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Příloha IV.B k OOP   č. 01/2020     
 
Vyhodnocení opak. společného jednání ÚP Horní Bečva 
 
I. Stanoviska dotčených orgánů:     
 
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Stanovisko čj.MPO 92484/2018 ze dne 19.12.2018 
 
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.   
 
2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj. MZP/2018/570/1733  ze dne 21.12.2018 
 
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. 
 
3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/33785/2018/2.5/HOK/VS/URB-02 ze dne 10.1.2019 
 
Stanovisko k návrhu územního plánu Horní Bečva  
Dne 21. 12. 2018 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno 
oznámení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, 
Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o opakovaném společném jednání o 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 územního plánu 
Horní Bečva.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto  
s t a n o v i s k o :  
S návrhem územního plánem Horní Bečva    s e  s o u h l a s í .  
Odůvodnění:  
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Základním cílem návrhu urbanistické koncepce v územním plánu Horní Bečva je zajištění optimálního 
rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude 
spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost obyvatel.  
Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 31. 5. 2018.  
Vymezení zastavitelných ploch je navrhováno v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí. Pro 
kompaktní zastavitelné plochy je řešeno dopravní napojení a související rozvoj technické 
infrastruktury. Zástavba v prolukách bude napojena na stávající přilehlou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Č.j.: KHSZL 33785/2018, str. 2  
Bydlení  
Bytová výstavba je přednostně situována do proluk v zastavěném území a do nově vymezených ploch 
bydlení individuálního BI č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77), plochy smíšené obytné v 
centrální zóně SO.1 č. 96 a ploch smíšených obytných vesnických SO.3 č. 2, 5, 6, 13, 15, 17, 20, 26, 
27, 38, 41, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 74, 80, 85, 86, 100, 103, 105, 106, 
107, 109, 111, 112, 119, 128, 130, 131, 132, 153, 196, 197, 198, 200, 311), které navazují na stávající 
plochy stejného využití a na dopravní a technickou infrastrukturu. Charakter výstavby v prolukách 
bude korespondovat s okolní zástavbou.  
Nové plochy bydlení hromadného BH nejsou navrhovány.  
Využití ploch BI č. 46 (lokalita Grapy), SO.3 č. 66 (lokalita Na lukách) a 67 (lokalita Liščí) je 
podmíněno zpracováním územní studie.  
Rekreace  
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace rodinné a jen v omezené míře navrhuje jejich 
částečné rozšíření a to v rámci navržených ploch rodinné rekreace RI č. 140, 141, 146. Stávající 
plochy hromadné rekreace RH jsou stabilizovány.  
Občanské vybavení  
Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem stabilizovány. V návaznosti na rozvoj 
občanské vybavenosti jsou nově vymezeny plochy komerčního občanského vybavení OK č. 148 
(doplňkové zařízení obecního lesoparku u přehrady), 150, 151 (doplňkové komerční občanské 
vybavení v lokalitě Zavadilka), 154 (rozšíření stávajících zařízení lyžařského areálu) a plochy pro 
tělovýchovu a sport OS č. 159 (rozvoj zejména jezdeckých sportovně – rekreačních aktivit ve volné 
krajině), 166 (rozšíření sportovišť v návaznosti na stávající areál fotbalového hřiště).  
Plochy pro stávající lyžařské sjezdovky, které jsou vymezeny v rámci ploch smíšených nezastavěného 
území, jsou rozšířeny o nové a to v lokalitě Rališka o plochy smíšené nezastavěného území - lyžařské 
sjezdovky (S*) č. 169, 217, v lokalitě Sachova studánka o plochy č. 173, 174, v lokalitě Solisko o 
plochy č. 218, 219, 220, 221, 222, 223 a v lokalitě Kubiška o plochu č. 224.  
Výroba  
Je stabilizován stávající zemědělský výrobní areál formou ploch smíšených výrobních. Jsou 
stabilizovány stávající a navrhovány nové plochy pro drobnou výrobu a řemesla. Rozvoj 
ekonomických aktivit bude směřovat do stávajících ploch pro výrobu a skladování a nově vymezené 
plochy pro drobnou výrobu a řemesla VD č. 201, 202. Rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a 
souvisejícího skladování je řešen i vymezením nových ploch smíšených obytných vesnických.  
Dopravní infrastruktura  
Základní dopravní kostra obce a návaznost dopravních tras na okolní katastrální území jsou plně 
stabilizovány. Žádné zásadní změny dopravního řešení nejsou navrhovány.  
Územním prochází:  
- silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm – Makov,  
- silnice I/56 Horní Bečva – Frýdlant nad Ostravicí,  
- silnice III/04837 Horní Bečva – Pustevny.  
Plochy dopravní infrastruktury jsou doplněny o nové úseky ploch pro silniční dopravu DS č. 181, 185, 
226, 227, 228, 231, 304 v návaznosti na nově vymezené plochy určené především pro bytovou 
výstavbu a občanské vybavení. V návaznosti na dostupnost navržených lokalit jsou také vymezeny 
plochy veřejných prostranství P* č. 225, 229. Územní plán řeší rozvoj pěší a cyklistické dopravy 
formou vymezení návrhových ploch pro dopravu silniční č. 309, 310. Je vymezena plocha pro rozvoj 
stávající čerpací stanice pohonných hmot a souvisejících funkcí v rámci nově vymezené plochy pro 
dopravu D č. 178.  
Zásobování vodou  
Obec Horní Bečva je zásobena ze tří zdrojů pitné vody, vodovodní síť bude postupně doplňována.  
Je navrhována plocha č. TV 289 pro realizaci nového vrtu, který zajistí posílení vodního zdroje 
Šorštýn. Posílení vydatnosti vodního zdroje bude podkladem pro rozšíření vodovodních řadů pro 
zajištění zásobování vodou vybraných odlehlých shluků stávající zástavby. Č.j.: KHSZL 33785/2018, str. 
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3 Stávající vodovodní síť bude postupně doplňována o nově navržené plochy pro vodní hospodářství 
TV č. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 82, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, které jsou vymezeny především v lokalitách stávající 
obytné zástavby.  
U odlehlých lokalit, kdy by bylo budování vodovodní sítě ekonomicky nerentabilní, se předpokládá 
zásobení obyvatelstva ze studní.  
Odkanalizování a čištění odpadních vod  
V obci je vybudovaná splašková kanalizace zakončená na ČOV ležící na k.ú. obce Prostřední Bečva a 
slouží k likvidaci OV z obou obcí a části obce Hutisko – Solanec. V rámci projektu Čistá řeka Bečva 
byla v částech obce Za Valaškou, Na Lůkách, Košařiska a Mečůvka I doplněna splašková kanalizace, 
která je napojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci. Odpadní vody tak jsou svedeny na 
stávající ČOV Horní Bečva, která je situována pod obcí Prostřední Bečva. Toto řešení je návrhem 
územního plánu respektováno a síť bude doplněna o dílčí úseky.  
V rámci vymezení plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV č. 255 je navrženo doplnění 
kanalizace, v lokalitě Červeneckého potoka u hranice s k.ú Prostřední Bečva.  
Navržené plochy pro energetiku:  
Je řešen i rozvoj technické infrastruktury pro zajištění zásobování zástavby elektrickou energií jak v 
řešené obci – plocha č. TE 306. Z hlediska širších územních vztahů je v rámci plochy TE č. 307 v 
lokalitě Martiňák řešeno rozšíření sítě VN do odlehlé zástavby v navazujícím území sousední obce 
Čeladná.  
Protipovodňová ochrana je navržena v rámci ploch technické infrastruktury T* - plochy pro ochranu 
před povodněmi č. 251, 252, 253, 254 na toku Rožnovská Bečva.  
Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné i podmínky přípustného využití, 
nepřípustného využití, dále jsou stanoveny i podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu.  
Podkladem pro zpracování územního plánu Horní Bečva bylo i Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.. v platném znění, a Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č.114/1992 Sb.,v platném znění, obojí 
zpracované RNDr. Markem Banašem, autorizovanou osobou.  
Návrh územního plánu Horní Bečva není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí 
 
4.Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství, Č.J. KUZL 87287/20189    
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o opakovaném společném jednání návrhu 
„Územního plánu Horní Bečva“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných 
zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu Územního plánu Horní Bečva, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, uplatňuje nesouhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil výše uvedenou dokumentaci a na základě 
předložených informací dospěl k závěru, že půda nemůže být odňata pro požadované nezemědělské 
využití v případě všech nově navrhovaných ploch Bl, SO.1, SO.3 – navrhovaný způsob využití pro 
individuální bydlení, smíšené, smíšené obytné vesnické a to z těchto důvodů:  
navrhovaným řešením nejsou splněny zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu podle 
ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kdy pro nezemědělské účely je nutno použít 
především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území 
apod., musí-li v nezbytném případě (tzn. neexistence ploch výše uvedených) dojít k odnětí 



 

4 

 

zemědělské půdy ze ZPF, je nutno především odnímat zemědělskou půdu přednostně na 
zastavitelných plochách.  
Územním plánem Horní Bečva se navrhuje zábor 5,5302 ha v rámci ploch bydlení individuálního Bl, 
dále 23,5057 ha v rámci ploch smíšených obytných vesnických SO.3 a 0,4725 ha v rámci ploch 
smíšených obytné centrální zóně SO.1. Celkově nově zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu cca 
28 ha. Pro objektivní posouzení navrhovaného řešení, je třeba uvést konkrétní aktuální údaje o 
rozsahu současně vymezených zastavitelných ploch určených pro tento účel, dále je třeba deklarovat 
rozsah ploch, který byl doposud již využit a na základě těchto údajů zdůvodnit potřebu vymezení 
nových ploch. Jen tak lze prokázat nezbytnost dalších záborů pozemků náležících do ZPF z pohledu 
dodržení ustanovení § 4, 5 zákona o ochraně ZPF, kterými jsou pořizovatelé a projektanti územně 
plánovací dokumentace povinni se řídit. Tyto konkrétní údaje a zdůvodnění nezbytnosti nových záborů 
v dokumentaci chybí. Bez výše uvedeného zdůvodnění v souvislosti s prokázáním nemožnosti využít 
již schválené zastavitelné plochy, nelze posoudit, zda je či není navrhované řešení je v rozporu se 
zásadami ochrany ZPF. Pro kladné projednání předloženého Územního plánu je nutné dopracovat 
výše uvedené požadavky, případně rozsah ploch upravit na takovou výměru, která není v rozporu s 
ustanoveními zákona o ochraně ZPF a je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném 
území nezbytná, tak jak bylo požadováno orgánem ochrany ZPF již v předchozím stupni projednání 
(viz. koordinované stanovisko č. j. KUZL 16212/2014).  
K ostatním úpravám návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Bečva nemáme z hlediska ochrany 
ZPF připomínek, z pohledu ochrany ZPF je lze považovat za akceptovatelné.  
 
Vyhodnocení: na základě tohoto stanoviska a po projednání na krajském úřadě dne 13.1.2019, za 
účasti zástupců obce Horní Bečva, pořizovatele a projektanta, byla dohodnuta úprava dokumentace. 
Po úpravě byla dokumentace znovu předložena správnímu orgánu ochrany ZPF k vydání stanoviska.     
 
Správní orgán na úseku ochrany ZPF vydal dne 24.7.2019 kladné stanovisko k upravené dokumentaci 
pod č.j. KUZL 43848/2019: 
 
Charakteristika návrhu:  
Upravená textová a grafická část dokumentace k návrhu ÚP Horní Bečva, zpracovatel: Ing. arch. Dita 
Kunetková, červen 2019.  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému upravenému návrhu „Územního plánu Horní Bečva“, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákona), v platném znění, uplatňuje 
souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Pro obhajitelnost návrhu zastavitelných ploch pro bydlení v ÚP Horní Bečva v souvislosti s 
prokázáním nezbytnosti a minimalizace záboru pozemků náležících do zemědělského půdního fondu 
danými zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF, došlo v 
průběhu projednání k následujícím úpravám:  
byl upraven - minimalizován rozsah návrhových ploch bydlení individuálního Bl č. 22, 23, 31, 33, 45, 
63 a ploch smíšených obytných vesnických SO.3 č. 38, 48, 51, 53, 54, 56, 57. Dále byly upraveny 
rozsáhlé plochy smíšené obytné vesnické č. 66 a 67. Pro dané plochy byly zpracovány územní studie 
v rozsahu konceptu. Toto řešení bylo podkladem pro vymezení konkrétních ploch s různým způsobem 
využití v uvedených plochách. Rozsáhlé plochy SO.3 č. 66 a 67 byly studií rozděleny na plochy s 
rozdílným způsobem využití (plochy smíšené obytné vesnické, plochy dopravy silniční, plochy sídelní 
zeleně, plochy krajinné zeleně, plochy veřejných prostranství aj.). Rozmístění jednotlivých funkčních 
ploch v řešených lokalitách bylo zapracováno do návrhu ÚP obce pro veřejné projednání. Tím byl 
zmenšen rozsah zastavitelných ploch určených pro využití smíšené obytné.  
Dle předložených podkladů, byl celkově snížen rozsah navrhovaných ploch pro bydlení individuální a 
pro zástavbu smíšenou obytnou o 8,4434 ha.  
Navrhované řešení bylo řádně zdůvodněno dle ustanovení § 4, 5 zákona o ochraně ZPF. V 
předložená dokumentace obsahuje vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a současně jej zdůvodňuje z hlediska zásad ochrany ZPF. Požadované 
zastavitelné plochy jsou vymezovány na půdách zařazených do IV. a V. třídy ochrany a nedotýkají půd 
I. a II. třídy ochrany.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí  
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších 
předpisů,  
k předloženému návrhu „Územního plánu Horní Bečva“ – opakované společné jednání, vydává 
nesouhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
V předložené dokumentaci je navržena změna z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na 
plochu pro sport a tělovýchovu (PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – LYŽAŘSKÉ 
SJEZDOVKY). Dle ust. § 48a odst. 2 písm. a) zákona o lesích, je věcně a místně příslušným orgánem 
k udělení stanoviska k návrhu ÚP Horní Bečva orgán státní správy lesů Krajského úřadu Zlínského 
kraje (OSSL KUZK).  
OSSL KUZK udělil nesouhlasné stanovisko z níže uvedených důvodů. Hlavním důvodem pro udělení 
nesouhlasu jsou rozsáhlé zábory PUPFL na rozšíření lyžařský areálů v celkovém rozsahu 3,93 ha, 
které jsou umístěny převážně do jehličnatých (smrkových) porostů ve věku cca 65 r. Porosty v 
sedmém věkovém stupni nejsou na vznik „ostré“ porostní stěny připraveny a budou extrémně 
ohroženy působením abiotických činitelů. Již při dřívějších projednávání byli zástupci obce, 
provozovatelé lyž. areálů upozorněni, že na vznik nového porostního okraje musí předem porosty 
pěstebně připravit (samozřejmě po dohodě s vlastníky dotčených PUPFL). Z dokumentace nevyplývá, 
že by k realizaci těchto opatření došlo, není provedeno vyhodnocení působení abiotických (hlavně 
větru) i biotických činitelů (zejména kůrovců), absentují i údaje o vyhodnocení navržených lokalit z 
hlediska sesuvu půdy. Vzhledem k výskytu ploch umístěných do ochranného pásma lesa (pásmo 50 
m od okraje lesa) a potenciální možnosti na takto zakreslené plochy umístit regulativy přípustnou 
stavbu nebo zařízení (např. plot), která vždy povedou ke ztížení hospodaření na souvisejících lesních 
pozemcích, požaduje OSSL KUZK zmenšení těchto ploch o tzv. bezpečnou vzdálenost, která se 
stanoví výškou okolního porostu v mýtním věku nebo doplnění regulativu, který stanoví, že do 
vzdálenosti jedné porostní výšky v mýtním věku nelze umístit jakoukoliv stavbu nebo zařízení (včetně 
oplocení), které by vedly ke ztížení obhospodařování sousedních lesních pozemků. Zvážit, zda po 
zapracování výše uvedené podmínky je smysluplné ponechat v ÚP některé lokality, např. pl. č. 5 – 
SO. 3, kde J hranice plochy od okolního porostu není vyšší než cca 30m.  
Krajský úřad při posuzování předložené dokumentace zjistil, že na lesním pozemku p.č. 671/5 v k.ú. 
Horní Bečva je umístěn soubor staveb, které nejsou zapracovány do ÚP. Požadujeme prověřit tento 
podnět, případně zařadit do ÚP a provést vyhodnocení lokality dle § 14 odst. 1 zákona o lesích.  
 
 
Vyhodnocení: na základě tohoto stanoviska a po projednání na krajském úřadě dne 13.1.2019, za 
účasti zástupců obce Horní Bečva, pořizovatele a projektanta, byla dohodnuta úprava dokumentace. 
Po úpravě bude dokumentace znovu předložena správnímu orgánu ochrany LPF k vydání stanoviska.  
 
Správní orgán na úseku ochrany LPF vydal dne25.9.2019 kladné stanovisko k upravené dokumentaci 
pod č.j. KUZL59933/2019 : 
 
 
Stanovisko dle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k upravenému návrhu Územního 
plánu Horní Bečva:  
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 23. 9. 2019 žádost Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování o opětovné posouzení upravené dokumentace k 
návrhu Územního plánu Horní Bečva.  
K projednávanému návrhu ÚP Horní Bečva bylo dne 24. 7. 2019 uplatněno nesouhlasné 
koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
orgánu státní správy lesů (viz stanovisko č. j. KUZL 43848/2019).  
Na základě výše uvedeného nesouhlasného stanoviska a následného společného projednání za 
účasti zástupců obce Horní Bečva, pořizovatele, projektanta a zástupců Krajského úřadu Zlínského 
kraje, odboru životního prostředí, byla dokumentace upravena a předložena k opětovnému posouzení 
orgánu státní správy lesů. Předmětem posouzení jsou především plochy navržené pro rozšíření 
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sjezdového lyžování - sjezdovek, lyžařských vleků a kotvené bobové dráhy, tj. plochy č. 169, 173, 174, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 308, 341.  
Charakteristika návrhu:  
Doložena byla upravená textová a grafická část dokumentace k návrhu ÚP Horní Bečva, zpracovatel: 
Ing. arch. Dita Kunetková, červen 2019, vyjádření odborného lesního hospodáře a správce 
sousedních lesních pozemků (LČR, s. p. Hradec Králové, LS Rožnov pod Radhoštěm), Geologické 
posouzení záměru vypracovaného Mgr. Tomášem Proislem, kontrolované RNDr. Oldřichem Janíkem 
ze dne 18. 5. 2019, Vyhodnocení předpokládaných důsledků zamýšleného odlesnění na stabilitu 
sousedních lesních porostů vypracované Ing. Lubošem Bartošem, Ph.D., MBA dne 20. 5. 2019 a 
Pedologická dokumentace zpracovaná Mgr. Pavlem Tripalem a Mgr. Tomášem Proislem v listopadu 
2018.  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
lesích) po opakovaném posouzení upraveného návrhu ÚP Horní Bečva, doložených posudků, 
vyhodnocení a souvisejících dokumentací  
vydává k předloženému opakovaně upravenému a doplněnému návrhu „Územního plánu Horní 
Bečva“       souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
V předložené doplněné dokumentaci je navržena změna z pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) na plochu pro sport a tělovýchovu (PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
LYŽAŘSKÉ SJEZDOVKY). Dle ust. § 48a odst. 2 písm. a) zákona o lesích, je věcně a místně 
příslušným orgánem k udělení stanoviska k návrhu ÚP Horní Bečva orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Zlínského kraje (OSSL KUZK), neboť se jedná o umístění sportovní a rekreační 
stavby  
OSSL KUZK tentokrát udělil souhlasné stanovisko k upravené a doplněné územně plánovací 
dokumentaci, protože pořizoval společně s projektantem a za upřesnění vlastníků (správců) části 
dotčených lesních pozemků upravili, detailněji odůvodnili svůj záměr a doplnili vyhodnocení 
předpokládaných důsledků záměru na les a zejména si zevrubněji uvědomili možné následky a 
deklarovali připravenost na maximální možnou stabilizaci pozemků i lesních porostů při i po realizaci 
záměru. Orgán státní správy lesů proto souhlasné stanovisko k upravenému návrhu ÚPD vydal, 
ovšem za předpokladu, že v následných dokumentacích (např. pro územní a stavební povolení) 
budou dále podrobněji konkretizovány a zpřesňovány dopady záměru na les, tj. pozemky určené k 
plnění funkcí lesů a lesní porosty včetně jejich prostředí. Bude-li to nutné, budou přijata nezbytná 
opatření organizačního, technického, resp. kombinovaného (technického a biologického) charakteru, 
která eliminují, nebo podstatně zmírní možné negativní následky záměru na les (eroze, svahové 
sesuvy, destabilizace porostních stěn…). Vlastní realizace záměru tedy bude muset respektovat 
omezení, která plynou z poměrů na dané lokalitě, a maximálně zohlednit skutečnost, že nesmí dojít 
ani k podstatnému zhoršení půdních poměrů, jelikož orgán státní správy lesů počítá pouze s 
dočasným odnětím pozemků plnění funkcí lesů a po uplynutí doby pro odnětí a nezbytné rekultivaci 
bude nutné pozemky, resp. jejich části navrátit zpět plnění funkcí lesů, případně požádat o další 
odnětí pozemků v plnění funkcí lesů.  
Možná rizika, která orgán státní správy lesů popsal ve stanovisku č. j. KUZL 43848/2019 ze dne 24. 7. 
2019 tedy ani po opětovném doplnění ÚPD nevymizela, jen byla podrobněji popsána i vyhodnocena a 
dotčené osoby, včetně potenciálního investora, si více uvědomily možné dopady záměru na les a 
vyjádřily svoji připravenost k plánování a realizaci opatření, které možné negativní dopady odstraní. K 
ostatním plánovaným aktivitám tohoto návrhu ÚPD, které se přímo nebo nepřímo (probíhají 
bezprostředně v blízkosti PUPFL) dotýkají zájmů chráněných zákonem o lesích, opakovaně 
podotýkáme, že návrhem tras cyklostezek, případně i jiných aktivit, do blízkosti lesa, nebo částečně i 
na lesní pozemky, dojde k zásadnímu ovlivnění hospodaření v lese a k potřebě nezbytného provádění 
opatření, která zvýší bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti lesních porostů zejména 
zlepšováním odolnosti okrajů lesních porostů. Tím bude účelově ovlivněno nejen hospodaření v 
lesích, ale nelze vyloučit ani určité omezování pozemků v plnění funkcí lesů, a je proto nutné očekávat 
zásadní připomínky vlastníků (správců, pachtýřů) dotčených lesů při řízeních podle příslušných 
zvláštních právních předpisů.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bude řešeno v dalších stupních dokumentace. 
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění,  
k předloženému návrhu Územního plánu Horní Bečva, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně 
ovzduší vydává souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Orgán ochrany ovzduší posoudil návrh oznámení o opakovaném společném jednání „Územního 
plánu Horní Bečva“ a souhlasí vzhledem k tomu, že navržené plochy nemohou zásadním způsobem 
negativně ovlivnit kvalitu ovzduší daného území. Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících 
vyjmenovaných stacionárních zdrojů Krajský úřad Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s 
ohledem na lokalizaci ve vztahu k okolní obytné zástavbě.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu Územního plánu Horní Bečva (OSJ), vydává souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín (ŘSZK), prochází 
řešeným územím silnice č. III/01874, která má spíše místní obslužný význam. Silnice je v území i v ÚP 
stabilizována. Předložený návrh ÚP není s touto silnicí ve střetu. K návrhu ÚP Horní Bečva nemáme 
žádné připomínky, s návrhem souhlasíme.  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému návrhu Územního plánu Horní 
Bečva, ve fázi opakovaného společného jednání, záporné koordinované stanovisko.  
 
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín, 
SPU 047728/2019 
  
Podáním ze dne 19. 12. 2018 obdržel SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín oznámení o 
opakovaném společném jednání o návrhu opatření obecné povahy – územního plánu Horní Bečva 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že v současné době probíhá k. ú. 
Horní Bečva v lokalitě Na Planiskách jednoduchá pozemková úprava (JPÚ). Zpracovatelem návrhu 
JPÚ je společnost Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno. V případě potřeby je možno 
kontaktovat zpracovatele JPÚ Ing. Martina Malce (tel: 543 216 677). 
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Horní Bečva v lokalitě Na Planiskách se nachází ve 
své počáteční fázi. Vypracování plánu společných zařízení se předpokládá v roce 2021. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
6.Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, 
Tychova 1, Praha , SPMO 1576/2019-1150-21 
 
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 souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací 
dokumentaci.  
V textové části Odůvodnění pouze doplňte na str. 44 kapitolu Posouzení řešení územního plánu z 
hlediska požadavků Ministerstva obrany ve znění „Katastrální území Horní Bečva je situováno v 
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ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany.“ o níže 
uvedeným text:  
- 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)  
 

Zbývající text dané kapitoly na str. 44 ponechte ve stávajícím stavu.  
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, doplňte do grafické části 
Odůvodnění následující textovou poznámku pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území 
je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je (resp. 
doplnit ke stávajícímu zapracování zájmů Ministerstva obrany) do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly na str. 44. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmovém území 
Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb”.  
 
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany ČR 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.  
Výše uvedený požadavek dopracování zájmu Ministerstva obrany ČR do textové a grafické části 
Odůvodnění je uplatněn v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro 
zpracování územně analytických podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
dopracování výše požadovaného v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části 
Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR 
jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících 
strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních 
zařízení MO-ČR.  
 
Vyhodnocení: požadovaný text bude doplněn do dokumentace do části odůvodnění 
 
 
7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, č.j.04856/Be/2018-2 
 
K upravené dokumentaci předložené k opakovanému společnému jednání o návrhu územního plánu 
obce Horní Bečva má Agentura tyto připomínky:  
V Odůvodnění Územního plánu Horní Bečvy II. A Textová část, na listu 30 požadujeme vypustit 
odstavec  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  
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  
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přípustným využitím – tj. zázemí zemědělské rostlinné produkce, zázemí vlastníků sadů a zahrad.  
Jako důvod uvádíme, že text tohoto odstavce je zavádějící - umisťováním individuálních objektů do 
ploch sídelní zeleně by mohlo docházet k další nevhodné fragmentaci krajiny. Pro tento účel jsou v ÚP 
vyhrazeny plochy cíleně k tomu určené (RI).  
 
V textové části – návrhu územního plánu Horní Bečvy, ve stati f.2) Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití …….u ploch  
 
Z ⃰ - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ  
Z důvodu zajištění průchodnosti krajiny do nepřípustného využití doplnit text – oplocení, kromě 
oplocení typu pastevního hrazení v odůvodněných případech  
 
WT – VODNÍ PLOCHY A TOKY  
Do přípustného využití doplnit – migrační zprostupnění (bypass) pro vodní živočichy  
 
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Řádky  
- odvodnění a závlaha zemědělských ploch 
- opatření pro stabilizaci svahu  
- liniová technická infrastruktura      zařadit do podmíněně přípustného využití a povolovat pouze za 
předpokladu, že toto nebude v rozporu s požadavky ochrany přírody a krajiny   
 
Vyhodnocení: text bude dle požadavku dotčeného orgánu upraven. Požadavku přesunutí liniové 
technické infrastruktury do plochy Podmíněně přípustné nebude vyhověno z důvodu nesouladu s § 18 
stavebního zákona.     
 
 
8. MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko, MěÚ-
RpR/OŹP/02490/2019 
 
Stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů: 

Charakteristika návrhu: 

Předmětem návrhu je nový územní plán Horní Bečva se stanovením koncepce rozvoje území včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 

1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 106 odst. 2 

K předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad 
neuplatňuje žádné připomínky. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 79 odst. 1 písm. j) 

K předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy 
na úseku odpadového hospodářství neuplatňuje žádné připomínky. 

 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 48 odst. 2 písm. b)  

K předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy 
lesů neuplatňuje žádné připomínky. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
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4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, § 5 

K předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy 
na úseku ochrany ZPF neuplatňuje žádné připomínky. 
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
 
5. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 
písm. e) 
K návrhu územního plánu Horní Bečva uplatnil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby 
a územního plánování, oddělení územního plánu ve věci památkové péče stanovisko č.j. MěÚ-
RpR/16298/2014. 
 

 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
 
V rámci řešeného území se nachází: 

• Nemovitá kulturní památka – venkovská usedlost e.č. 511, zapsaná v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 101981.  

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

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu ve věci památkové péče, jako věcně 
příslušný orgán podle § 29 odst. 2 písm. e, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů  a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní orgán“), ve 
spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
k návrhu opatření obecné povahy -  územního plánu Horní Bečva následující stanovisko: 
 
 
GRAFICKÁ ČÁST 
Koordinační výkres 
 
Výrok: 
Požadujeme vyznačit místa významných událostí dle seznamu uvedeného v textové části II.A – 
odůvodnění.  
Odůvodnění: 
V textové části II.A – odůvodnění územního plánu je uveden kompletní seznam míst významných 
událostí, v grafické části, v koordinačním výkresu, však tyto lokality vyznačeny nejsou. Správní orgán 
požaduje uvést do souladu textovou a grafickou část návrhu územního plánu. 
 
Z hlediska zájmů státní památkové péče správní orgán nemá k posuzovanému návrhu opatření 
obecné povahy -  Územnímu plánu Horní Bečva další zásadní připomínky.  
 
Vyhodnocení: koordinační výkres bude dle požadavku dotčeného orgánu upraven. 
 
 
6. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 
4 písm. d)         

K předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správní 
úřad neuplatňuje žádné připomínky. 

 
Závěr: 



 

11 

 

Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle 
zvláštních předpisů, s projednávaným návrhem opatření obecné povahy - územního plánu Horní 
Bečva včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území souhlasí za výše uvedených 
podmínek. 

Poznámka: - Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není úřad dotčeným 
orgánem příslušným k posouzení záměru. 

Vyhodnocení: vzato na vědomí. 
 
8. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený 
orgán územního plánování  
Stanovisko KUZL 40689/2019 ze dne 19.6.2019   
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona      nesouhlasí  
s návrhem ÚP Horní Bečva z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem.  
Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil ÚP Horní Bečva z těchto hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území není možné vliv na sousední území v projednávané 
změně dostatečné posoudit, protože v koordinačním výkrese není zakreslen pruh území z územních 
plánů sousedních obcí, tj ÚP Bílá a ÚP Čeladná, které leží v Moravskoslezském kraji. Ani ve výkrese 
širších vztahů není připojen pruh sousedního území ze ZÚR Moravskoslezského kraje.  
V kap. 2.1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je uvedeno: 
„Návaznost prvků ÚSES na sousední k. ú. je dodržena. U biocenter a biokoridorů přecházejících na 
sousedící k. ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit provázanost. Koordinace ÚSES na sousední 
katastrální území jsou uvedeny v následující tabulce:..“, Z textu není zřejmé, v jakém dalším stupni se 
předpokládá uvedené řešení, protože provázanost je třeba řešit v této dokumentaci. V tabulce jsou 
uvedeny zkratky a značky (např. K 146 MB, K 146H) bez vysvětlivek. Požadujeme doplnit  
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
V návrhu ÚP jsou zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území i konkrétní požadavky vyplývající Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace 
č. 1. V odůvodnění dokumentace je provedeno vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, a 
to vůči:  
 prioritám územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území  

 SOB9 – Specifická oblast Beskydy – zapracována v ZÚR a v ÚP  
 
Návrh ÚP Horní Bečva není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1.  
c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 Aktualizaci č. 2 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 27.11.2018. Na ÚP je uvedeno 
datum zpracování v 10/2018, ale v předložené dokumentaci je již zapracována ZÚR ZK po vydání 
Aktualizace č. 2., ze které pro řešené území vyplývá:  
 priority územního plánování - jsou uplatněny  

 specifická oblast SOB2 Beskydy – je zapracováno  

 požadavky vyplývající z ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot – zapracováno v ÚP  

 požadavky vyplývající ze stanovené cílové „kvality“ krajiny: krajinný celek Rožnovsko, krajinný 
prostor – Bečvy, krajina lesní s lukařením - zapracováno v ÚP  

 PU 18 NRBK 146-Radhošť-Kněhyně-K147  

 PU 77 RBC 130-Kotlová-Solisko   
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 PU82 RBC 145-Kladná  

 PU112 RBC 197-Mečůvka  

 PU151 RBK 1569-Adámky-Mečůvka  

 PU152 RBK 1570-Mečůvka--Kladná  

 PU153 RBK 1571-RK1569-Kotlová-Solisko  

 PU157 RBK 1575-Kotlová-Solisko-K146 - zapracováno v ÚP  
 
Výkres širších vztahů požadujeme zpracovat na podkladě Aktuálního výkresu Plochy a koridory 
nadmístního významu ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 2.  
Požadujeme v celém územním plánu používat aktuální název: “Zásady územního rozvoje Zlínského 
kraje po vydání Aktualizace č.2“  
Návrh ÚP Horní Bečva není v souladu se ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 2.  
Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku 
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení 
o vydání územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.  
Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme, před 
zahájením řízení o změně územního plánu, jejich odstranění a předložení návrhu Územního 
plánu Horní Bečva krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny.  
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. 
viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před 
veřejným projednáním upravený:  
- Aktuální datum vyhotovení, popř. úpravy uvádět nejen na grafické, ale i textové části ÚP  
- textová část návrhu ÚP zpracovaná projektantem je výrokem a odůvodněním opatření obecné 
povahy a její obsah je uveden v příloze č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. a informace o objednateli, 
určeném zastupitel apod. sem nepatří. Všechny tyto informace jsou v opatření obecné povahy 
uvedeny v části, kterou zpracovává pořizovatel. Za obec se na určené období ke spolupráci s 
pořizovatelem určuje jeden zastupitel a ten byl v průběhu pořizování změněn, jak uvádí pořizovatel  
- 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“  
- v případě, že v plochách nezastavěného území jsou výslovně vyloučené stavby, zařízení a jiná 
opatření včetně oplocení dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, je možné jejich vyloučení pouze z 
důvodu veřejného zájmu, který je třeba v odůvodnění doplnit  
- stanovené hlavní využití je velmi důležité pro navazující rozhodování v území v případech, kdy 
nebude záměr obsažen ve výčtu přípustného, podmíněně přípustného ani nepřípustného využití a 
přípustnost záměru bude posuzována na základě správního uvážení, tj posuzování slučitelnosti 
posuzovaného záměru s hlavním využitím, proto se zpravidla stanovuje jen jedno hlavní využití. 
Správní uvážení patří orgánům, které vedou navazující řízení. Tato možnost je stanovením 
nepřípustného využití nekonkrétním způsobem: „využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí 
s využitím hlavní, přípustným a podmíněně přípustným, zejména…“ vyloučena. Pro stanovování 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využitím s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popř. stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch doporučujeme zpracovat podle metodiky KÚ ZK 
https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/891/vzorove-regulativy.zip  
- 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, a to i v kap. 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.  
- dále stanovené podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách obsahují požadavek: 
„nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvků tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru“, kterými jsou prvky jdoucí do podrobnosti vetší než patří územnímu plánu  
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- v případě stanovení podmínek prostorového uspořádání je třeba k návrhu intenzity využití stavebních 
pozemků doplnit stanovení rozmezí jejich výměry, tak jako uvedeno v příloze č. 7 vyhlášky č 500/2006 
Sb.  
- v registračním listu v evidenci územně plánovací činnosti na stránkách ÚÚR Brno uvést aktuální 
údaje o zhotoviteli a projektantovi, který byl v průběhu pořizování změněn  
 
Vyhodnocení:  
na základě tohoto stanoviska, za účasti zástupců obce Horní Bečva, pořizovatele a projektanta, byla 
dohodnuta úprava dokumentace. Po úpravě byla dokumentace znovu předložena nadřízenému 
orgánu územního plánování.      
Nadřízený orgán územního plánování vydal dne 26.9.2019 potvrzení o odstranění nedostatků: 
 
Potvrzení nadřízeného orgánu o odstranění nedostatků návrhu ÚP Horní Bečva, 
Stanovisko KUZL 60706/2019 ze dne 26.9.2019   
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona  
potvrzuje  
odstranění nedostatků 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  
Ve stanovisku č. j. KUZL 40648/2019 vydaném dne 19.6.2019 krajský úřad upozornil pořizovatele na 
tyto nedostatky:  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil ÚP Horní Bečva z těchto hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území není možné vliv na sousední území v projednávané 
změně dostatečné posoudit, protože v koordinačním výkrese není zakreslen pruh území z územních 
plánů sousedních obcí, tj ÚP Bílá a ÚP Čeladná, které leží v Moravskoslezském kraji. Ani ve výkrese 
širších vztahů není připojen pruh sousedního území ze ZÚR Moravskoslezského kraje.  
V kap. 2.1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je uvedeno: 
„Návaznost prvků ÚSES na sousední k. ú. je dodržena. U biocenter a biokoridorů přecházejících na 
sousedící k. ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit provázanost. Koordinace ÚSES na sousední 
katastrální území jsou uvedeny v následující tabulce..“, Z textu není zřejmé, v jakém dalším stupni se 
předpokládá uvedené řešení, protože provázanost je třeba řešit v této dokumentaci. V tabulce jsou 
uvedeny zkratky a značky (např. K 146 MB, K 146H) bez vysvětlivek. Požadujeme doplnit 2 c) soulad 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 Aktualizaci č. 2 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 27.11.2018. Na ÚP je uvedeno 
datum zpracování v 10/2018, ale v předložené dokumentaci je již zapracována ZÚR ZK po vydání 
Aktualizace č. 2., ze které pro řešené území vyplývá:  
 priority územního plánování - jsou uplatněny  

 specifická oblast SOB2 Beskydy – je zapracováno  

 požadavky vyplývající z ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot – zapracováno v ÚP  

 požadavky vyplývající ze stanovené cílové „kvality“ krajiny: krajinný celek Rožnovsko, krajinný 
prostor – Bečvy, krajina lesní s lukařením - zapracováno v ÚP  

 PU 18 NRBK 146-Radhošť-Kněhyně-K147  

 PU 77 RBC 130-Kotlová-Solisko  

 PU82 RBC 145-Kladná  

 PU112 RBC 197-Mečůvka  

 PU151 RBK 1569-Adámky-Mečůvka  

 PU152 RBK 1570-Mečůvka--Kladná  

 PU153 RBK 1571-RK1569-Kotlová-Solisko  

 PU157 RBK 1575-Kotlová-Solisko-K146 - zapracováno v ÚP  
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Výkres širších vztahů požadujeme zpracovat na podkladě Aktuálního výkresu Plochy a koridory 
nadmístního významu ze ZUR ZK po vydání Aktualizace č.2. 
Požadujeme v celém územním plánu používat aktuální název: “Zásady územního rozvoje Zlínského 
kraje po vydání Aktualizace č.2“  
Návrh ÚP Horní Bečva není v souladu se ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 2.  
 

Výše uvedené nedostatky v návrhu ÚP Horní Bečva byly odstraněny, návrh ÚP Horní Bečva 
není v rozporu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 a není v rozporu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 

Vyhodnocení: vzato na vědomí, výkres širších vztahů byl dopracován, rovněž byly zaktualizovány 
názvy nadřazených dokumentací ZUR a PUR.   
 

II. Připomínky sousedních obcí a organizací  
  
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno 
ČJ. 000136/11300/2018 
 

K ÚPD obce Horní Bečva jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 00962/11300/2014 ze dne 4.dubna 
2014 v rámci společného jednání o návrhu územního plánu.  
Z hlediska našich zájmů je trasa silnice I/35 v řešeném území stabilizována a v předloženém návrhu 
ÚP Horní Bečva je její trasa v zásadě respektována. Ochranné pásmo silnice I/35 je v grafické části 
ÚPD vyznačeno.  Dle textové části je „cestní síť doplněna s ohledem na rozvoj zástavby a na 
požadavek důsledného oddělení pěší a cyklistické dopravy od provozu na dopravní tepně silnici I/35 v 
průtahu obcí.“ S uvedeným souhlasíme. 
K vybraným částem návrhu ÚP HB sdělujeme: 

 Návrh ploch silniční dopravy DS 309, 310 „pro zpevněné integrované cyklostezky zajišťující pěší 
a cyklistickou dopravu oddělenou od dopravy vozidlové“, situované ve východní části k.ú., podél 
silnice I/35. 

S ohledem na situování ploch 309 a 310 po obou stranách I/35 lze předpokládat, že trasa cyklostezky 
překříží stávající trasu silnice I/35. Návrh křížení cyklostezky s I/35 je nutno řešit v souladu s platnou 
legislativou – ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic (čl. 9.9.4 Křížení stezek pro chodce a cyklisty 
se silnicemi a dálnicemi) + TP 179. Připomínka platí pro navazující územní řízení stavby cyklostezky. 
 
 Návrh plochy dopravní infrastruktury č. 178 D (doprava) pro rozšíření stávajícího areálu ČSPH. 
S ohledem na situování plochy platí naše dřívější podmínka pro její využití, tj. s vymezením plochy 
souhlasíme za podmínky, že její dopravní obsluha bude řešena bez nároku na přímé, samostatné 
připojení na trasu silnice I/35. Tuto podmínku požadujeme u plochy uvést, popř. uvést popis způsobu 
předpokládané dopravní obsluhy. 
 Návrh ploch č. 150, 151 OK pro komerční občanské vybavení.   

U obou ploch požadujeme v ÚPD uvést způsob/popis jejich předpokládané dopravní obsluhy 
v souladu s níže uvedeným požadavkem. Upozorňujeme, že stávající přilehlý sjezd na I/35 ve 
směrovém oblouku je z důvodu nevyhovující vzdálenosti od křižovatky I/35xIII/4837 a rozhledu na sil. 
I/35 pro obsluhu nových lokalit OK nevhodný (vysv. připojením předmětných lokalit OK by se změnil 
charakter tohoto připojení na I/35 ze samostatného sjezdu na křižovatku). 

 
Při návrhu řešení dopravního připojení nového území je nutno postupovat v souladu s § 12 

„Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím“ 
a s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 
"Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích" v aktuálním znění.  
 
Upozorňujeme dále, že souhlas s nově navrhovaným funkčním využitím území není současně 
souhlasem s jeho komunikačním připojením k silniční síti. 

K ostatním částem návrhu ÚP Horní Bečva nemáme připomínky. 
- opatření pro stabilizaci svahu  
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- liniová technická infrastruktura zařadit do podmíněně přípustného využití a povolovat pouze za 
předpokladu, že toto nebude v rozporu s požadavky ochrany přírody a krajiny  
 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, u plochy 178, 150 a 151 bude řešení předmětem dalších stupňů 
dokumentace . 
 
III. Připomínky občanů 
 
1.Lumír Klement a Simona Klementová, Krajina 648, 768 21 Kvasice 
  
Jako vlastníci  nemovitostí parc. č. 6190 a st.397 v k.ú. Horní Bečva podali připomínku tj. požadavek 
na zvětšení plochy SO.3 u jejich nemovitostí.    
 
Jako vlastníci nemovitostí vesnického bydlení č.ev.93 a č. ev. 297, Mečůvka, žádají o rozšíření ploch 
SO.3 okolo výše uvedených nemovitostí. V přiloženém plánku jsou křížkem vyznačené stávající 
obslužné budovy, které vznikly rekonstrukcí dřívějších zbořených kůlen (dřevník, chlév a dílna) a které 
bychom v budoucnu rádi uvedli do souladu s územním plánem. V ploše u chalupy č. ev. 297 
potřebujeme postavit obslužnou budovu (tvar sýpky ve skanzenu), která bude sloužit jako dřevník a 
sklad nářadí. 
Prosíme přihlédnout také k faktu, že sousední nemovitosti vesnického bydlení mají vyznačeny plochy 
SO 3 významně až vícenásobně větší. Navrhujeme tedy plochy SO 3 rozšířit dle přiloženého náčrtu 
(vyšrafováno modře).Bude-li požadováno, necháme zaměřit a zhotovit geometrický plán.  
 
Vyhodnocení připomínky: 
připomínce se nevyhovuje.   
 
V rámci urbanistické koncepce územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace rodinné a jen ve velmi 
omezené míře navrhuje jejich částečné rozšíření ve vhodně vytypovaných plochách (pouze 3 plochy 
v rámci celého územního plánu).    Pořizovatel při přezkoumání připomínky zjistil: 
Objekt individuální rekreace č.e.297 (na prac.č.6190) dle archivu stavebního úřadu již neexistuje. 
Stavební úřad vydal dne 19.5.2017 potvrzení že objekt individuální rekreace byl odstraněn. Dle 
katastru nemovitosti je zde pouze ostatní plocha. K rozšíření plochy není žádný faktický důvod.  
Objekt individuální rekreace č.e. 378 (dle připomínky č.e. 93) na parc.č.st.397 je zapsán v katastru 
nemovitosti jako stavba pro rodinnou rekreaci.  
Obě plochy se nachází v pásmu 50 m od hranice lesa a v těsné stávajícího lokálního biocentra Na 
Šturalce.            
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.   
 
2.Mgr.Josef Solanský, Petra Solanská, Horní Bečva 699    
 
Jako vlastníci nemovitosti parc. č. 536/2 v k.ú. Horní Bečva podali připomínku tj. požadavek na 
zvětšení plochy SO.3 na celé ploše pozemku parc.č.536/2.     
 
 
Jsme vlastníky pozemku parc.č.536/2 v k.ú. Horní Bečva. V návrhu územního plánu je větší část 
parcely vedena jako plocha SO.3 -smíšená plocha obytná vesnická a menší část jako plocha Z-plocha 
zemědělská. Tímto navrhujeme na pozemku parc.č.536/2 přičlenění plochy Z k ploše SO.3.  Návrhem 
je, aby celá parcela 536/2 byla jednotně označena jako plocha SO.3.  
U plochy označené Z se fakticky jedná o část pozemku pokrytého travním porostem, který nijak 
zemědělsky nevyužíváme, neobhospodařujeme, pouze jej udržujeme s náklady bez užitku. Změnou 
na plochu SO.3 se využití pozemku rozšíří a taktéž dojde i k jeho zhodnocení. Dostupnost k pozemku 
je zajištěna příjezdovou komunikací k nemovitostem v našem vlastnictví, jedná se o stavby na 
parc.č.1249 a 2154. 
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Vyhodnocení připomínky.  
připomínce se nevyhovuje.  
 
Celý pozemek parc.č.563/2 má výměru 5145 m². Jako zastavěné území zabírá územní plán více než 
polovinu výměry pozemku, což odpovídá současnému stavu využití. Zbývající plocha je zemědělsky 
využívaná louka, neodpovídající statusu zastavěného území. Tato zbývající část pozemku se již 
nachází v pásmu 50m od hranice lesa.  
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.   
 
 
3. Karel a Šárka Křenkovi, Horní Bečva 664  
 
Jako vlastníci nemovitostí parc.č.3242/2 a hospodářské budovy na parc.č.3242/2 a 3233/8 v k.ú. Horní 
Bečva podali připomínku dle které požadují zahrnout předmětnou hospodářskou budovu do 
zastavěného území obce.   
 
Požadujeme zanesení hospodářské budovy č.2287 nebo celého pozemku 3242/2 ( viz příloha) do 
zastavěného území územního plánu.  
Odůvodnění: Již v době našeho nabytí nemovitosti v roce 2008 byla zmíněná hospodářská budova 
užívána jako příležitostná ubytovna pro turisty. My v tomto nadále pokračujeme a je v našem zájmu i 
v zájmu obce uvést tuto záležitost na pravou míru s následnou změnou užívání nemovitosti.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje částečně. Do územního plánu bude zakreslena pouze zastavěná část 
parc.č.3242/2, na které se nachází stávající hospodářská budova tj. legalizace původního 
hospodářského stavení.      
 
Územním plán zahrnul stávající rodinný dům (který je zapsán v katastru nemovitostí jako objekt 
bydlení čp.664) a okolní parc.č.3233/8 do plochy smíšené obytné vesnické SO.3. Uvedená 
hospodářská budova není sice zapsána v katastru nemovitosti, ale byla zde již umístěna před nabytím 
nemovitosti současným vlastníkem. Bude užívána ve stávajícím rozsahu. Další plocha z pozemku 
parc.č. 3242/2 nebude do plochy SO.3 zařazena.     
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.   
 
4. Eva Poláchová, Travinářská 1169, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Jako vlastník nemovitosti parc.č.3300 a 3306/8 v k.ú. Horní Bečva dává připomínku tj. požadavek 
provést změnu využití plochy zemědělské na plochu pro bydlení .   
 
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. Požaduji, aby byl můj požadavek 
v projednávaném ÚP zohledněn.  
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Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje. 
 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. nelze si 
je vymoci na obci. Obecní zastupitelstvo dává pouze souhlas s tím, že může být požadavek 
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. 
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.   
 
 
5.a) Kamil Kubáň, Horní Bečva 136 
 
Jako vlastník pozemků 2972/1 a 2973 v k.ú. Horní Bečva dává připomínku tj. požadavek na změnu 
plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou SO.3. 
 
Žádáme o úpravu návrhu ÚP, která se týká změny zatřídění ploch v našem vlastnictví - pozemků parc. 
č.2979/1,  2972/1, 2973. Část těchto pozemků požadujeme zatřídit z plochy zemědělské -Z na plochu 
SO.3-plocha smíšená obytná vesnická, s možností výstavby rodinného domu, dle zakreslení 
v přiloženém snímku z mapy.  
Předmětné pozemky se nacházejí v proluce ve stávající výstavbě a optimálně mohou využít stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu.  
-jsou situovány vedle obecní komunikace 
-je na nich proveden kanalizační řád ve vlastnictví obce 
-na pozemku parc.č. 2979/1 je vybudovaná evidovaná studna 
-bezproblémové připojení k rozvodné síti SME 
 
tak jak je uvedeno v odůvodnění návrhu opatření obecné povahy ÚP Horní Bečva bodu 3., písmena f. 
Nyní požadovaná změna byla již projednávána a schválena v dřívější změně ÚP a proto byl 
uskutečněn převod pozemků p.č.2979/1 na syna v 12/2015, který se svou rodinou chce trvale bydlet 
na Horní Bečvě. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje částečně, do zastavěného území bude zařazena plocha parc. č.2972/1 podél 
komunikace.      
 
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.   
Zařazení části pozemku parc.č.2972/1 podél komunikace do zastavěného území je akceptovatelné.  
 
 
5.b) Karel Kubáň, Horní Bečva 136 
 
Jako vlastník pozemků 2979/1 v k.ú. Horní Bečva dává připomínku tj. požadavek na změnu plochy 
zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou SO.3. 
 
Žádáme o úpravu návrhu ÚP, která se týká změny zatřídění ploch v našem vlastnictví - pozemků parc. 
č.2979/1,  2972/1, 2973. Část těchto pozemků požadujeme zatřídit z plochy zemědělské -Z na plochu 
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SO.3-plocha smíšená obytná vesnická, s možností výstavby rodinného domu, dle zakreslení 
v přiloženém snímku z mapy.  
Předmětné pozemky se nacházejí v proluce ve stávající výstavbě a optimálně mohou využít stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu.  
-jsou situovány vedle obecní komunikace 
-je na nich proveden kanalizační řád ve vlastnictví obce 
-na pozemku parc.č. 2979/1 je vybudována evidovaná studna  
-bezproblémové připojení k rozvodné síti SME 
 
tak jak je uvedeno v odůvodnění návrhu opatření obecné povahy ÚP Horní Bečva bodu 3., písmena f. 
Nyní požadovaná změna byla již projednávána a schválena v dřívější změně ÚP a proto byl 
uskutečněn převod pozemků p.č.2979/1 na syna v 12/2015, který se svou rodinou chce trvale bydlet 
na Horní Bečvě. 
 
Vyhodnocení připomínky.  
Části připomínky týkající se pozemku parc.č.2979/1  se nevyhovuje.. 
 
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.   
Vlastníkovi pozemku bylo doporučeno využití ustanovení § 188 a) odst.c) stavebního zákona pro 
plochy v přímé návaznosti na zastavěné území, kdy zastupitelstvo obce vydá souhlas s umístěním 
stavby na tomto pozemku a stavba je povolena a možno ji realizovat před schválení územního plánu. 
 
 
6. Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů Palíková & Palík, Husova 16, 602 00 Brno- zastupující 
Pavla a Janu, Křištofovy, Horní Bečva 949   
 
Jako vlastníci pozemků 847/9, 849/1, 857/3 v k.ú. Horní Bečva podávají připomínky a námitky k ploše 
komunikace, podání bylo v rámci společného jednání vyhodnoceno jako připomínka.      
  
Podáváme v zákonné lhůtě připomínky a námitky k návrhu územního plánu, které odůvodňujeme 
takto: 
Využíváme tohoto práva a vznášíme připomínky a námitky a to ke zmenšení zastavitelného území 
vybudováním komunikace u plochy a přes plochu krajinné zeleně č. 245 na našem pozemku p.č . 
847/9 k.ú. Horní Bečva a vyobrazení plochy pro dopravu na tomto pozemku v místě, kde jsou 
umístěny zemědělské přístřešky končící u soukromých pozemků p.č. 849/1 a p.č. 857/3 pro k.ú. Horní 
Bečva (LV č.2107 příloha č. 2). Ani s jedním z tohoto nesouhlasíme a žádáme, aby z níže uvedených 
důvodů zůstala zastavitelná plocha stejná jako na mapce „Vymezení zastavěného území Horní Bečva“, 
které vydala obec Horní Bečva jako Opatření obecné povahy č. 01/2010 dne 21.9.2010 (příloha č. 3) a 
které je platné do doby schválení nového územního plánu a podle které jsme se řídili při stavbě celé 
rodinné farmy a přes naše pozemky nevedla žádná komunikace. Naše připomínky a námitky 
odůvodňujeme takto: 
1. Jsme podílovými spoluvlastníky a to každý z nás ideální ½ vzhledem k celku pozemků, a to 
pozemku p.č. st. 2640 o výměře 91 m2, jeho součástí je stavba č.p. 949 rodinný dům, pozemku p.č. 
847/2 o výměře 2.716m2, pozemku p.č. 847/6 o výměře 792 m2,pozemku 847/7 o výměře 2.713m2,a 
pozemku 847/9 o výměře 1.102m2, vše zapsáno na LV 2107 pro k.ú .Horní Bečva u Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí příloha č. 2). 
2. Na pozemku p.č. 847/2 a pozemku p.č. 847/9 máme vybudovanou rodinnou farmu, kterou 
provozujeme na základě Osvědčení zemědělského  podnikatele na jméno Pavel Křištof (příloha č. 4). 
Je to pro nás hlavní a v současnosti jediná výdělečná činnost. Vybudovali jsme ji se záměrem 
provozovat EKO farmu (doložena žádostí o vstupní kontrolu u fa Biokont CZ22.2.2018 – příloha č. 5). 
Tato farma je ucelené provozní území jak je zřejmé z přiloženého havarijního plánu (příloha č. 6), 
který byl schválen dne 30.10.2018 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm odbor životního prostředí v 
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Rozhodnutí ze dne 8.10.2018 – Č.j.:MěÚ-RpR/38272/2018 (příloha č. 7). Vznést námitky proti tomuto 
rozhodnutí mohli jak Lesy České republiky a Povodí Moravy, tak také Obec Horní Bečva. Nikdo z nich 
žádné námitky nevznesl (vyjádření Povodí Moravy příloha č. 8) Pozemky p.č. 847/ 6, 847/7 jsou 
využívány jako výběh pro dobytek. 
3. Jako zemědělci a chovatelé dobytka musíme dodržovat nařízení ministerstva zemědělství a Státní 
veterinární správy. Z přiloženého nařízení Státní veterinární správy ze dne 2.7.2018, č.j. 
SVS/2018/079746-G příloha č. 9) vyplývá, že musíme zajistit, aby do hospodářství nevstupovaly 
osoby, jež by mohly přenášet silně nakažlivé nemoci zvířat a dopravní prostředky byly podrobeny 
čištěním dezinfikací a tudíž jsme vybudovali na pozemcích oplocení. Jak je patrno z havarijního plánu, 
prostor farmy obsahuje výběh pro dobytek. Z toho důvodu jsme vybudovali zpevněnou plochu u stájí 
spádem k jímce vše na pozemku 847/9 pro k.ú. Horní Bečva. Tím vznikl terénní schod cca 70 cm 
překonatelný pouze zemědělskou technikou. Tato zpevněná plocha je opatřena pevným trubkovým 
hrazením.  
4.Na farmě je rovněž zapotřebí spousty strojů, které je nutné chránit před povětrnostními vlivy. Jsme 
vlastníky a ke své činnosti potřebujeme: 5 x traktor, 2 x vlečka, 3 x žací stroj, shrnovač píce, obraceč 
píce, lis na velké kulaté balíky, ovíječ balíků, rozmetadlo hnoje, pětikubíkový fekál, 2 x čelní nakladač, 
luční brány, mulčovač. Všechny tyto stroje jsou uskladněny v oploceném které z těchto důvodů jsme 
postavili dva dřevěné přístřešky, každý z nich nepřesahuje 25m2 a 5m výšky a dva plechové sklady. 
Dokládáme schéma uceleného provozního území s nově vybudovanými stavbami. Všechny tyto stavby 
leží v současném zastavěném území ve smyslu havarijního plánu a jeho zmenšením by se ocitly mimo 
něj, když v navrhovaném územním plánu je vyznačena přes stavby zpevněná komunikace. V jiné části 
nelze vybudovat přístřešky a umístit zemědělskou techniku, neboť se jedná o pozemky ve svahu. Ke 
zbudování staveb jsme vynaložili nemalé finanční prostředky a jejich zrušení by bylo pro naši farmu a 
živnost likvidační a odporující uvedeným rozhodnutím a zásadám, které by měl mít územní plán 
(přílohač. 10).  
5. Jsme podporování dotacemi a musíme dodržovat platných předpisů a k tomu je zapotřebí užívání 
celého uceleného území farmy. 
6. Na pozemku p.č. 847/6 pro k.ú. Horní Bečva je navržen biokoridor, který vede z obecních lesních 
porostů, přes naše louky a dále pokračuje do k.ú. Prostřední Bečvy. Jedná se o plochu krajinné zeleně 
č. 245, která je dle návrhu územního plánu přerušena šedou plochou pro komunikaci. Přímo v tomto 
místě šedé plochy leží vzácný biotop s větším množstvím ohrožených živočišných druhů. Dokládáme 
odborné stanovisko vydané CHKO 23.7.2018. (příloha č. 11). 
7. Pozemek p.č. 849/1 pro k.ú. Horní Bečva (dle návrhu územního plánu č. plochy 2) je ve výlučném 
vlastnictví paní Aleny Kadeřábkové, bytem Kulturní 1763, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o 
pozemek trvalý travní porost o výměře 3.084m2, který vlastník využívá jako louku. Přístup na tento 
pozemek je z pozemku p.č. 857/3 pro k.ú. Horní Bečva, který je ve výlučném vlastnictví paní Jolany 
Králové, č.p. 16, 756 57 Horní Bečva, nebo z opačné strany přes mělký brod. Vlastník louku pravidelně 
seče strojní technikou. Pozemek p.č. 849/1 pro k.ú. Horní Bečva je v navrhovaném územním plánu 
označen jako zastavitelná plocha smíšené obytné vesnické č. 2 s tím, že předpokládáme, že přístup 
k případným stavbám na tomto pozemku by byl dle navrhovaného územního plánu přes náš pozemek 
p.č. 847/9 k.ú. Horní Bečva, tzn. přes naši zemědělskou farmu, kde není v současné době žádná 
veřejná komunikace a přes plochu krajinné zeleně č. 245 s navrženým biokoridorem (viz. bod 6 
připomínek).  
8. Navrhujeme, aby šedou barvou prostoru pro komunikaci byla označena cesta přes pozemky 
p.č.846/1, 841/2, 841/4 a 840 pro k.ú. Horní Bečva, která je přístupovou cestou pro pozemek p.č. 
857/3 pro k.ú. Horní Bečva, jehož součástí je stavba č.p. 16 a kterou užíváme jak my k přístupu na 
svůj pozemek, tak dalších dvacet majitelů lesů a nemovitostí. V neposlední řadě je užívána při provozu 
veřejného parkoviště (nárazově většinou v zimním období). Tuto cestu obec čistě účelově ignoruje, 
aby mohla i nadále zasahovat do našich vlastnických práv. S ohledem na shora uvedené navrhujeme, 
aby z návrhu územního plánu byla vyjmuta jakákoliv komunikace přes náš pozemek p.č. 847/9 k.ú. 
Horní Bečva, a to i když by měla být využívána pouze pro vlastníky pozemků p.č. 849/1 a p.č. 857/3 
vše k.ú. Horní Bečva. Současným návrhem územního plánu by naše pozemky byly zcela 
znehodnoceny, nemohli bychom pokračovat v zemědělské výrobě a to na úkor zejména vlastníka 
pozemku p.č. 849/1 k.ú. Horní Bečva, který by zde mohl vystavět např. rodinné domy a tím by jeho 
pozemky byly značně lukrativnější než nyní. Přístup na pozemky p.č. 849/1 a 857/3 vše k.ú. Horní 
Bečva je možný z jiné strany tak, jak je to realizováno nyní a nedošlo by tak k zásahu do našich práv 
vlastníků pozemků a narušení biotopu.  
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Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje v části vymezení zastavěného území, připomínce se nevyhovuje v části 
týkající se vyjmutí komunikace z ÚP   
 
Zastavěné území které bylo nově vymezeno dle stavebního zákona územním plánem je vymezeno po 
hranici parc.č.847/2 tj. v souladu v vymezeným zastavěným územím dle OOP 01/2010.              
Dne 16.1.2017 vydal Silniční správní úřad, Odboru dopravy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm rozhodnutí, 
dle kterého na předmětných pozemcích neexistuje veřejně přístupná účelová komunikace. V době 
zpracovávání územního plánu se na předmětných soukromých pozemcích nacházela stávající 
komunikace pro příjezd k soukromým nemovitostem tj. účelová komunikace a do územního plánu byla 
zakreslena zpracovatelem územního plánu jako stávající plocha pro dopravu. Tato komunikace není 
vedena jako veřejně prospěšná stavba. Úkolem územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem. 
Územní plán neřeší majetkoprávní vztahy. Zakreslení plochy pro dopravu není zamezen provoz 
hospodářství ekologického zemědělství manželů Křištofových.       
 
 
 
7. Radim Roznos, Majdalenky 908/10C, Brno-Lesná 
 
Připomínka k vymezení pozemku parc.č. 1825/1 , požadavek na posunutí hranice zastavitelné plochy 
tj. zvětšení zastavitelné plochy. 
            
Vymezení pozemku: 1825/1 v k.ú. Horní Bečva, přílohy č.1,2,3. 
Žádáme o posunutí jihozápadní hranice smíšené obytné vesnické plochy SO.3, jihozápadním směrem 
tak, aby tato jihozápadní hranice pořizované změny č.311 byla nově určena umístěním podzemního 
vedení NN na mém pozemku parc.č.1825/1. Tzn. Posunutí této jihozápadní hranice o cca 20m 
jihozápadním směrem. Nově navržená plocha je vyznačena v příloze č.3.   
Odůvodnění: Stávající návrh smíšené obytné městské plochy SO.3 ) vyznačené v návrhu ÚP jako 
změna č.311) na mém pozemku parc.č.1825/1 a 1825/23 vychází ze stávající dokumentace pro 
stavební povolení RD o které je teprve zažádáno. V případě, že bude nutné tento projekt upravit 
(např. bude nutné posunout RD o několik metrů jihozápadním směrem, protože bude např. kvůli 
případné námitce vlastníka vedlejšího pozemku nutné jinak situovat umístění garážového stání a 
venkovního skaldu a tím i RD), tak stávající návrh smíšené obytné vesnické plochy SO.3 (vyznačené 
v návrhu ÚP jako změna č. 311) je v tomto směru velmi omezující a případné vynucené změny 
stávajícího projektu RD jsou významně ztížené a byly by pravděpodobně na úkor kvality vynuceného 
umístění staveb ve změněném projektu. Naopak v této připomínce navrhované posunutí jihozápadní 
hranice. Smíšené obytné vesnické plochy  SO.3 jihozápadním směrem by umožnilo „jednoduché“ 
posunutí veškerých nyní navrhovaných staveb a jejich umístění jihozápadním směrem tak, až by došlo 
k případné vynucené změně vzdálenosti od vedlejších parcel bez jakýchkoliv požadavků na změnu 
dispozice navrženého RD a vedlejších staveb. Podzemní vedení NN na pozemku parc.č. 1825/1 tvoří 
přirozenou hranici (resp. ochranné pásmo vedení NN), který by rozdělil pozemky parcelních čísel 
1825/1 a 18/25/3 v poměru 1:5. Podobně velkoryseji by bylo zřejmě přistoupeno k návrhu SO.3 
vyznačeném v návrhu ÚP jako změna č.60 na sousedním pozemku (p.č.1825/14, 1825/20, 1825/24).       
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje.     
 
Plocha je navržena v dostatečné velikosti pro umístění RD. Zastavitelnou plochu nelze zvětšit 
z důvodu velké výměry zastavitelných ploch na území obce. 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.   
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8.Michal Bartko , Slezská 1942, Frýdek, 738 01 Frýdek Místek, a zastupující Ludmilu Bartkovou , 
Hornická 362, Sviadnov 
 
Jako vlastníci RD na pozemku parc. č. 1922 a parc.č.846/5 v k.ú. Horní Bečva uplatňují připomínku 
k návrhu územního plánu. 
 
Na p.č.846/5 je ve vašem návrhu označena šedou barvou plocha prostoru pro komunikaci s čímž 
v žádném případě nesouhlasíme. Jedná se o komunikaci neveřejnou a uzavřenou věcnými břemeny 
ve prospěch pana Josefa Ručky a manželů Pavla a Jany Křištofových. O neveřejnosti rozhodl Silniční 
správní úřad v Rožnově pod Radhoštěm dne 16.1.2017 a věcnými břemeny je přesně specifikováno, 
kdo a jak může cestu užívat a že ji musí udržovat na vlastní náklady. Obec ji nevybudovala a nikdy a 
nijak neudržovala, tudíž musí respektovat stávající soukromoprávní ujednání. Rovněž jsem tuto cestu 
u vjezdu z hlavní silnice opatřil dopravní značkou „Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „Neplatí pro 
čp. 287, č.p.584 a č.p.949, čímž jsem jasně vymezil okruh uživatelů a dále jsem dle platných zákonů 
informoval Silniční správní řad, který nevznesl žádnou námitku. Nebí žádný důvod, aby tato cesta byla 
zaznačena v Územním plánu Horní Bečva, protože obec k ní nemá žádný vztah.  
Nikdo tuto cestu kromě výše jmenovaných neužívá a ani to není možné, protože končí u plotu rodinné 
farmy manželů Křištofových.  
Naopak z druhé strany mých pozemků na p.č.846/1 vede veřejná komunikace sloužící mnoha 
vlastníkům nemovitostí a bylo by více než vhodné, aby tato šedou barvou plochy pro dopravu byla 
označena, protože Obec Horní Bečva ji udržuje i v zimě. Dále slouží k výjezdu automobilů z veřejného 
parkoviště provozovaného Obcí Prostřední Bečva a k parkování autobusů veřejné kyvadlové dopravy 
na Pustevny. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje..          
  
V době zpracovávání územního plánu se na předmětných soukromých pozemcích nacházela stávající 
komunikace pro příjezd k soukromým nemovitostem tj. účelová komunikace a do územního plánu byla 
zakreslena zpracovatelem územního plánu jako stávající plocha pro dopravu. Tato komunikace není 
vedena jako veřejně prospěšná stavba. Komunikace bude v územním plánu ponechána jako účelová 
komunikace-úkolem územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem. Územní plán neřeší 
majetkoprávní vztahy.  
 
9.Josef Růčka , Horní Bečva 584   
 
Jako vlastníci nemovitosti čp. 584 a přilehlé 847/8 dávají připomínku k návrhu územního plánu Horní 
Bečva.    
          
Jsem vlastníkem nemovitosti č.p.584 a přilehlé 847/8, která je v návrhu ÚP označena šedou barvou 
jako plocha pro dopravu a komunikaci. Tato soukromá cesta slouží pouze k přístupu k mé nemovitosti 
a k nemovitosti č.p.949, jehož vlastníci jsou manželé Pavla a Josef Křištofovi, jejichž prospěch je 
uzavřeno věcné břemeno, z čehož plyne, že nikdo jiný nemá přístup na tuto komunikaci. Ani průjezd 
dále vámi označenou šedou plochou není možný. Cesta vede pouze do jejich dvora a dále se nachází 
už jen vzácný biotop registrovaný v CHKO Beskydy, který by nutně tímto vašim návrhem zanikl. 
Samotné věcné břemeno je úmluva občanskoprávní a obec nemá žádné právo do tohoto nijak 
zasahovat. Není žádný důvod k označení této cesty v Územním plánu jako prostoru pro dopravu, 
protože je to čistě soukromá cesta, kterou si udržujeme sami na vlastní náklady.  
Dále je patrné z návrhu, že tato šedá plocha vede až k p.č. 849/1 a 857/3, přičemž p.č.849/1 je 
navržena jako prostor pro bydlení, s čímž není možno souhlasit, když je počítáno s příjezdem po mém 
pozemku. Zásadně nesouhlasím s tímto stavebním pozemkem, dokud si vlastník parcely nezřídí 
oficiální příjezd. V současnosti mají oba vlastníci příjezd po veřejné cestě od hlavní silnice p.č.846/1, 
841/2, 841/4 a 840, kterou obec udržuje a to i v zimním období.  
Navrhuji, aby tato komunikace po p.č.846/1, 841/2, 841/4 a 840, která slouží i jiným vlastníkům 
nemovitosti  a mimo jiné i k provozování veřejného parkoviště, byla označena šedou barvou jako 
plocha pro dopravu a cesta vedoucí přes můj pozemek p.č.847/8 v žádném případě šedou barvou 
označena nebyla.     
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje.          



 

22 

 

 
V době zpracovávání územního plánu se na předmětných soukromých pozemcích nacházela stávající 
komunikace pro příjezd k soukromým nemovitostem tj. účelová komunikace a do územního plánu byla 
zakreslena zpracovatelem územního plánu jako stávající plocha pro dopravu. Tato komunikace není 
vedena jako veřejně prospěšná stavba. Komunikace bude v územním plánu ponechána jako účelová 
komunikace-úkolem územního plánu je řešit příjezdy k nemovitostem. Územní plán neřeší 
majetkoprávní vztahy.  
  
 
10.Helena Klimková, Horní Bečva 961, Jarmila Selingerová, Obchodní 487, Slavičín 
     Hana Trlicová, Francova Lhota 490 
 
Připomínka vlastníků pozemku, kteří navrhují změnu funkčního využití z plochy zemědělské na plochu 
smíšenou obytnou vesnickou. 
 
Odbor výstavby a ÚP vyhověl naší žádosti a v návrhu územního plánu provedl změnu parcel 791/1, 
784/1 a 791/6 z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou (Tyto parcely jsou 
v návrhu územního plánu Horní Bečvy vedeny pod číslem 198 a 197.  
Parcely č.791/1 byla rozdělena na plochu zemědělskou o výměře cca 1200m² a na plochu smíšenou 
obytnou vesnickou. 
Ponecháním plochy zemědělské tak vznikne uměle vytvořená proluka, která naruší přímou návaznost 
plánované zástavby. Jsme si vědomi potřeby chránit životní prostředí a zachovávat maximum zeleně, 
proto navrhujeme, aby odpovídající plocha zemědělská byla ponechána na severní hranici parcley 
791/6. Máme pro toto řešení závažné důvody: 

a) Severní část parcely 791/6 je pro účely stavby rodinného domu bezcenná a to z důvodu 
ochranného pásma vedení vysokého napětí. 

b) Možnost řádně obhospodařovat pozemky na parcelách 791/1 a 791/6 dokud nebudou 
zastavěny.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje.   
 
Zmenšením zastavitelné plochy č.197 SO.3 na severní straně dojde k vytvoření průhledu do krajiny. 
Tato plocha je pro zástavbu nevyužitelná. Úpravou zastavěného území jako proluky nedochází k 
navýšení záboru ZPF. Zastavitelná plocha SO.3 nacházející se v severní část parcely 791/6 a je 
částečně v ochranném pásmu vysokého napětí, bude zmenšena o cca stejnou výměru. 
 
 
11. Petr Polách, Horní Bečva 724  
      
Připomínky a námitky k návrhu územního plánu. 
Námitky podané v rámci společného jednání jsou vyhodnoceny jako připomínky. 
 
Nesouhlasím se změnou využití pozemku p.č.1874/2 a st.pl.1634 k.ú. Horní Bečva, jako plochy 
zemědělské. Tyto plochy byly dříve plochami stavebními. Na pozemkust.p.1633 je dle katastru 
nemovitostí stavba zemědělské stavby. Tuto stavbu jsem zamýšlel zrekonstruovat a rozšířit pro 
uskladnění zemědělských potřeb, které využívám k obdělávání přilehlých pozemků. Jelikož již cca od 
roku 2009 není platný územní plán a zastavěné území bylo definováno, tak že rozšíření nebylo 
možné, čekal jsem na vydání nového územního plánu. Ten se však neúměrně prodlužoval, kdy už 
více než 10 let není stále schválen. Mezitím zemědělská stavba vlivem času zchátrala natolik, že ji 
nebylo možno ze statického hlediska zachránit. Rád bych na základech vybudoval novou, avšak mi 
v územním plánu tato plocha původně stavební byla zrušena. Požaduji tedy a trvám na tom, aby 
pozemek byl opět určen na výstavbu.     
 
Další námitka se týká pozemku p.č.1874/3 k.ú. Horní Bečva. Tento pozemek sousedí s pozemkem 
p.č.1874/2 k.ú. Horní Bečva. Na tomto pozemku je vybudována a řádně povolena studna, která souží 
pro zalévání pozemků a napájení zemědělských zvířat při obhospodařování sousedních pozemků. Ač 
jsem tento návrh podal, nebylo mi vyhověno. Namísto toho byl do územního plánu začleněn jako 
stavební sousední pozemek p.č.1872 k.ú. Horní Bečva. Tento pozemek sousedí s mým. Je přibližně 
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stejné rozlohy. Nevidím důvod nevyhovění mé žádosti a začlenění sousedního totožného pozemku. 
Požaduji uplatnění stejného principu a začlenění mého pozemku jako stavebního. 
S ohledem na výše zmíněné požaduji, aby pozemek aprc.č.1874/2 a 18974/3 a st.p.1634 byly 
v návrhu územního plánu jako plochy stavební. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje v části první týkající se pozemku parc.č.1874/2, st.pl.1634. Připomínce se 
nevyhovuje v části druhé týkající se pozemku parc.č.1874/3. 
   
Na pozemku parc.č.1874/2 v k.ú. Horní Bečva je evidována stavba pro zemědělské využití 
v návaznosti na stávající rodinný dům s hospodářskými budovami-bude zahrnuto do zastavěného 
území. 
 
Pozemek parc.č.1874/3 v k.ú. Horní Bečva je pozemek v zemědělské krajině, umístění studny 
nezakládá nárok na zahrnutí do zastavěného území nebo zastavitelné plochy.          
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.   
 
 
12. Nikola Konvičná, Čeladná 173 
 
Vlastník pozemku parc.č.5002/3 v k .ú. Horní Bečva dává připomínku . 
 
Žádám o vyčlenění výseku části parcely 5002/3 (orná půda, dlouhodobě využívaná jako trvalý travní 
porost o výměře 3353 m²) do územního plánu obce. Důvodem je případný převod části pozemku na 
stavební parcelu pro eventuální výstavbu chaty či rodinného domu. Mělo by se jednat o vymezení 
1500m² z celkové výměry pozemku, přičemž případná stavba (nebo soubor staveb) by zahrnovala 
plochu maximálně 200m².  
Odůvodnění: BPEJ dané parcely spadá do V. třídy ochrany, jedná se o půdu produkčně málo 
významnou.  
Co se týká případné stavby, tato by nenarušila v žádném případě krajinný ráz, ba naopak by 
respektovala dodržení objektů a forem, umístění v terénu, typických půdorysů vzhledem k okolní 
výstavbě, zachovala by charakter horského rozptýleného bydlení aj.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje. 
 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové.   
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.   
 
 
13. Ing. Radek Šimek , Radean s.r.o. se sídlem v Praze, U Nikolajky 2078/26   
 
Připomínka a nesouhlas s návrhem územního plánu obce Horní Bečva. 
 

Jsem vlastníkem firmy RADEAN s.r.o., která je vlastníkem pozemku parc.č. st. 1659, jehož součástí je 
stavba č.p. 1029 v obci a k.ú. Horní Bečva, na adrese: Horní Bečva 1029,  756 57 Horní Bečva, a dále 
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pozemků parc. č. 3362/2, 3362/3, 3362/6, 3362/8, 3362/9, 3362/10, 3362/11, 3362/15, 3362/17, 6165, 
6166 a 6167, všech zapsaných na listu vlastnictví č. 2632 pro katastrální území Horní Bečva, obec 
Horní Bečva, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, kteréžto 
tvoří soubor nemovitých věcí určených k užívání jako komplex Hotelu Endemit. Zároveň jsem jako 
fyzická osoba vlastníkem objektu bydlení č.p.164 na pozemku parc.č. st. 621, objektu pro rodinnou 
rekreaci č.e. 335 na pozemku parc. č. st. 618, zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 
617, zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 620, pozemků parc. č. st. 617, st. 618, st. 
620, st. 621 – vše zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemků parc. 3908/1 trv. trav. porost, 3908/2 
orná půda, 3908/3 trv. trav. porost, 3908/4 orná půda, 3908/5 trv. trav. porost, 3908/6 trv. trav. porost, 
3908/7 ost. plocha, 3909 orná půda, 3911/1 trv. trav. porost, 3911/3 lesní pozemek, 3911/4 ost. 
plocha, 3911/5 trv. trav. porost, 3911/6 lesní pozemek, 3911/7 trv. trav. porost, 3914/1 orná půda, 
3919 trv. trav. porost, 3922 lesní pozemek, 3923 lesní pozemek.  

   Veškeré tyto nemovitosti se nacházejí v obci a katastrálním území Horní Bečva a jsou dosud zapsány      
   na LV č. 572 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 
 
   Nesouhlasím s návrhem změny územního plánu obce Horní Bečva č. 146 RI (toto území je zobrazenv 

příloze) z důvodu toho, že toto území se nachází v lesním porostu s mnoha vzrostlými stromy, 
nevedou k němu žádné inženýrské sítě a případné napojení na ně je prakticky nereálné. Jediná 
schůdná přístupová cesta se nachází na mých pozemcích popř. na pozemcích firmy RADEAN.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje. 
 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové. Proti 
ploše rekreace individuální nebyly v průběhu projednání územního plánu vzneseny od dotčených 
orgánů žádné nesouhlasy nebo námitky. Ponechání plochy rekreace individuální není v rozporu 
s veřejnými zájmy.  

 
14.Jaroslav Kovalský, Marie Kovalská, Ing. Ivo Ceasar, Leona Ceasarová - zastoupeni  Mgr. 
Michalem Miturou,  advokátem.    
I. 
Obec Horní Bečva doručila veřejnou vyhláškou ze dne 19. 12. 2018, č. j. MěÚ-RpR/44774/2018 návrh 
územního plánu Horní Bečva (dále jen jako „návrh územního plánu“). Tato veřejná vyhláška byla 
zveřejněna dne 19. 12. 2018. Podatelé jsou spoluvlastníky pozemku parc. č. 3398, k. ú. Horní 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 Cesarovi mají ve svém 
společném jmění manželů spoluvlastnický podíl k předmětnému pozemku ve výši id. 1/2. 
Podatelé tímto, ve smyslu § 50 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen jako „SZ“) podávají připomínky ke zveřejněnému návrhu 
územního plánu. 
Podatelé brojí 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 větší 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 změnová plocha č. 110 chybí (v 
okolí předmětného pozemku se nachází pouze změny č. 109 a poté až č. 111), aniž by bylo jakkoliv 
vysvětleno či objasněno, proč byl předmětný pozemek vyřazen ze zastavitelných pozemků. 
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 
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skutečnost, že k tomuto pozemku p.č. 3398 byla (krom vodovodní sítě) vybudována i kanalizace, 
ačkoliv tato není v grafické části nyní navrhovaného územního plánu vůbec zakreslena, fakticky je 
však v hranici pozemku zřízena kanalizační stoka a tedy lze tento pozemek napojit na veškeré 
potřebné inženýrské sítě bez nutnosti budování další infrastruktury a zásahů do krajiny a práv dalších 
osob. Podatelé předkládají mapu znázorňující kanalizaci od předmětného pozemku směrem k centru 
obce Horní Bečva. Je přitom evidentní, že obec Horní Bečva musí mít o existenci této kanalizace 
povědomí, když tuto sama vybudovala, 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. 
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, 
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. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje. 
 
Požadavky na změnu funkčního využití pozemků v rámci územního plánu nejsou nárokové, tj. nelze si 
je vymoci. V územním plánování  je dle stavebního dotčeným orgánem orgán ochrany přírody a 
krajiny a bez souladu se stanovisky dotčených orgánů  nelze zastavitelné plochy schválit. 
V předmětné lokalitě byl dle sdělení SCHKOB zjištěn výskyt chráněných druhů-chřástala polního a 
motýla modráska bahenního-vedených v kategorii silně ohrožených druhů. Oba tyto druhy patří 
současně mezi evropsky významné druhy a požívají ochrany evropskou legislativou. Dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové a jejich biotop chráněni před rušením, 
poškozováním, ničením a je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje.  
Z výše uvedeného důvodu nelze na tomto pozemku uvažovat se stavbami.   
 
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 
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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.   
 

15. Pavel Vašut, Horní Bečva 683 
 
Námitka k návrhu územního plánu obce Horní Bečva. 
Jako vlastník pozemků par.č.3294/1, 3294/2, 3295, 3306/5 v k.ú. Horní Bečva podal námitku, která   
byla  vznesena ke společnému jednání, tudíž je posuzována jako připomínka.   
 

Jsem vlastníkem pozemků na Horní Bečvě na listu vlastnictví 679, konkrétně se jedná o 
parcely číslo 3294/1, 3294/2, 3295, 3306/5. Celková plocha pozemků je10 903 m2.Viz. Příloha č.1 a 
Příloha č.2. 
Všechny tyto 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. V předchozích návrzích územního plánu byla západní část parcel ě.3306/5 a 3295 
označena, že připadá do úvahy pro výstavbu. Viz. Příloha č.1 a Příloha č.2 text zvýrazněn, stejně tak 
západní část parcel zvýrazněna. Západní část navazuje na stávající zastavěné území. Historicky 
jsou zde zbytky základů hospodářského stavení a ovocné stromy, které kolem hospodářského stavení 
bvlv. Hlavním důvodem zamítnutí byl výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin. Na tomto území se  
nenachází chráněné druhy, což dokazuje předchozí verze územního plánu. Stejně tak dokládá 
znalecký posudek č. 0-1/l9 znalce prof. Ing. Otakara Holuši, Ph.D. 
Žádám o projednání námitky a zařazení západní části parcel 3306/5 a3295 do územního plánu obce 
Horní Bečva jako vhodnou ke stavbě domu. 
 
Příloha č.1 LV 679 se soupisem všech parcel 
Příloha č.2 LV 679 mapová část 
Příloha č.3 Text předchozí  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. lng. Otakara Holuši, Ph.D. 
Viz spisová dokumentace.      
  
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje. 
 
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.   
 

16.Připomínka doručená po zákonném termínu:  
Připomínka byla doručena pořizovateli 15.10.2019 – podatel Spolek na ochranu biotopu Kněhyně, Bc. 
Hana Sedláčková, předseda a jednatel Spolku na ochranu biotopu Kněhyně..Přílohou je mj. Petice za 
záchranu vodního biotopu Kněhyně .  
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Text připomínky:      
 

 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla podána po zákonném termínu (dle § 50 dost.3 je možno podávat připomínky k návrhu 
UP ve společném jednání do 30 dnů ode dne doručení návrhu UP veřejnou vyhláškou, v tomto 
případě se jednalo o datum 4.2.2019) . K této připomínce podané po zákonném termínu se dle § 
50 odst.3 stavebního zákona nepřihlíží.    
 


