uvedeném 
pozemku je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný 
zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
Pozemek parc.č.2973 nemá charakteristiku pozemků možných zařadit dle stavebního zákona do 
zastavěného území obce.    

6.L.K. a S.K. Kvasice 
Námitka k návrhu územního plánu Horní Bečva.  
Znění námitky:  
 
My, níže podepsaní, manželé L.K., a S.K.,bytem Kvasíce, PSČ 768 21, máme ve společném jmění 
manželů nemovitosti v k.ú. Horní Bečva zapsané na LV č. 2631 (místní název Mečůvka) a to zejména: 

pozemek p.č.st. 397, jehož součástí je stavba č.e. 378 a k němu přilehlé pozemky p.č. 2690/3 
a p.č. 2693 (dále jen „Stavba 378") 
pozemek p.č. 6190, na němž se nachází rozestavěná stavba, dříve č.e. 297, a k němu přilehlý 
pozemek p.č. 2690/1 (dále jen „Rozestavěná stavba") 

K oběma výše uvedeným samostatným objektům jsme dne 3.1.2019 podávali připomínky k 
návrhu územního plánu Horní Bečva (dále jen „Návrh ÚP"), ve kterých jsme žádali o 
rozšíření ploch „SO 3" stanovených Návrhem ÚP v místech Stavby 378 a Rozestavěné 
stavby, a to z důvodů v připomínkách uvedených. 

Dle dokumentu „Vyhodnocení 2. společného jednání ÚP Horní Bečva" nebylo našim 
připomínkám vyhověno z důvodů v tomto dokumentu uvedených. Jelikož trváme na našich 
připomínkách k Návrhu ÚP a stejně tak nadále žádáme o rozšíření ploch „SO 3" v místech 
obou našich objektů, podáváme tímto v zákonné lhůtě 7-mi dnů ode dne veřejného projednání 
Návrhu ÚP tyto námitky, jak jsou níže odůvodněny ve vztahu k jednotlivým našim objektům. 

Námitka k Návrhu ÚP ve vztahu ke Stavbě 378 
V blízkosti Stavby 378 se nachází dvě obslužné stavby, které máme v úmyslu užívat nejen k účelům 
souvisejícím se zemědělskou činností (např. sklad zemědělské techniky), ale také k doplňkovým 
činnostem ke Stavbě 378, jako je sklad, dílna, řemeslné činnosti, dřevník apod. Obě dvě tyto obslužné 
stavby vznikly rekonstrukcí původních hospodářských staveb, které se v daném místě nacházely již v 
19 století, což dokládáme kopií historické „císařské" mapy, ve které pro přehlednost Stavbu 378 a obě 
dne obslužné stavby označujeme rukou vepsaným kroužkem. Obě hospodářské stavby taktéž dříve 
sloužily k obslužným účelům hlavní stavby, tedy Stavby 378, a to jako sklad nářadí či zemědělské 
techniky, dílna, dřevník apod. 
V současné době probíhá pasportizace obou těchto obslužných staveb, a to včetně následného 
zápisu do katastru nemovitostí. Také zajišťujeme vynětí části pozemku p.č. 2693, z lesního fondu, na 
kterém se částečně nachází jedna z obslužných staveb. 

Návrh ÚP však i přes naše připomínky v místech těchto obslužných staveb nepočítá s možností 
umístění staveb, jež by bylo možné užívat k obslužným účelům hlavní Stavby 378. V těchto místech je 
Návrhem ÚP stanovena plocha „Z", která umožňuje využití např. jako sad či zahrada včetně jejich 



22 

 

zázemí. Pod částí jedné z obslužných staveb je v Návrhu ÚP označena plocha jako „P“, jež také 
neumožňuje umístění obslužných staveb. 
Návrh ÚP je tak v rozporu se skutečností nacházející se vdaném území, když nezohledňuje existenci 
obslužných staveb, jež vdaném místě existují od 19 století. Přitom zjištění a vyhodnocení faktického 
stavu v území je dle § 26 odst. 1 stavebního zákona tzv. limitem využití území, jež musí Návrh ÚP 
respektovat. 
Pokud by v Návrhu ÚP byla vdaném místě, ve kterém se nachází obslužné stavby, ponechána plocha 
„Z", nemohli bychom předmětné stavby legálně užívat k převážné části, ke kterým je užívat 
potřebujeme (např. dílna, sklad nářadí, dřevník). Užívání pouze k účelům umožňujícím Návrhem ÚP, 
tedy jako zázemí k zemědělské činnosti, není pro nás dostatečné. Naše hlavní Stavba 378 není 
uzpůsobena k tomu, abychom v ní měli dostatečně velký sklad pro věci, nářadí či dílnu. Zároveň 
Návrh ÚP nám ani neumožňuje např. vybudování jiné obslužné stavby, když plocha „SO 3" je 
Návrhem ÚP navržena prakticky jen v místě Stavby 378. Tímto způsobem by tak došlo k 
bezdůvodnému omezení možnosti užívání našich nemovitostí a tedy k nepřípustnému zásahu do 
našich vlastnických práv zaručených nám čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
Namítáme tedy, že Návrh ÚP nerespektuje limity využití území, když nezohledňuje umístění 
stávajících staveb a jejich využití. Návrh ÚP tak není v souladu se zákonem, zejm. s § 26 odst. 1 
stavebního zákona. Žádáme proto, aby Návrh ÚP byl změněn tak, aby v místě našich obslužných 
staveb umístěných v blízkosti Stavby 378 byla rozšířena plocha „SO 3" tak, jak jsme ji zakreslili v 
přiložené mapě. Přesný zákres obslužných staveb a i Stavby 378 dokládáme přiloženým 
geometrickým plánem č. 3995-82/2019 vypracovaným Ing. I.Č.. 

Námitka k Návrhu ÚP ve vztahu k Rozestavěné stavbě 

Stavba Rozestavěné stavby byla povolena Rozhodnutím Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 
Odbor výstavby a územního plánování ze dne 17.5.2017 sp.zn. MěÚ/Vyst/12873/2017//Mi, které 
navazovalo na odstranění původní stavby vdaném místě č.e. 297 na pozemku p.č.st. 1575 (dnes 
pozemek p.č. 6190) - viz Sdělení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a 
územního plánování ze dne 19.5.2017 sp.zn. MěÚ/Vyst/17895/2017//Mi. Rozestavěná stavba je tak 
postavena na místo původní stavby č.e. 297. V současné době je Rozestavěná stavba téměř 
dokončena a v nejbližší době máme v úmyslu zajistit povolení k užívání této Rozestavěné stavby - 
kolaudaci. 
Není tedy pravdou, že by Rozestavěná stavba neexistovala, jak je uvedeno v dokumentu „Vyhotovení 
2. společného jednání ÚP Horní Bečva". Rozestavěná stavba a stejně tak její povolovací rozhodnutí 
jsou závaznými limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona, které musí Návrh ÚP 
respektovat. 
Původní stavba č.e. 297 byla postavena před mnoha desítkami let a jednalo se o stavbu legální s 
evidenčním číslem určenou k individuální rekreaci. Kolem původní stavby č.e 297 byly umístěny 3 
drobné stavby (kůlny), jejich účelem bylo především uskladnění věcí, materiálů, dřeva, zahradní 
techniky, sportovního vybavení atd. sloužících k užívání původní stavby č.e. 297 a přilehlých pozemků 
(dokládáme přiloženou fotodokumentací). Tyto drobné stavby jsme z důvodu jejich neestetičnosti 
odstranili a chceme je nahradit jedinou stavbou ve tvaru sýpky ve skanzenu, jež by měla sloužit jako 
obslužná stavby pro Rozestavěnou stavbu, zejména jako dřevník a sklad nářadí. 
Návrh ÚP však v místě Rozestavěné stavby určuje plochu „SO 3" pouze cca v půdorysu této 
Rozestavěné stavby. V přilehlém okolí Rozestavěné stavby je Návrhem ÚP určena pouze plocha „Z", 
a to také v místech, kde byly umístěny původní drobné hospodářské stavby. Plocha „Z" však 
neumožňuje vybudování stavby obslužné pro Rozestavěnou stavbu. 
Taktéž v případě Rozestavěné stavby tak Návrh ÚP nerespektuje limity využití území, když nevychází 
z faktický stavu vdaném místě, resp. když nezohledňuje umístění původních hospodářských drobných 
staveb. Návrh ÚP nám znemožňuje vybudovat k Rozestavěné stavbě jakoukoli obslužnou stavbu, 
čímž nám značně omezuje užívání Rozestavěné stavby a zasahuje do našich vlastnických práv. 
Žádáme proto, aby Návrh ÚP byl změněn tak, aby v místě Rozestavěné stavby byla rozšířena plocha 
„SO 3" tak, jak jsme ji zakreslili v přiložené mapě. 

Žádáme tedy o rozšíření ploch „SO 3" \J místech Stavby 378 a Rozestavěné stavby tak, jak jsou 
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zakresleny v přiložené mapě. V případě potřeby jsme připraveni dodat geometrický plán s přesným 
zákresem těchto ploch. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  

Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok. .   

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu  je v rozporu s 
cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a 
udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
Nicméně návrh územního plánu respektuje v Ploše smíšené obytné.SO.3 stávající obytné i 
rekreační stavby. V ploše zemědělské je rovněž umístění staveb sloužící zemědělským účelům 
přípustné. 

 7.Ing. L. B., Valašské Meziříčí 

Jako vlastník nemovitosti 2181/33 v k.ú. Horní Bečva podal námitku. 

Znění námitky:  
Žádám o rozšíření o cca 2700m2 zastavitelné plochy na konečných 6400 m2 p.č. 2181/33 do návrhu 
územního plánu jako zastavitelné území. 

Zdůvodnění : V návrhu územního plánu je část mého pozemku p.č. 2181/33 navržená jako 
zastavitelné plocha, hranice této části žel ani nenavazuje na hranici sousedního pozemku na severní 
straně, její vymezení zřejmě vyvěrá ještě zjednání předchozího majitele mého pozemku a není mi 
známo, proč pouze tato omezená část mého pozemku je navržena jako zastavitelné. Žádám tedy o to, 
aby zastavitelné část mého pozemku byla rozšířena dle přiloženého schématu tak, aby jednak 
uchovala nezastavitelnou plochu kolem potoka v podobném rozsahu, jako ostatní pozemky sousedící 
s mým pozemkem 2181/33, jednak aby mi bylo umožněno vytvořit efektivně, zejména vzhledem k 
vysoké finanční náročnosti, samotnou infrastrukturu vůči rozložení budoucích parcel na nynější 
parcele č. 2181/33. Není mi známo, proč z mého pozemku byla vyčleněna pouze takto omezená část, 
jejíž hranice ani nenavazuje na okraj severně sousedící parcely, která byla jako zastavitelné navržena 
celá. 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění: 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok.      

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na  uvedeném 
pozemku je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný 
zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 
 
8.Ing. J.V., M.V., Horní Bečva  
 
Jako vlastníci nemovitostí4365/1, 4365/4, 4365/3, 4373/5 4334/1 ad.v k.ú. Horní Bečva podali 
námitku. 
Znění námitky:  

 
Jako občané obce Horní Bečva a zároveň osoby podnikající v obci Horní Bečva podáváme tímto 

připomínky a námitky k projednávanému návrhu Územního plánu obce Horní Bečva ,který byl 
veřejně projednán dne 3.1.2020 a tohoto veřejného projednání jsme se zúčastnili ,když již před tím 
jsme se s návrhem územního plánu obeznámili a již v roce 2019 jsme k tomuto návrhu ÚP podali své 
námitky Jak orojektantovi a architektovi, kteří ÚP zhotovovali, tak na Městském úřadu v Rožnově 
p/Radh.,odboru územního plánování a obci Horní Bečva, stejně jsme své připomínky a námitky sdělili 
při veřejném projednávání ÚP a tímto je podáváme opětovně písemně v zákonem stanovené lhůtě. 

Zpracovávání a vyhotovení územního plánu probíhá již 10 let, což je neúměrně dlouhá doba , za tu 
dobu se změnila řada skutečností, okolností, záměrů , plánů a potřeb občanů a podnikatelů žijících , či 
podnikajících v obci Horní Bečva , proto je přirozené a žádoucí, aby nový územní plán zahrnoval 
všechny změny a skutečnosti, které vznikly za dobu 10 let a abychom , sotva bude schválený, již 
nemuseli žádat a vyřizovat změny územního plánu , to by bylo špatně . Proto je potřeba i na úkor ještě 
nějakého času navrhovaný územní plán doplnit a dopracovat tak, aby byl koncepční a odpovídal 
současným potřebám a požadavkům a byl přínosem k rozvoji obce apod., vlastně i mikroregionu 
Rožnovská . 
- A s tím je zásadně spojen i rozvoj sjezdového lyžování, tzn. provozování lyžařských vleků, lanových 
drah a lyžařských sjezdovek, jedná se o činnost velmi zásadně ovlivňující rozvoj obce v podstatné 
části roku, v zimním období, kdy na provozování lyžařských areálů je závislá řada dalších subjektů a 
to nejen v obci Horní Bečva, jedná se o ubytovací a stravovací zařízení, obchody, školy,drobné 
služby, z čehož plyne významný příjem nejen pro samotnou obec Horní Bečva, ale i pro státní 
pokladnu, tato činnost zaměstnává spoustu osob a tedy tímto přispívá významnou měrou ke snížení 
nezaměstnanosti a dále nemalou měrou příznivě ovlivňuje lyžování zdraví především našich dětí, ale i 
ostatních věnujících se lyžování, jelikož se jedná o zdraví prospěšnou činnost 

Proto by mělo být i v zájmu obce, aby se tato činnost - provozování lyžařských areálů v naší obci 
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rozvíjela tak, jak je tomu v ostatních evropských státech ,např. Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko, 
Slovensko, Polsko a další. Územní plán by měl reagovat na změny a potřeby, které v této oblasti 
nastaly za oněch 10 let, kdy se ÚP zpracovává. Samy obce by měly v ÚP na tuto činnost pamatovat a 
vytvářet tak příznivé podmínky pro rozvoj sjezdového lyžování a související infrastrukturu . 

Již v minulosti byly zpracovávány změny k bývalému ÚP obce a trvalo to řadu let a nakonec 
se ani všechno z těchto změn nepřevzalo do současného návrhu ÚP, například ze změny č. 6A v 
našem případě vypadla parcela č. 4365/1,která byla určena pro stavbu lanové dráhy a sjezdovky, 
upozorňovali jsme na to naposled v roce 2019, takže proti tomu podáváme tímto námitku a 
připomínku , aby p.č. 4365 , jejíž jsme vlastníky byla do ÚP doplněna s využitím pro sjezdové 
lyžování a stavbu lanové dráhy . 

Aby byl ÚP koncepční a v souladu se současnými potřebami a zaručoval rozvoj obce v 
cestovním a turistickém ruchu v zimním období, v návaznosti na sousední lyžařský areál Solisko , je 
zcela logické a žádoucí funkční propojení lyžařských areálů Solisko a RALIŠKA, na což jsme již v 
minulosti poukazovali, vyjadřovali jsme se a sama obec měla návrh územního plánu tomuto záměru 
podřídit a vytvořit tak podmínky k tomuto propojení, jak je to běžné nejen v okolních lyžařských 
zemích, ale i v našich podmínkách např. v Krkonoších, Jeseníkách a dalších horských oblastech. Je to 
ku prospěchu nejen obce, ale celého regionu a i státu, jak jsme již vpředu uvedli. Tuto věc jsme již v 
minulosti projednávali osobně jak s projektanty a architekty, kteří zpracovávají ÚP , tak na obci i na 
odboru územního plánování v Rožnově p/Radh., předběžně jsme věc projednali s CHKO Beskydy a s 
Lesy ČR. 

Tímto podáváme další námitku a připomínku a žádáme, aby v tomto směru byl návrh ÚP doplněn a 
přepracován, aby bylo možné funkční a logické propojení lyžařských areálů Solisko a našeho ski 
areálu RALIŠKA, po našich pozemcích p.č.: 4365/1,4365/4,4373/3 ,4365/3, 4373/5 a dalších a po 
části p.č. 4334/1 LČR povede liniová stavba lanové dráhy v šířce maximálně do 20 m, jak je 
zakresleno v přiložené situační mapě a po našich p.č. 4373/4,4365/3 ,4375/5 a části p.č.: 4334/1 LČR 
povede sjezdovka a rozvod vody a elektřiny pro zasněžování, šířka sjezdovky maximálně do 50 m , 
nepřímá trasa , jak je zakresleno v přiložené situační mapě. Potřebné odlesnění bude jen v co 
nejmenší míře a vykácené plochy nahradí naše zalesněné pozemky plus další výsadba. V Krkonoších, 
Jeseníkách, Krušných Horách dochází k odlesnění daleko větších ploch pro potřeby sjezdového 
lyžování a v daleko přísnějších zónách a dokonce i v národních parcích, nevidíme důvod, proč u nás v 
Beskydech bychom měli být v tomto směru nějak omezování, když se jedná o daleko menší zásahy. 

Další naše námitka a připomínka se týká plochy určené pro bydlení, či smíšené vesnické bydlení. Již v 
roce 2017 jsme žádali o umístění a výstavbu rodinných domů na našich pozemcích p.č.: 4359/1 
,4361/2 a 4376 . V návrhu územního plánu se toto neobjevilo, přestože jsme podali písemnou žádost. 
Proto tímto žádáme o zařazení těchto našich parcel, respektive jejich částí, jak je zakresleno v 
přiložené situační mapě, do zóny určené pro bydlení či smíšené vesnické bydlení, do stejné zóny dále 
žádáme o zařazení části p.č. 4315/10 a 4315/11 Jak je zakresleno v přiloženém situačním výkresu a v 
neposlední řadě žádáme o rozšíření zóny smíšeného bydlení ozn. Č. 86 o cca 2.000 m2 na naší p.č. 
4538/1 podél hranic s p.č.: 4556/2 a 4537/2 . Ve všech případech se jedná v podstatě na návaznost 
na stávající zastavěné plochy, respektive jejich blízkost a nachází se přímo u komunikací a tyto plochy 
nejsou v blízkosti lesů , takže máme zato , že to je v souladu se zásadami územního plánování. 

Poslední námitka a připomínka se týká posouzení vlivů návrhu ÚP obce na životní prostředí. Poté, co 
jsme se seznámili s posouzením vlivu na životní prostředí, máme dojem, že toto vyjádření 
zpracovávaly nekompetentní osoby nebo podjaté osoby. Zvláště, co se týče vyjádření k provozování 
lyžařských areálů, sjezdovek, tak toto posouzení a vyjádření není pravdivé a neodpovídá skutečnosti. 
Existují studie vypracované v zahraničí např. v Rakousku, Německu, Itálii, Slovensku, Polsku, kde se 
nachází spousta lyžařských areálů v obdobných nadmořských výškách, jako je tomu u nás na Horní 
Bečvě, nebo v těchto nadmořských výškách začínají, 600 a 700 m n.m., existuje i studie u nás 
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vypracovaná AHS ČR a tyto studie dospěly k názoru, že provozování lyžařských areálů zásadně 
životnímu prostředí neškodí, především díky sjezdovkám jsou řádně celoročně udržovány louky, jsou 
spásány, koseny, neroste zde plevel a nežádoucí nálet, odlesněné plochy jsou zatravněny a tak 
neztrácí svou schopnost zadržovat vodu, navíc díky výstavbě akumulačních nádrží je voda v krajině 
zadržována a díky zasněžování a následnému pozvolnému tání sněhu je tato voda důležitá pro okolní 
lesy a pro zvýšení hladin spodních vod, neboť rychle neodteče,ale vsakuje se i v okolí sjezdovek, 
jedná se o čistou vodu, žádný chemický proces ! Je to důležité zvláště nyní, kdy se prohlubuje deficit 
vody v krajině a jsou suché a teplé roky, díky déle tajícímu sněhu se zvlhčuje a ochlazuje vzduch, což 
je v dnešní době velmi pozitivní. Kolem sjezdovek jsou zdravější lesy a odolávají kůrovci, mají 
dostatek vláhy a to i ve značné vzdálenosti od sjezdovek, když sjezdovky vedou v hřebenové části a 
voda pak stéká po svazích a postupně vsakuje do dalekého okolí. V minulosti a ještě v 70-tých a 80- 
tých letech bylo přirozené, že srážky, sněhové byly častější a vydatnější a sníh napadl v listopadu a 
roztál až v dubnu , někdy byl od října až do května , nyní toto nahrazuje zasněžování, kdy sníh máme 
od prosince do konce března , či výjimečně do začátku měsíce dubna. V Alpských zemích je mnohem 
větší množství lyžařských areálů a díky zasněžování těchto areálů se zde nepotýkají s kůrovcovou 
kalamitou , je to doloženo vypracovanou studii, naopak u nás je nyní kůrovcová kalamita velkého 
rozsahu a přitom se stále najdou odborníci,kteří brojí proti zasněžování, přestože zasněžování má v 
tomto směru pozitivní vliv. 
V každém případě daleko negativnější vliv na životní prostředí než sjezdovky má bytová výstavba, kde 
zastavěné a vydlážděné plochy v součtu tvoří velké plochy, které nezadrží žádnou vodu, vytápěním 
dochází k znečišťování ovzduší, pak je tu tvorba odpadů, zvýšená doprava a průmyslová činnost, to 
jsou mnohem škodlivější vlivy na žjvotní prostředí. V neposlední řadě je nutné zdůraznit i velmi 
pozitivní a žádoucí vliv sjezdového lyžování na duševní a fyzické zdraví občanů, zvláště našich dětí a 
mládeže, která v dnešní době má stále méně a méně pohybu, což se negativně projevuje na zdraví a 
aktivitě . Ze všech výše uvedených důvodů považujeme posouzení vlivu na životní prostředí za 
tendenční, nekompetentní a nesprávné. V této souvislosti chceme ještě vzpomenout navrhovaná 
biocentra či biokoridory, které jsou zatím navrhovány, jejich vymezení je rovněž nekoncepční, zvířata 
neznají hranice a pohybují se, kde mají potřebu, v poslední době čím dál častěji v zastavěných 
územích i městech, například známé případy medvědů, hledají nejsnadnější přístup k potravě, co se 
týče sjezdovek, tak zde jim nic nebrání v pohybu, zvláště v noci a jsme svědky toho, že se po nich 
pohybují, takže není důvod zakazovat či nepovolovat sjezdovky v tzv. „biocentrech", či jejich hranici 
dle selského rozumu upravit a ne stanovit hranice tak, že navrhneme celé parcely s různými záhyby a 
výběžky, je to zcela nekoncepční a zvířata tyto hranice nerespektují ani je nebudou respektovat ! 
Závěrem žádáme, abychom byli informování o tom, jak bude dále postupováno a chceme být 
informování i o případných jednáních s dotčenými orgány, abychom se jich mohli případně zúčastnit, 
rádi budeme nápomocni a jsme připraveni jakémukoliv jednání a případné pomoci, neboť máme 
zájem, stejně jako ho má i obec Horní Bečva , alespoň to předpokládáme, aby nový územní plán obce 
Horní Bečva nebyl jen nutností, ale aby byl koncepční, odpovídal dnešním i budoucím potřebám a 
když už jeho zpracování trvalo tolik let a stálo spoustu času a finančních prostředků , tak by přispěl k 
rozvoji obce, vytvořil podmínky jak pro rozvoj podnikatelské sféry, tak občanů a nemusely se v brzké 
době zpracovávat další jeho změny. To by pak nemělo smysl. 
 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje v části převzetí ploch z původní schválené změny 
zemního plánu parc.č. 4365/1 pro účel plochy pro sjezdové lyžování. Jedná se o stávající plochu pro 
sjezdové lyžování-není to předmětem záboru ZPF a LPF.     

V ostatních částech se námitka zamítá.  

Odůvodnění: Do návrhu územního plánu je zapracován požadavek na zakreslení stávajícího stavu již 
projednaného stavu. Další rozšíření areálu pro sjezdové lyžování nebyly předmětem návrhu územního 
plánu a nebyly připomínkovány ani v předchozím stupni projednání tj. u společného jednání. Návrh 
územního plánu v maximální míře respektuje lyžařský areál Rališka. Pro dodatečné návrhu nebylo 
zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí a nelze je tedy do návrhu územního plánu zařadit. 
Obecné poznatky z okolních zemí jsou velmi přínosné, nicméně v prostředí Chráněné krajinné oblasti 
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Beskydy je pořizovatel vázán též stanovisky dotčených orgánů spolupůsobících při pořizování 
územního plánu.  
Co se týká pozemků, které by chtěli podatele zařadit do ploch pro bydlení  individuální či smíšení 
vesnické bydlení, platí zde že požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního 
plánu nejsou nárokové, tj. na vymezení zastavitelné plochy není právní nárok.    

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenované požadavky na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na podatelkou 
uvedených pozemcích je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť 
neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
      
 
9.P.V., Horní Bečva  
Jako vlastník pozemků 3294/1, 3294/2, 3295 a 3306/5 v k.ú. Horní  Bečva dává námitku. 
 
Znění námitky:  

Jsem vlastníkem pozemků na Horní Bečvě na listu vlastnictví 679, konkrétně se jedná o 
parcely číslo 3294/1, 3294/2, 3295 a 3306/5. Celková plocha pozemků jelO 903 m2. Viz. Příloha č.l a 
Příloha č.2. 

Všechny tato parcely byly v posledním návrhu územního plánu obce Horní Bečva zamítnuty 
jako nevhodné ke stavbě. Byly zařazeny mezi území nezastavitelné, na kterém není vhodné povolovat 
a umisťovat nové stavby. 

Proti tomuto rozhodnutí podávám námitku. Nesouhlasím se zařazením celého území jako 
nevhodného ke stavbě. Argumenty jsou následující: 

• V předchozích návrzích územního plánu byla západní část parcel č.3306/5 a 3295 

označena, že připadá do úvahy pro výstavbu. Viz. Příloha č.l a Příloha č.2 text zvýrazněn, 

stejně tak západní část parcel zvýrazněna. 

• Západní část navazuje na stávající zastavěné území pro individuální rekreaci. 

• Historicky jsou zde-zbytky základů hospodářského stavení a ovocné stromy, které kolem 

hospodářského stavení byly. 

• Na pozemku je zřízena na vlastní náklady přístupová cesta, je zde věcné břemeno chůze a 

jízdy pro vedlejší parcely, které jsou určeny pro individuální rekreaci. 

• Parcely se nacházejí v blízkosti velikého území určeného pro hromadnou rekreaci. 

• Hlavním důvodem zamítnutí byl výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin. Na tomto 
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území se nenachází chráněné druhy, což dokazuje předchozí verze územního plánu. 

Stejně tak dokládá znalecký posudek č. 0-1/19 znalce prof. Ing. O. H., Ph.D..Zařazení takto 

malé plochy do ÚP neovlivní zábor ZPF a nezasahuje do volné krajiny, nemá zásadní vliv 

na krajinný ráz. Žádám o projednání námitky a zařazení západní části parcel 3306/5 a 

3295 do územního plánu obce Horní Bečva jako vhodnou ke stavbě domu. 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 LV 679 se soupisem všech parcel 

Příloha č.2 LV 679 mapová část 

Příloha č. 3 Text předchozí verze územního plánu + nákres 

Příloha č.4 Mapová část územního plánu se zvýrazněním západní části parcel
 3306/5 a 3295 

Příloha č.5 Znalecký posudek č. 0-1/19 znalce prof. Ing. Otakara Holuši,Ph.D. 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  

Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok.      

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta též z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na uvedeném 
pozemku je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný 
zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 

 
10. M. B. a L.B., Frýdek-Místek  

Jako vlastníci nemovitostí 846/4 a 846/5 v k.ú. Horní Bečva podali námitku. 
 

Znění námitky:  
Nesouhlasíme opětovně s návrhem na řešení ,,jakékoliv komunikace “ , protože se svými sousedy 
jsme k jejich nemovitostem právně i fyzicky komunikační přístup zajistili a máme ho evidován v 
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katastru nemovitosti, čímž není podle našeho názoru potřebná žádná jiná forma. 
Nesouhlas opíráme o skutečnost , že pokud na našich pozemcích bude v územním plánu řešena 
jakákoliv komunikace nebo i jiný urbanistické budoucí využití je to zásadní omezení tohoto pozemku. 
Nechceme žít v trvalém stresu a napětí a nejistotách , že si vlastníci jiných polních pozemků , které 
jsou navrhovány pro využití na výstavbu bydlení za podpory Obce Horní Bečva a dalších 
veřejnoprávních orgánu /bez zajištěnosti dopravní obslužnosti a možnosti přímého napojení na další 
inženýrské sítě „ budou po nás vyžadovat a domáhat se užívání navrhované účelové komunikace 
kupříkladu k již dříve zmiňovaného pensionu. Není pro nás přijatelné ani uvedení v řešení předchozích 
námitek že „ Komunikace bude v územním plánu ponechána jako účelová komunikace — úkolem 
územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem a že Uzemní plán neřeší majetkoprávní vztahy.“ 
Protože jsme dne 7.12.2019 zaslali spolu s dalšími sousedy stížnost na ministerstvo pro místní rozvoj 
na dosavadní postup při zpracovávání a projednávání nového územního plánu , kdy naše všechny 
připomínky a námitky byly neopodstatněným způsobem odmítány nebo zcela ignorovány, požadujeme 
další projednávaní pozastavit do doby než rozhodne o naši stížnosti ministerstvo pro místní rozvoj. 
Jako možnost dalšího postupu při zpracování územního plánu dáváme i možnost, že bude v postupu 
zpracování územního plánu pokračováno s podmínkou že navrhovaná a pro nás nic neřešící a právně 
nepotřebná účelová komunikace bude z návrhu územního plánu zcela vypuštěna. Návrh územního 
plánu v části řešení účelové komunikace po našich pozemcích bez našeho souhlasu považujeme za 
hrubý zásah do soukromého vlastnictví a občanských práv. 

Našim stanoviskem není účel bránit dalšímu rozvoji naší obce, ale chceme docílit toho, že Obecní 
samospráva obce Horní Bečva a další orgány státní správy budou postupovat a hájit zájmy všech 
občanu, při dodržování všech zákonných ustanovení a dodržování všech práv občanu. 

Rozhodnutí o námitce:   
Námitka se zamítá. . 
 
Odůvodnění:  

Na pozemku podatele parc.č.846/5 se fyzicky nachází komunikace, která je jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace zapsána v katastru nemovitost, dle tohoto bude v návrhu územního plánu 
ponechána.  

V předmětném území je dále zaznačen stav komunikace v době vzniku územního plánu,  zpracovatel 
územního plánu vycházel z doložených podkladů, mapující zde komunikaci prokazatelně od 50.let  
minulého století. Dosud probíhá soudní šetření o určení komunikace, obec projevila svoji vůli 
deklarovanou určeným zastupitelem, že se územní plán v této lokalitě nebude měnit.. Nejedná se o 
návrh komunikace. Územní plán musí hájit zájmy všech občanů. Po ukončení soudního sporu, který 
řeší právo přístup k nemovitostem, bude případně provedena změna územního plánu tak, aby stav byl 
v souladu s jeho rozhodnutím.   
Dále platí že úkolem územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem. 
   

11.P.K. a J. K., Horní Bečva  
Jako vlastníci pozemku parc.č.847/7 v k.ú. Horní Bečva podali námitku 

Znění námitky: 
Jako vlastníci pozemku p.č.847/7 v katastru obce Horní Bečva podáváme v zákonné lhůtě námitku k 
veřejně projednávanému návrhu územního plánu Horní Bečva. 

V návrhu územního plánu je na p.č.847/7 navržen biokoridor s možností vyvlastnění. Není nám jasné 
proč a za jakým účelem by tento měl být vyvlastněn. Zásadně nesouhlasíme, aby v návrhu územního 
plánu byl biokoridor navržen s možností vyvlastnění. 
Přímo v návrhové ploše biokoridoru máme umístěnu povolenou a řádně zkolaudovanou studnu a část 
vodovodu. Nemůže se přece vyvlastnit jediný zdroj pitné vody pro náš dům. Tento pozemek máme 
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vedený u Správy CHKO Beskydy jako druhově bohatou pastvinu, kterou takto taky využíváme. Tímto 
by se náš pozemek rozdělil na dvě části a nemohli bychom pastvinu mít ohrazenou jako celek, 
přičemž v případě vyvlastnění bychom k druhé části neměli žádný přístup. 
Jako jiný a dle nás pro všechny strany výhodnější návrh je ten, že se biokoridor přesune na druhou 
stranu p.č.847/7, kde se nachází mokřad. Jedná se o druhově bohatou, silně podmočenou část louky, 
na které jsme v minulém roce zaznamenali výskyt vlhkomilné rostliny mečíku. Není nám známo, zda 
se jedná o mečík střechovitý nebo bahenní, ale oba druhy jsou zařazeny mezi silně ohrožené. 
Toto řešení by bylo výhodné pro nás i pro ochranu přírody. 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Odůvodnění: Na předmětném pozemku parc.č.847/7 v k.ú. Horní Bečva je zakreslen biokoridor LBK 
245, který má návaznost na celou soustavu ÚSES v obci Horní Bečva. V rámci zachování 
udržitelného rozvoje území není vyloučení této části biokoridoru možné. Vyloučení biokoridoru 
nepožaduje a nepodporuje ani dotčený orgán ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a 
krajiny SCHKOB. 
Lokální biokoridory mají návaznost na nadregionální soustavu ÚSES. Proto nelze tuto soustavu 
narušit. Umístění stávající studny nemá na využití koridoru vliv. Nové pastevní ohrady budou řešeny 
individuálně.     
   
12.J.K.a M.K.,  Ostrava, Ing.I.C. a L.C., Ostrava jako spoluvlastníci pozemku parc.č.3398 v k.ú. 
Horní Bečva, podali námitku.   

Znění námitky:  
Obec Homí Bečva doručila veřejnou vyhláškou ze dne 22. 11. 2019, č. j. MěÚ-RpR/65156/2019 návrh 
územního plánu Homí Bečva (dále jen jako „návrh územního plánu“). Tato veřejná vyhláška byla 
zveřejněna dne 22.11.2019. Podatelé jsou spoluvlastníky pozemku pare. ě. 3398, k. ú. Homí Bečva 
(dále jen jako „předmětný pozemek“), kdy manželé Kovalští mají ve svém společném jmění manželů 
spoluvlastnický podíl k předmětnému pozemku ve výši id. 1/2 a manželé C. mají ve svém společném 
jmění manželů spoluvlastnický podíl k předmětnému pozemku ve výši id. 1/2. 
Podatelé tímto, ve smyslu § 52 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen jako „SZ“) podávají námitky ke zveřejněnému návrhu 
územního plánu. 
Podatelé namítají proti zařazení předmětného pozemku do plochy zemědělské, resp. krajinná zeleň, 
když jsou přesvědčení (i vzhledem k zařazení jiných pozemků v návrhu územního plánu) o tom, že 
předmětný pozemek by měl být (minimálně z části) zařazen jako plocha bydlení individuální, případně 
jako plocha smíšená obytná vesnická, a to z důvodů uvedených níže. 

II. 

Podatelé úvodem zdůrazňují, že předmětný pozemek bylo možné zastavět již dle vymezení 
zastavěného území dle opatření obecné povahy č. 01/2010, ve smyslu § 188a odst. 2 písm. c) SZ, 
když předmětný pozemek má společnou hranici s pozemky v zastavěném území, a tato společná 
hranice je tvořena více než jedním zastavěným stavebním pozemkem. V této souvislosti podatelé 
připomínají, že zastupitelstvo obce Horní Bečva již jednou schválilo žádost podatelů o umístění stavby 
2 rodinných domů na předmětném pozemku a to usnesením č. 22/6 na zastupitelstvu konaném dne 3. 
9. 2014. Dokonce i původně připravovaný územní plán (v období kolem roku 2014) počítal se 
zařazením předmětného pozemku jako pozemku zastavěného, když v tomto byl předmětný pozemek 
označen jako BI č. 110, přičemž v nyní předloženém územním plánu zmíněná plocha BI č. 110 chybí 
(v okolí předmětného pozemku se nachází pouze změny č. 109 a poté až č. 111), navrhovatel 
územního plánu se odvolává na negativní stanovisko CHKO Beskydy, které nesouhlasí se zařazením 
této plochy do ploch určených k zástavbě. Ani CHKO ani zástupce navrhovatele hodnověrně 
nezdůvodnilo změnu svého názoru, kdy při projednávám územního plánu v roce 2014 byla plocha č. 
110 zahrnuta do plánovaných ploch pro výstavbu. Tento pián již pracoval s informací CHKO Beskydy 
o výskytu chráněných živočichů a na návrh CHKO vymezil k zástavbě pouze část plochy č.110. V 
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současné době, aniž by to bylo jakkoliv vysvětleno či objasněno, byl předmětný pozemek vyřazen ze 
zastavitelných pozemků úplně. Při veřejném projednávání návrhu územního plánu dne 3.1.2020 
popisovali zástupci projektanta a obce jednání se zástupci CHKO Beskydy. Toto jednání hodnotíme 
jako naprosto neprůhledný proces dohadování, kdy obě strany dělali nějaké ústupky ze svých názorů. 
Bylo zdůrazněno, že se vycházelo z původních podaných žádostí při tvorbě územního plánu, které 
byly specifikovány v návrhu v roce 2014 a na základě probíhajících dohod s CHKO Beskydy byly tyto 
žádosti o zařazení jednotlivých ploch do kategorie vhodných pro výstavbu částečně redukovány ( 
myšleno ve smyslu nezahrnutí celých navrhovaných ploch do kategorie ploch k zástavbě, ale pouze 
jejich částí ). Plocha č. 110 však byla z návrhu vyřazena celá. Zástupce obce nijak nebral v potaz 
požadavek podatelů na zachování právního názoru obce, kdy zastupitelstvo obce usnesením ze dne 
3.9.2014 souhlasilo s výstavbou 2 rodinných domů na předmětné ploše č.BI 110. 
Důkaz: Usnesení zastupitelstva obce Horní Bečva č. 22/6 konaného dne 3. 9. 

2014 Opatření obecné povahy obce Horní Bečva č. 01/2010 - grafická 
část 

O tom, že je předmětný pozemek připraven k zastavění pro účely rodinného bydlení, a takto byl obcí 
Horní Bečva vždy zamýšlen jako plocha pro další rozvoj obce ve formě individuálního bydlení, svědčí i 
skutečnost, že k tomuto pozemku p.č. 3398 byla (krom vodovodní sítě) vybudována i kanalizace, 
kterou nechala obec Horní Bečva vybudovat, přičemž na stavbu kanalizace byla čerpána dotace z 
nadnárodních dotačních programů, kde obec Horní Bečva nepochybně deklarovala, že kanalizace je 
budována mimo jiné také za účelem rozvoje obce a pozemků, které je možno na kanalizaci napojit. 
Podatelé zdůrazňují, že jiné pozemky v okolí předmětného pozemku p.č. 3398, u kterých je 
navrhováno je nově zastavět pro účely bydlení (jedná se o např. o změnové plochy označené č. 111, 
112, 119, 128, 130, 131, 132, 153 nebo 154), není v současnosti možné napojit na veřejnou kanalizaci 
bez nutnosti výstavby nové infrastruktury, případně by tyto musely být odkanalizovány formou septiků 
či ČOV, které představují další zbytečné zatížení pro daný ekosystém , jak při jejich vybudování, tak 
při jejich užívání. Naproti tomu je předmětný pozemek, co se týče inženýrských sítí, již připraven k 
zastavění. 
Důkaz: Mapa vybudované kanalizace 

Podatelé dále uvádí, že předmětný pozemek, byl-li by zastavěn dvěma rodinnými domy (jak podatelé 
zamýšlí), nijak nenarušuje krajinný ráz, když v jeho bezprostředním okolí je zastavěných pozemků 
více a tento je přímo napojen na pozemní komunikaci. Rodinné domy by tak navazovaly na sousední 
zastavěné pozemky a nedošlo by ani k závažnému zvýšení imisí ve formě hluku, prachu či jiného 
obtěžování. Obec Horní Bečva uvažuje v návrhu územního plánu pro zastavění na svém území (ať už 
jako plochy bydlení individuálního nebo plochy smíšené obytné vesnické) několik změnových ploch, 
které svou polohou a okolím odpovídají předmětnému pozemku (např. č. 107, 119, 130, 106, 80, 200, 
43, 41, 68, 200, 43, 75, 63, 6, 5, 13, 15, 48, 57, 59 nebo 56). Pokud obec vyčlenila výše uvedené 
pozemky pro zastavění, není důvod nevyčlenit pro zastavění také předmětný pozemek.Rovněž pak 
podatelé namítají, že jejich pozemek p.č. 3398 navazuje na zastavěné území obce a je tedy mnohem 
vhodnější k budoucímu rozvoji obce a zastavění, než v návrhu územního plánu vymezené nové 
zastavitelné plochy označené jako č. 105, 131, 132 a 146, které nenavazují na zastavěné územní 
obce plynule jako pozemek podatelů, případně na toto nenavazují vůbec, a oproti pozemku podatelů 
je jejich zařazení mezi zastavitelné plochy zcela nekoncepční. 
Výše uvedené námitky byly formou připomínky zaslány již k projednávání návrhu územního plánu, 
který byl veřejnou vyhláškou zveřejněn 19.12.2018 pod č.j. MěU-RpR/44774/2018. Vyhodnocení ze 
strany zadavatele bylo pouze formální s odkazem, že zařazení ploch není nárokové ( aniž by 
respektoval svůj předchozí právní názor a příslib zařazení ploch do ploch vhodných k výstavbě, který 
zástupci obce Horní Bečva dali při žádosti o souhlas s vybudováním kanalizace vedoucí přes 
předmětné plochy ). Dále se pouze odvolali na nesouhlasné stanovisko CHKO Beskydy. Při popisu 
jednání zástupců projektantů, zadavatele a CHKO, tak jak bylo popsáno na veřejném projednám 
návrhu územního plánu 3.1.2020 je jasné, že docházelo a dochází k zcela netransparentním 
dohodám o tom, které pozemky budou a které nebudou zařazeny do ploch určených pro zástavbu.. 
Podatelé se tímto rovněž vyjadřují k údajné existenci chráněných živočichů v lokalitě, kdy jediná 
zmínka o výskytu modráska bahenního na předmětném pozemku byla doložena k červenci 2014, 
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resp. jediná zmínka o výskytu chřástala polního byla doložena k červenci 2010. Od tohoto data nebylo 
ani naznačeno, že by se tito živočichové na předmětné lokalitě vyskytovali. V takto nastíněné situaci 
nelze dle názoru podatelů vyloučit předmětný pozemek ze zastavitelného území z důvodu jednou 
historicky zaznamenaného výskytu chráněných živočichů. 
Podatelé závěrem uvádí, že, vzhledem k existenci vzrostlých stromů ve východní části předmětného 
pozemku, kdy tato část je v návrhu zařazena jako plocha krajinné zeleně, toto zařazení respektují a 
výstavba dvou rodinných domů (které podatelé zamýšlejí na předmětném pozemku postavit, bude-li 
určen k zastavění) nebude do tohoto území jakkoliv zasahovat. Dále podatelé uvádí, že jsou 
připraveni nechat zpracovat odborný posudek, který posoudí výskyt chráněných živočichů a možný 
vliv výstavby dvou rodinných domů, na předmětné ploše, na existenci a ochranu těchto chráněných 
živočichů. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. na 
vymezení zastavitelné plochy není právní nárok.      

Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. 
Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace dbá 
územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se 
snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství 
vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP.  
Umístěním dalších návrhových (zastavitelných ploch) ploch mimo zastavěné území obce by 
představovalo navýšení záboru ZPF a rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování 
výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz a nelze jej doporučit.  
Vzhledem k demografickému vývoji obce obsahuje územní plán dostatečnou výměru zastavitelných 
ploch, což je vyhodnoceno i Rozborem udržitelného rozvoje území. 
     
Na této lokalitě byl potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů -chřástala polního a motýla 
modráska bahenního vedených v kategorii silně ohrožený. Dle § 50, odst.1 a 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou zvláště chránění živočichové a jejich 
biotop chráněni zákonem a nelze zasahovat do jejich přirozeného prostředí. 
 
Výše jmenovaný požadavek na a zařazení nové návrhové plochy  do územního plánu na  uvedeném 
pozemku je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný 
zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na 
schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na 
změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že 
nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do vlastnických práv 
podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 
 

b) Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných u veřejného projednání územního plánu 

I. Stanoviska dotčených orgánů:     
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2. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno  
Sdělení ze dne 25.11.2019, zn.SBS  42610/2019/OBU-01/1  
 

Sdělení: OBÚ jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 2) a jako 
věcně příslušný dle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě, v platném znění, s d ě l u j e :  
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v 
k.ú. Horní Bečva, kraj Zlínský, není evidován žádný dobývací prostor.  
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Jihomoravského a Zlínského k Vašemu záměru – projednání územního plánu Horní Bečva,  
nemá připomínek 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí.   
 
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Stanovisko čj.MPO 88430/2019 ze dne 22.11.2019 
 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin,  podle 
ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst.2 horního zákona k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci vydáváme toto stanovisko:  
S návrhem UP Horní Bečva souhlasíme bez připomínek.  
Odůvodnění: Na území obce Horní Bečva nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostných 
surovin ani schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Pouze na jeho severním okraji částečně 
zasahuje chráněné ložiskové území č.14400000 Čs. část Hornoslezdské pánve, které ovšem není 
návrhem územního plánu dotčeno.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí.   
 
3.Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, 
Tychova 1, Praha , Spis.zn. 96919/2019-1150-OÚZ-BR 
 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 
ochrany územních zájmů Morava vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona vydává stanovisko: 
1.souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny  
2.uplatńuje připomínku 
 

V legendě textový popis limitu jev 102a:  
OCHRANNÉ PÁSMO STAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍ LETECKÝ PROVOZ  
opravte na níže uvedený textový popis:  
OCHRANNÉ PÁSMO LETECKÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MOČR  
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Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu.  
Ad I - Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s 
předloženou ÚPD.  
Ad II - Ministerstvo obrany požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území v rámci 
vyjádření k návrhu ÚPD při společném projednání. Ministerstvo obrany požaduje provést opravy v 
grafické části v koordinačním výkresu.  
Uplatněné zájmy Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a 
jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu.  
Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o důsledné vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu 
dopracování vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD. Jedná se o 
deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, která je 
uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje 
urbanistickou koncepci obce. 
 
Vyhodnocení: vyhovuje se, požadované úpravy jsou v legendě koordinačního výkresu provedeny 
 
4. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj. MZP/2019/570/1551  ze dne 2.12.2019 
 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními § 15 - §19 zákona č.44/1988 Sb.v 
platném znění, horní zákon a na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŹP k dispozice   
sdělujeme, že na předmětném  k.ú. nebyla  geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska 
nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České 
republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. K projednávanému návrhu nemáme připomínky. 
   
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. Pro úplnost uvádíme, že pokud je 
předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle 
metodického pokynu MŹP ČR č.j. OOLP/1067/96.   
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
5. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/31323/2019/2.5/HOK/VS/URB-02 ze dne 6.1.2020 
 
Stanovisko k návrhu územního plánu Horní Bečva  
Dne 22. 11. 2019 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno 
oznámení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, 
oddělení územního plánování,  Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o veřejném 
projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - územního plánu Horní 
Bečva včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh opatření obecné 
povahy- územního plánu Horní Bečva pro veřejné projednání.  
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    s e  s o u h l a s í .  
Odůvodnění:  
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V návrhu územního plánu Horní Bečva pro veřejné projednání byly provedeny následující změny:  
Zastavěné území je vymezeno k datu 31.10.2019.  
Byl upraven rozsah návrhových ploch bydlení individuálního BI č. 22, 23, 31, 33, 45, 63 a ploch 
smíšených obytných vesnických SO.3 č. 38, 48, 51, 53, 54, 56, 57. Dále byly na základě územní 
studie zpracované v rozsahu konceptu upraveny rozsáhlé plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 66 
a 67. Č.j.: KHSZL 31323/2019, str. 2 Úprava lokality SO.3 č. 67:  
Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie v původní lokalitě 
SO.3 č. 67, byla rozsáhlá část plochy vypuštěna a byly vymezeny následující plochy:  
- plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 67, 315, 316, 317, 318, 319;  
- plochy silniční dopravy DS č. 320, 321;  
- plochy veřejných prostranství s převahou zeleně PZ č. 322, 323;  
- plochy sídelní zeleně Z* č. 325, 326, 327;  
- plochy krajinné zeleně K č. 324, 340.  
Úprava lokality SO.3 číslo 66:  
Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie v původní lokalitě 
SO.3 č. 66, byly vymezeny následující plochy:  
- plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 66, 312, 329, 330, 331, 332;  
- plochy silniční dopravy DS č. 333, 334, 335;  
- plochy sídelní zeleně Z* č. 313, 336, 337, 338, 339.  
Upravené části návrhu opatření obecné povahy – územního plánu 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí 
 
 
6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKOB, Nádražní 36, Rožnov 
Odborné stanovisko čj.00096/BE/2020-2 ze dne 9.1.2020  
 
O D B O R N É        S T A N O V I S K O  
Dne 9. 1. 2020 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO 
Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) žádost od fyzických osob manželů Křištofových, Horní 
Bečva 949, 756 57 Horní Bečva (dále jen „žadatel“) ve věci vydání odborného stanoviska o výskytu 
zvláště chráněných druhů na pozemku p. č. 847/7 (dříve 847/9) v k. ú. Horní Bečva (majiteli pozemku 
jsou žadatelé). Žadatelé chtějí toto odborné stanovisko doložit k návrhu územního plánu Horní 
Bečva. Žadatelé v žádosti uvádějí následující („Citace“): „Toto stanovisko je potřeba doložit k návrhu 
územního plánu Horní Bečva k MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, oddělení územního plánování k rukám 
paní ing. Žatkové do 10. 1. 2020. V návrhu územního plánu v místě biotopu je navržena účelová 
komunikace, jejímž zřízením by biotop zcela zanikl“. Žadatelé dále v žádosti žádají Správu CHKO 
Beskydy o vyjádření k plánované cestě přes potok Kněhyňku směrem k hlavní silnici. Správa CHKO 
Beskydy konstatuje, že, pokud by byla jakákoliv cesta realizována mimo předmětný biotop zvláště 
chráněných druhů, viz níže, tak logicky nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody na předmětné lokalitě. 
Nicméně, jakýkoliv jiný záměr (např. výstavba náhradní příjezdové cesty) je nutno předem konzultovat 
se Správou CHKO Beskydy.  
Níže přikládáme text stanoviska Správy CHKO Beskydy č. j. 02563/BE/2018-2 ze dne 23. 7. 2018 
potvrzující výskyt zvláště chráněných druhů na předmětné lokalitě.  
Dne 27. 6. 2018 a 16. 7. 2018 proběhly na předmětné lokalitě zoologické průzkumy. Zoologické 
průzkumy provedli pracovníci AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy za účelem zjištění výskytu 
zvláště chráněných druhů nebo jejich habitatů. Na předmětné lokalitě se nachází mokřina napájená 
dvěma zdrojnicemi (orientace: S a V svah). V těsné blízkosti s vodním tokem (levobřežní terasa) 
dochází k vyrovnání spádu. V těchto místech se voda kumuluje a vytváří tůňku. Při prvním šetření byli 
v tůňce pozorováni pulci skokana hnědého (Rana temporaria) – není dle vyhlášky 395/1992 Sb. 
chráněným druhem a ropuchy obecné (Bufo bufo) - ohrožený druh. Během druhé návštěvy byli již 
pulci metamorfováni a nebyli již přítomni na lokalitě. Dle záznamu žadatele (CD nosič, součást 
žádosti) je patrný i výskyt užovky obojkové - ohrožený druh, záznam č. 20180620151103.MTS a 
pulců ropuchy obecné, viz záznam č. 20180420093745. MTS.  
Nutno dále konstatovat, že tůňka svými parametry (mělký vodní sloupec) odpovídá biotopu kuňky 
žlutobřiché (Bombina variegata) – silně ohrožený druh, čolka obecného (Lissotriton vulgaris) – silně 
ohrožený druh a čolka horského (Ichthyosaura alpestris) – silně ohrožený druh. To, že druhy na 
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lokalitě nebyly, v roce 2018 potvrzeny, ještě neznamená, že se na lokalitě nevyskytují. Z tohoto 
důvodu je nutný víceletý monitoring.  
Východně situovaná stružka odpovídá svými parametry (proudný úsek bez přítomnosti ryb) biotopu, 
který je typický pro larvy mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 
 
Vyhodnocení:  
Vzato na vědomí. V předmětném území je zaznačen stav komunikace v době vzniku územního plánu,  
zpracovatel územního plánu vycházel z doložených podkladů, mapující zde komunikaci prokazatelně 
od 50.let  minulého století. Dosud probíhá soudní šetření o určení komunikace, obec projevila svoji 
vůli deklarovanou určeným zastupitelem, že se územní plán v této lokalitě nemění. Nejedná se o 
návrh komunikace. V rámci proporcionality nebude tento nově vzniklý biotop zakreslen do ÚP, jelikož 
v rámci katastrálního území je výskyt takových to ploch na více místech. Monitoringu plochy není dle 
návrhu územního plánu zabráněno, na základě prokázání delším monitoringem bude možno např. 
řešit ve změně ÚP- na základě požadavku orgánů přírody a krajiny který je správcem ÚSES.         
 
7. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený 
orgán územního plánování  
Stanovisko KUZL 1991/2020 ze dne 10.1.2020   
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona  
souhlasí  
s návrhem ÚP Horní Bečva, v částech řešení, které byly od veřejného jednání změněny, z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil návrh ÚP Horní Bečva v částech, které byly od veřejného jednání 
změněny, včetně zapracování Aktualizací č. 2 a 3 z následujících hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Návrh ÚP Horní Bečva je v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, řešen se 
zajištěním koordinace využívání území zejména s ohledem na širší vztahy.  
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Návrh Změny č. 1 ÚP Horní Bečva a není v částech řešení, které byly od společného jednání 
změněny, v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (dále jen PÚR 
ČR). Na záměry či požadavky vyplývající z PÚR ČR nemají změny provedené po společném 
projednání vliv.  
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Návrh ÚP Horní Bečva není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, v rozporu 
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2. Na záměry či požadavky 
vyplývající ze ZÚR ZK nemají změny provedené po společném jednání vliv.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, pořizovatel toto respektuje.  
 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny 
nepřesnosti (např. viz - níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny ÚP znovu 
překontrolovaný a upravený:  
- v předloženém návrhu ÚP Horní Bečva bylo od společného jednání změněno vymezení zastavěného 
území. Např. v lokalitě mezi návrhovou plochou SO.3 č. 2 a SO.3 č. 196 spočívá změna v tom, že se 
část komunikace, která byla mimo zastavěné území, stala součástí zastavěného území vedle plochy 
SO.3. V tomto případě, kdy se komunikace stala součástí zastavěného území, by měla být v územním 
plánu plochou návrhu veřejného prostranství P*. Stejným způsobem se musí přistupovat ke všem 
podobným situacím, a to v souladu s ust. § 58 stavebního zákona takto: do zastavěného území 
zahrnout všechny pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastavěného území. Do zastavěného území se zahrnuje ta část komunikace, která k zastavěnému 
území alespoň jednostranně přiléhá. Nejsou-li takto vymezené části komunikací součástí zastavěného 
území vymezeného samostatným postupem, jedná se o nesoulad se stavebním zákonem. Obec Horní 
Bečva má vymezené zastavěné území samostatným postupem a vydané opatřením obecné povahy, 
kde jsou komunikace svými částmi zahrnuty do zastavěného území. Zastavěné území vymezené 
samostatným postupem se neaktualizuje, a v případě realizovaných nových staveb po jeho vymezení, 
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se další zastavěné plochy vymezí v tomto územním plánu. V části odůvodnění není odůvodněno, co 
vedlo pořizovatele k této změně ve vymezení výše uvedeného zastavěného území jen v jedné lokalitě 
bez zohlednění stejné situace u sousedních ploch;  
Vyhodnocení: pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a v souladu se stavebním zákonem 
opravil nesoulad s vymezeným zastavěným územím obce Horní Bečva na parc.č.847/2 a po veřejném 
projednání též parc.č.847/8. Jedná se o nepodstatnou úpravu návrhu po veřejném jednání. Pozemek 
parc.č.846/2 je ponechán mimo zastavěné území se zdůvodněním, že se jedná o parcelu vymezenou 
samostatně jako ostatní plocha- komunikace.      
 
- v souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že každá plocha pro bydlení, pro výrobu, občanské 
vybavení apod., ať již návrhová nebo stavová má mít zajištěn příjezd po ploše dopravy. Možnosti nové 
výstavby jsou přímo podmíněny dostatečnou veřejnou infrastrukturou. Doporučujeme překontrolovat, 
zda jsou výše uvedené plochy v návrhu ÚP Horní Bečva všechny dopravně zajištěné;  
- doporučujeme doplnit v koordinačním výkrese směr napojení plochy TE č. 307 na k.ú. Čeladná;  
- opětovně upozorňujeme, že v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení 
nebo v zadání nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního 
plánu. Z tohoto důvodu je třeba z návrhu vypustit podrobnosti, které do územního plánu nepatří, např. 
požadavek v podmínkách prostorového uspořádání: „u vybraných zastavitelných ploch zasahujících 
do ochranného pásma lesa 50 m je stanoveno: při umisťování nové zástavby a oplocení v zastavitelní 
ploše bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, a ve vymezení pojmů, např. vyjmenovávání staveb – ovčín, maringotka, 
karavan, mobilní zařízení, altány, tvaru půdorysu, tvaru zastřešení staveb, velikosti staveb v m2, 
pěstování rychle rostoucích rostlin, apod.;  
- opětovně také upozorňujeme, že v případě navrhování podmíněně přípustného využití se vždy 
stanovuje věcná podmínka, procesní podmínka je nepřípustná, neboť splnění takové podmínky je pro 
žadatele o rozhodnutí nepředvídatelné, např. „pouze za podmínky, že toto nebude v rozporu s 
požadavky ochrany přírody a krajiny“;  
Vyhodnocení:  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že územní plán reflektuje na specifické 
požadavky obce Horní Bečva, kdy ve spolupráci a dle návrhů autorizované osoby projektanta se došlo 
k řešením tak, aby byly co nejlépe aplikovatelné v praxi. Pořizovatel, obec a projektant projednali 
výkresovou a textovou část včetně znění regulativů  na několika společných pracovních jednáních a 
shodli se na konečném výsledku.     
 
- doplnit v celé dokumentaci správný název Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 
a 3 (dále jen PÚR ČR), a to i v OOP a ve Vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Bečva na 
udržitelný rozvoj v území. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 
je závazná od 1.10.2019. Požadujeme toto datum nejen v kap. 1.1-1) Vyhodnocení souladu s politikou 
územního rozvoje, a v kap. 2.2-2, ale ve všech částech, kde je uvedený den 30.9.2019 toto opravit na 
1.10.2019.  
 
Vyhodnocení:  
Tento požadavek je respektován, názvy nadřazených dokumentaci jsou v příslušných částech 
dokumentace upřesněny.    
 
II. Připomínky sousedních obcí a organizací  
  
1.Obec Prostřední Bečva,  
Vyjádření, zn.OÚ/SR/8/2020 ze dne 22.1.2020  
 
K projednávanému návrhu územního plánu Horní Bečva, spisová značka MěÚ/OSRaP/61106/2019/Ža 
ve fázi veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona, které proběhlo dne 3.1.2020 Obec 
Prostřední Bečva nemá připomínky.  
 
III. Vyhodnocení připomínek  
 
1.Spolek na ochranu biotopu Kněhyně 
se sídlem Bystřička 118, 756 24, Bystřička 
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IČO: 08280576, zapsán u Krajského soudu v Ostravě L18695 
Předseda a jednatel spolku: Bc. H.S., 756 25, Růžďka 

Za výše uvedený spolek žádáme Oddělení územního plánování, aby se zasadilo o záchranu biotopu 
Kněhyně na parcele 847/7 v k.ú. Horní Bečva. Výše uvedený Spolek na ochranu biotopu Kněhyně 
uzavřel pachtovní smlouvu s vlastníky pozemku p.č. 847/7 v k.ú. Horní Bečva, vymezenou 
geometrickým plánem 3966-35/2019, který je založený dne 28.8.2019 na katastrálním úřadu Valašské 
Meziříčí. 

V návrhu územního plánu Horní Bečvy je v místech výše zmíněného biotopu označená šedou barvou 
plocha pro dopravu a komunikaci. Není možné, aby v místech biotopu procházela komunikace, tudíž 
žádáme, aby tato šedá plocha byla z návrhu územního plánu vyjmuta, a bylo pokračováno v označení 
biokoridoru, který prochází územním plánem Horní Bečvy a pokračuje do územního plánu Prostřední 
Bečvy. Tento biokoridor je v tomto místě nesmyslně přerušen šedou plochou pro komunikaci, která se 
v tomto místě nenachází. Víme, že je Vám známa existence soudního sporu týkající se těchto 
pozemků, nicméně Vy ani nikdo jiný nesmí předjímat rozhodnutí soudu. Naopak v tomto místě je 
CHKO zmapovaný biotop, kde se množí mnoho ohrožených druhů obojživelníků a je více než logické, 
aby byl v územním plánu zasazen do navrhovaného biokoridoru. Při schvalování územního plánu 
Prostřední Bečvy a v původním návrhu územního plánu Horní Bečvy, tento biokoridor přerušen nebyl. 
V příloze přikládáme úředně ověřené odborné stanovisko CHKO Beskydy, ve kterém je popsána 
důležitost tohoto biotopu, a které je dle úředníků Správy CHKO Beskydy a slov pana starosty Bernáta 
při veřejném projednávání územního plánu Horní Bečva, závazné při tvorbě územního plánu a je 
nutné ho vzít v úvahu. 
Abychom zdůraznili naléhavost této věci, přikládáme petici za záchranu biotopu Kněhyně i s podpisy 
občanů, kterým není ochrana přírody lhostejná. 
Přílohy: Petice za záchranu vodního biotopu Kněhyně 

Geometrický plán Odborné stanovisko CHKO 
Výpis z katastru nemovitostí  

             Pachtovní smlouva 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Vzato na vědomí. V předmětném území je zaznačen stav komunikace v době vzniku územního plánu,  
zpracovatel územního plánu vycházel z doložených podkladů, mapující zde komunikaci prokazatelně 
od 50.let  minulého století. Dosud probíhá soudní šetření o určení komunikace, obec projevila svoji 
vůli deklarovanou určeným zastupitelem, že se územní plán v této lokalitě nemění. Nejedná se o 
návrh komunikace. V rámci proporcionality nebude tento nově vzniklý biotop zakreslen do ÚP, jelikož 
v rámci katastrálního území je výskyt podobných ploch na více místech.   Monitoringu plochy není dle 
návrhu územního plánu zabráněno, na základě prokázání delším monitoringem bude možno např. 
řešit ve změně ÚP- na základě požadavku orgánů přírody a krajiny který je správcem ÚSES.  
 
 
2.P.K. a J.K., Horní Bečva  
PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BEČVA 
Účelová komunikace, která začíná sjezdem z hlavní silnice vedoucí na Pustevny přes pozemky 
p.č.846/1, p.č.841/2, p.č.841/4 a p.č.840 vede až k nemovitosti č.p.16 ve vlastnictví paní Králové, 
kterou užívá jako jediný přístup ke své nemovitosti a obec Horní Bečva ji udržuje včetně zimní údržby. 
Část této komunikace a to p.č.841/4 je v našem vlastnictví. Na této komunikaci v současné době běží 
řízení o určení veřejnosti cesty, takže se na ni musí pohlížet jako na veřejnou, dokud není určeno 
jinak. Tato stávající cesta v návrhu územního plánu není zakreslena dle skutečnosti. 
Požadujeme zakreslení stávající komunikace dle skutečnosti. 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že 
zmiňovaný pozemek komunikace zaměřený dle geometrického plánu č.3612-295/2017 není zapsán 
v katastru nemovitosti, je evidován v rámci lesního pozemku, kde se jedná o plochu sloužící 
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k obhospodařování lesní půdy, není do návrhu územního plánu zakreslen.  
Dle stanoviska správního orgánu, vymezení pozemní komunikace v územním plánu samo o sobě 
nezakládá ani neosvědčuje existenci pozemní komunikace, ani není nutnou podmínkou pro její vznik. 
(ODSH,KUZL duben 2020)   
 
 
Na základě výše uvedeného pořizovatel předkládá v souladu s § 54 stavebního zákona zastupitelstvu 
obce Horní Bečva návrh na vydání OOP č. 01/2020  Územní plán Horní Bečva s jeho odůvodněním. 
 
Úplné znění, tj. textová a grafická část Územního plánu Horní Bečva, včetně příloh a včetně dokladů o 
jeho pořízení, bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadě Horní 
Bečva. 
 
 
 
 

POUČENÍ 

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

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

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Bc. Rudolf Bernát            Svatopluk Divín 

starosta obce        místostarosta obce 
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