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Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Horní Bečva na udržitelný rozvoj území  
 
 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území je vypracováno v souladu 
s projednaným a schváleným zadáním Územního plánu Horní Bečva. 
 
 
 
 

A) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle 
přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na 
toto vyhodnocení 

 
 
Nutnost posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho rozsah vychází ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 19.11. 2008, č.j. KUZL 69992/2008. 
 
Požadované vyhodnocení bylo zpracováno a je uloženo v samostatném elaborátu: 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Zhotovitel: Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany  
Datum zpracování: říjen / 2018 

 
 
 
 

B) Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území 
nevyloučil 

 
 
Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na základě stanoviska 
orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Beskydy dle §45i ZOPK ze dne 6.11.2008, č.j. 6431/BE/2008.  
 
Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být výše hodnocený záměr (Územní plán horní Bečva) 
předmětem posouzení důsledků své realizace na daná území evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblast podle ust. § 45h a 45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, které vychází z čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS. 

Požadované vyhodnocení bylo zpracováno a je uloženo v samostatném elaborátu: 

Posouzení vlivu koncepce: „Územní plán Horní Bečva“ na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

Zhotovitel: RNDr.Marek Banaš, Ph.D.  
Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany  
Datum zpracování: říjen / 2018 
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C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických 
podkladech 

 
Podkladem pro vyhodnocení vlivů Územního plánu Horní Bečvy jsou sledované jevy z portálu 
Zlínského kraje - Jednotné územně analytické podklady a územní plány (JUAP). 
 
Jevy územně analytických podkladů, které nejsou ve vyhodnocení uvedeny, nejsou v řešeném území 
a v jeho blízkosti sledovány nebo nejsou z hlediska řešení územního plánu posuzovány. 
 

C.1) Územní členění 
 
Zastavěné území 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 29.5.2020. 
 

C.2) Horninové prostředí a geologie 
 
Chráněné ložiskové území 

Řešením územního plánu nejsou dotčena chráněné ložiskové území č. 14400000 – čs. Část 
Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní plyn). 
Poddolované území 

Poddolované území se nachází v místech bývalé (historické, 19. stol.) těžby železné rudy, a 
nezasahuje do nově navrhovaných zastavitelných ploch, ale pouze do ploch smíšených 
nezastavěného území – lyžařské sjezdovky. 
Sesuvné území a území jiných geologických rizik 

V řešeném území se vyskytují sesuvné území a to především v plochách lesních. 

Staré zátěže území a kontaminované plochy 

V řešeném území jsou evidovány staré zátěže území, které se nenachází v rámci zastavěného 
území, podmínky využití těchto ploch dávají možnost staré zátěže v území odstranit. 

 

C.3) Vodní režim 
 
Vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč. ochranných pásem 

Územní plán Horní Bečva respektuje útvary povrchových (vodní tok Rožnovská Bečva a Mečůvka) i 
podzemních vod., včetně ochranného pásma I. stupně, které se v řešeném územní nachází. 
Územní plán respektuje ochranná pásma vodních zdrojů. V plochách, které zasahují do OP vodního 
zdroje, budou respektovány podmínky ochrany vodního zdroje stanovené vodoprávním úřadem. 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Celé řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. V 
rámci CHOPAV územní plán nepředpokládá realizaci aktivit, které by byly v rozporu s ochranou 
CHOPAV dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. Realizace navrhovaných 
prvků ÚSES povede k eliminaci erozních procesů a bude mít pozitivní dopad na vodní režim v 
krajině. 
Vodní útvar povrchových, podzemních vod 

Územní plán Horní Bečva respektuje útvary povrchových vod. Část k.ú. Horní Bečva se nachází v 
povodí koupacích vod, všechny objekty, které se zde vyskytují, musí mít zajištěnu likvidaci 
odpadních vod v souladu s vodním zákonem (omezení vnosu fosforu do vod povrchových). 
Záplavové území 

V řešeném území je registrováno záplavové území na vodním toku Rožnovská Bečva, stanovené 
Krajským úřadem Zlínského kraje dne 17.2.2006, pod č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-IK, v záplavovém 
území nejsou vymezovány nové plochy pro průmysl a výrobu. 
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Území zvláštní povodně pod vodním dílem 

Na katastrálním území Horní Bečva se nachází vodní dílo - vodní nádrž Horní Bečva, pod kterým 
vzniká území zvláštní povodně. Tato skutečnost je územním plánem respektována. 

Objekt/zařízení protipovodňové ochrany 

V řešeném území jsou vymezeny objekty zařízení protipovodňové ochrany a to podél vodního toku 
Rožnovská Bečva 

 

C.4) Ochrana přírody, krajiny a památek 
 
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, vč. ochranného pásma 

V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka - venkovská usedlost (eč. 511). 
Územní plán Horní Bečva tuto stavbu respektuje. 

Urbanistické hodnoty 

V řešeném území je evidována urbanistická hodnota - centrum obce. 
Územní plán Horní Bečva tuto stavbu respektuje. 

Region lidové architektury 

Řešené území spadá do regionu Lidové architektury, Roubený dům - zdroj: Václav Mencl Lidová 
architektura v Československu, Academia 1980. Územní plán Horní Bečva tuto skutečnost 
respektuje. 

Významná stavební dominanta 

V řešeném území je evidována významná stavební dominanta – kostel sv. Jana a Pavla. Územní 
plán Horní Bečva tuto stavbu respektuje. 

Území s archeologickými nálezy 

Celé řešené území je chápáno jako území s archeologickými nálezy III. kategorie je územím s 
archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tedy území, 
na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito 
člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 
Oblast krajinného rázu a jeho charakteristika 

Podle dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje (zpracovatel Arvita P spol. s r.o., 2005) náleží 
lokalita ke krajinnému celku 3. Podhostýnsko, zahrnuje tyto krajinné prostory: 5. Rožnovsko, 5.3 
Bečvy (Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva). Tato skutečnost je řešením územního plánu 
Horní Bečva respektována. 

Místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

Krajinný ráz je určen charakterem sídla, zdroj: Krajinný ráz Zlínského kraje, Arvita P spol. s r.o., 
2005. Územní plán základní požadavky ochrany krajinného rázu respektuje. 

Místo významné události 

V řešeném území jsou evidována místa významné události:  
 Památník partyzánů na Martiňáku. Horní Bečva, identifikační číslo CZE7206-804; 
 Pamětní deska památce umučených a popravených členů Klubu českých turistů na budově 

rekreačního střediska na Martiňáku, identifikační číslo CZE7206-807; 
 Pamětní deska partyzánům na budově rekreačního střediska na Martiňáku, identifikační 

číslo CZE7206-806; Pomník partyzánům v místní části Kladnatá, identifikační číslo 
CZE7206-805; 

 Pomník na místním hřbitově z přírodního opracovaného kamene, identifikační číslo 
CZE7206-803; 

 Památník obětem I. světové války u kostela, identifikační číslo CZE7206-802; 
 Památník u budovy obecního úřadu, identifikační číslo CZE7206-801; 

Územní plán Horní Bečva tyto skutečnosti respektuje. 
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Významný vyhlídkový bod 

V řešeném území jsou evidovány významné vyhlídkové body (6). Územní plán Horní Bečvy tyto 
body respektuje. 

Územní systém ekologické stability 

V řešeném území se nachází nadregionální, regionální i lokální úroveň ÚSES. Trasy ÚSES jsou 
vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skutečným stavem krajiny 
V řešení Územního plánu Horní Bečva jsou respektovány a doplněny stávající prvky ÚSES tak, aby 
byla zajištěna jejich funkčnost - plochy krajinné zeleně č. 245, 246, 247, 248, 249, 250, plochy přírodní 
č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 305. 

Chráněná krajinná oblast vč. zón 

Celé katastrální území Horní Bečva leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy (zóna ochrany I. - IV.). 
Požadavky na ochranu v jednotlivých odstupňovaných zónách ochrany přírody a krajiny jsou 
v územním plánu respektovány. 

Přírodní památka vč. ochranného pásma 

V řešeném území se nachází přírodní památka Kudlačena, přírodní rezervace Pod Juráškou a 
Kladná Grapy. Všechny navrhované plochy nové zástavby se nachází v dostatečné vzdálenosti od 
těchto výše uvedených území. 

Natura 2000 – evropsky významná lokalita 

Na území obce Horní Bečva se nachází dvě lokality soustavy Natura 2000: evropsky významná 
lokalita (EVL) Beskydy (CZ0813516) a ptačí oblast Beskydy (CZ0811022). V „Posouzení vlivu 
koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i 
zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění“ je konstatováno, že 
předložená koncepce, tedy Územní plán Horní Bečva, neznamená významné negativní ovlivnění 
území EVL Beskydy ani dalších lokalit soustavy Natura 2000.  
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem  

V řešeném území se nachází řada biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Podrobněji 
je tato skutečnost řešena v dokumentaci „Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění“ 

 

C.5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Lesy hospodářské, vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Lesy jsou v daném území zastoupeny na cca 65% území. Plochy lesa jsou v územním plánu 
respektovány a stabilizovány. K záboru lesa však dochází a to v rozsahu cca 5, 1873 ha zejména 
pro potřebu rozšíření stávajících lyžařských sjezdovek. Na základě stanovených podmínek pro 
využití jednotlivých návrhových ploch s rozdílným způsobem využití, jsou zakotveny požadavky pro 
minimalizaci konečného zásahu do lesních porostů. Podrobněji viz textová část Odůvodnění 
Územního plánu Horní Bečva, kapitola 2.4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Požadavek na minimálně 
50 m vzdálenost od okraje lesa (vychází ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon)) splňuje většina navržených rozvojových ploch obsažených v 
návrhu ÚP. Případná prostorová kolize navržených zastavitelných ploch s ochranným pásmem lesa 
je zřejmá z koordinačního výkresu ÚP. 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

V řešeném území jsou zastoupeny půdy I., II, III, IV., V. bonitovaných tříd. Všechny zastavitelné 
plochy byly vymezeny tak, aby nedošlo k narušení organizace ZPF a ke ztížení obhospodařování 
ZPF s přihlédnutím ke splnění požadavků ochrany přírody a krajiny. Podrobněji viz textová část 
Odůvodnění Územního plánu Horní Bečva, kapitola 2.4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  



Akce:                 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BEČVA  

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

List.č.:    
     

6 

 
 
 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

V řešeném území byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace). 
Při realizaci staveb v uvedených návrhových plochách budou odvodňovací zařízení upravena tak, 
aby byla v navazujících volných plochách ZPF zajištěna jejich provozuschopnost. 

 

C.6) Veřejná dopravní a technická infrastruktury 
 
Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma 

Obec Horní Bečva je zásobena ze tří zdrojů pitné vody – vrt Sorštýn, vodní tok Hluboký a potok 
Dížený. Tyto zdroje pitné vody jsou řešením Územního plánu Horní Bečva respektovány. Vodní zdro 
Šorštýn je posílen návrhem nového vrtu plocha pro vodní hospodářství č. 289.   

Vodovodní síť vč. ochranného pásma 

Stávající vodovodní síť bude postupně doplňována o nově navržené plochy pro vodní hospodářství 
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 pro zásobování koncových poloh stávající 
zástavby. U odlehlých lokalit, kdy by bylo budování vodovodní sítě ekonomicky nerentabilní, se 
předpokládá zásobení obyvatelstva ze studní. 
Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace zakončená na ČOV ležící na k.ú. obce Prostřední Bečva, 
toto řešení je návrhem respektováno a síť bude doplněna o dílčí úseky. Z důvodu doby životnosti 
vybudované stávající ČOV je nutno řešit rekonstrukci – hlavně technologického vybavení. 

Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma 

Rozšíření kanalizace je plánované v délce cca 800 m (dle PRVKZK) a dále v délce 2800 m. U 
odlehlých lokalit, kdy by bylo budování kanalizace ekonomicky nerentabilní, se předpokládá 
zachování odvozu OV. V rámci vymezení plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství č. 255 
je navrženo doplnění kanalizace, v lokalitě Červeneckého potoka u hranice s k.ú Prostřední Bečva 
Elektrická stanice vč. ochranného pásma 

Obec je dále zásobena z 38 trafostanic, z celkového počtu slouží celkem 15 trafostanic pro rekreační 
zařízení a výrobní objekty. 
Transformační stanice jsou různého stáří a provedení, jejich stav je však vyhovující. 
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma 

Řešené území je zásobováno elektrickou energii venkovním vedením linky VN. Situace v zásobení 
elektrickou energii obce Horní Bečva je dobrá, územní plán Horní Bečva zachovává stávající 
zásobování elektrickou energii venkovním vedením linky VN. Pro návrhové období je rozšířena síť 
VN a navržena zahušťovací trafostanice v rámci plochy technické infrastruktury č. 306 pro rozsáhlou 
plochu určenou k zastavění v lokalitě Liščí. Z hlediska širších územních vztahů je v rámci plochy 
technické infrastruktury č. 307 v lokalitě Martiňák řešeno rozšíření sítě VN do odlehlé zástavby 
v navazujícím území sousední obce Čeladná. 

Vedení plynovodu vč. ochranného pásma 

Řešení územního plánu respektuje stávající páteřní plynovodní síť. Navrhovaná zástavba bude 
zásobována zemním plynem ze stávající rozvodné plynovodní sítě doplněné návrhem dalších větví 
STL plynovodů. U odlehlých lokalit, kdy by bylo budování větví STL plynovodů ekonomicky 
nerentabilní, se předpokládá vytápění z jiných zdrojů. 
Elektrické komunikační zařízení vč. ochranného pásma 

V řešeném území je proveden rozvod kabelové telefonní sítě, tato síť je řešením Územního plánu 
Horní Bečva respektována. 
Silnice I. třídy vč. ochranného pásma 

Územní plán Horní Bečva respektuje stávající trasu silnice I. třídy vč. ochranného pásma. 
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Silnice III. třídy vč. ochranného pásma 

Územní plán Horní Bečva respektuje stávající trasu silnice III. třídy vč. ochranného pásma. Nové 
zastavitelné plochy budou mít kumulativní mírně negativní dopad daný postupným navyšováním 
intenzit osobní obslužné dopravy na veřejných komunikacích. Plochy smíšené obytné, plochy výroby 
a občanské vybavenosti pro základní rozvoj obce jsou převážně navrženy v návaznosti na stávající 
dopravní síť místních a účelových komunikací. 
Letecká stavba vč. ochranných pásem 

Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých rádiových 
zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany. Nově navrhovaná zástavba nebude mít (s ohledem 
na její umístění a prostorové parametry) vliv na provoz daných zařízení. 

Cyklotrasa, cyklostezka 

Řešeným územím jsou vedeny značené turistické trasy a dále také cyklotrasy č. 6015, 472, 6013, 
6020/2, 6260, které jsou řešením Územní plán Horní Bečva stabilizovány. Je navrhováno 
prodloužení postupně budovaných cyklostezek v souběhu se silnicí I/35 pro zajištění bezpečného 
provozu na nadřazené dopravní ose území a bezpečného provozu pěší a cyklistické dopravy – 
plochy č. 308, 310 
Vymezené zóny havarijního plánování 

Územní plán Horní Bečva nemá dopad na vymezenou zónu havarijního plánování - obalová zóna 
10km od potenciálního zdroje nákazy ptačí chřipky (Hutisko - Solanec). 

Objekt civilní ochrany 

Územní plán Horní Bečva respektuje objekt civilní ochrany - rotační sirénu. 

Objekt požární ochrany 

Územní plán Horní Bečva respektuje objekt požární ochrany. 

 

C.7) Závěr 
 
V RURÚ SO ORP Rožnov pod Radhoštěm byly identifikovány a v rámci řešení územního plánu Horní 
Bečva zohledněny následující hrozby, slabé stránky silné stránky a příležitosti v území: 
 
Mezi silné stránky, které jsou identifikovány patří: 

 Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO  
 Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability  
 Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy  
 Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV  
 Zastavěné území napojené na plyn  
 Existence základní školy a zdravotnického zařízení  
 Rozvinutá rekreační funkce území 

 
Mezi slabé stránky, které jsou identifikovány patří: 

 Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy  
 Nepříznivá věková struktura obyvatelstva  
 Vysoký podíl neobydlených bytů  
 Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním 

 
Mezi příležitosti, které jsou identifikovány patří: 

 Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází 
 Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností lanovky  
 Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností sjezdovek 

 
Mezi hrozby, které jsou identifikovány patří: 

 Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci CHKO 
 Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality 

NATURA 2000 a ptačí oblasti NATURA 2000 
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Hodnocení vyváženosti 
 
V obci výrazně převládá pilíř životního prostředí, čímž je naopak omezen hospodářský rozvoj obce a 
s ním související soudržnost společenství obyvatel území. Obec má vysoký rekreační potenciál. 
 
 
 

D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, 
například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech 
 
 
Z doplňujících průzkumů a rozborů vyplývají následující zjištěné skutečnosti: 
 

 v řešeném území se nachází funkční urbanizované území, ale silnice I. třídy I/35 zatěžuje 
zastavěné území, jedná se o problém z Generelu dopravy Zlínského kraje.  

 silnice I. třídy křižuje nadregionální biokoridor 
 silnice I. třídy I/35 prochází záplavovým územím Q100 a územím zvláštní povodně pod 

vodním dílem 
 
Jedná se o silnici I/35, které spadá do kompetence Ministerstva dopravy – v současné době není 
uvažováno o odklonu dopravy mimo zastavěné území, nadregionální biokoridor a ani mimo záplavové 
území. Vzhledem ke konfiguraci terénu a situování řešeného území v CHKO Beskydy je řešení 
uvedených problému komplikované. 

 
 zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 a území zvláštní povodně pod 

vodním dílem 
 
Na území obce je stabilizováno stávají protipovodňové opatření rozvoj je pak dále zajištěn návrhem 
protipovodňové ochrany zastavěného území obce – prostřednictvím návrhových ploch technické 
infrastruktury č. 251, 252, 253, 254 pro realizaci protipovodňových opatření v návaznosti na koryto toku 
Rožnovská Bečva. 
 

 vysoká nezaměstnanost  
 
Vysoká nezaměstnanost je řešena posílením hospodářského pilíře, řešení Územního plánu Horní 
Bečva respektuje stávající výrobní areály a nově vymezuje následující zastavitelné plochy: 

1. plochy pro drobnou výrobu a řemesla 201, 202 
2. plochy komerčního občanského vybavení 148, 150, 151, 154 
3. plochy pro tělovýchovu a sport 159, 166 
4. plochy smíšené obytné vesnické 2, 5, 6, 13, 15, 17, 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, v rámci kterých je přípustné umísťovat stravování, ubytování a 
nevýrobní služby, zemědělská a drobná výroba, řemesla, související skladování 

5. plochu smíšenou obytnou v centrální zóně 96, v rámci které je přípustné umísťovat občanské 
vybavení, nevýrobní služby 

 
Jiné další skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických 
podkladech nebyly zaznamenány. 
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E) Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního 
plánování. Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v politice 
územního rozvoje / zásadách územního rozvoje 

 
 
Podkladem pro vyhodnocení vlivů Územního plánu Horní Bečvy jsou sledované jevy v nadřazené 
dokumentaci:   

 Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 závazné od 1.10.2019 (dále jen 
„PÚR ČR“) 

 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č.2 (vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 5.11.2018 formou opatření obecné povahy 
s nabytím účinnosti dne 27.11.2018) 
 
 

E.1) Politika územního rozvoje ČR 
 
 
Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 závazné od 1.10.2019 (dále jen 
„PÚR ČR“) se obec Horní Bečva nachází ve specifické oblasti Beskydy SOB2. Územní plán tuto 
skutečnost respektuje, a řeší v souladu s úkoly pro územní plánování, které jsou uvedeny u specifické 
oblasti SOB2.  
Územní plán Horní Bečva navrhovaným řešením podporuje aktivity spojené s restrukturalizací 
ekonomiky, se zajištěním dopravní dostupnosti hraniční oblasti, s rozvojem pěších a cyklistických tras, 
s rozvojem rekreace a zemědělské výroby podhorského a horského charakteru. 
Ekonomický potenciál řešeného území je dán zejména dobrými podmínkami pro rozvoj cestovního 
ruchu. Územní plán je zaměřen na rozvoj různých druhů turistiky a souvisejících služeb, občanské 
vybavenosti, drobné výroby a zemědělské výroby podhorského a horského charakteru.  
ÚP posoudil kapacitu stávajících ploch rekreace jako dostatečnou. Pro další podporu využití 
stabilizovaných areálů rekreace jsou vymezeny plochy občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu 
v návaznosti na areál fotbalového hřiště plocha č. 166, pro rozvoj jezdeckých sportů a jezdecké 
turistiky plocha č. 159, pro rozvoj doplňkového komerčního občanského vybavení plochy č. 148, 150, 
151, 154 včetně plochy smíšené obytné v centrální zóně č. 96, další rozvoj doplňkových ubytovacích a 
stravovacích funkcí a služeb je dle podmínek hlavního využití možný ve všech navrhovaných a 
stabilizovaných plochách smíšených obytných. Pro rozvoj areálů zimních sportů jsou navrhovány 
plochy smíšené nezastavěného území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, které 
zajistí rozšíření lyžařských tratí. Další rozvoj rodinné rekreace v nových plochách č. 140, 141, 146 je 
v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny minimalizován.  
Územní podmínky pro zajištění rozvoje výroby podhorského a horského charakteru jsou situován do 
nově navržených ploch pro drobnou výrobu a řemesla č. 201, 202 a současně do ploch smíšených 
obytných vesnických 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 je dle podmínek hlavního využití možno využít pro rozvoj zemědělské a 
drobné výroby, řemesel a souvisejícího skladování. 
Je řešena stabilizace silnice I/35 jako hlavní dopravní osy území obce s vazbou na sousední obce a 
hranici ČR/SR. V ÚP jsou respektovány a dále rozvíjeny stávající cyklistické i pěší trasy.  
Při návrhu ploch řešení ÚP respektuje záplavové území a formou rozšíření prvků územního systému 
ekologické stability vytváří podmínky pro realizaci zasakování a zadržování dešťových vod v řešeném 
území. 
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PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou v rámci řešení Územního plánu Horní Bečva respektovány. 

Zejména se jedná o tyto republikové priority: 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

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

  
 Je respektováno: v řešení jsou chráněny a dále rozvíjeny základní hodnoty území, přiměřený 

rozvoj zástavby - nová zástavba je směřována do proluk zastavěného území a v jeho přímé 
nebo volné návaznosti s ohledem na charakter tradiční zástavby.  
 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
 
Je respektováno, v řešení územního plánu Horní Bečva jsou dány podmínky pro stabilizaci a 
další rozvoj tradičních způsobů hospodaření a výroby, které zajišťují údržbu krajiny. Je 
stabilizován stávající zemědělský výrobní areál formou ploch smíšených výrobních. Jsou 
stabilizovány stávající a navrhovány nové plochy pro drobnou výrobu a řemesla č. 201, 202. 
Pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a souvisejícího skladování jsou stabilizovány 
stávající a navrhovány nové plochy smíšené obytné vesnické 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. 

  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
  
 Je respektováno: vymezování nových zastavitelných ploch je situováno v přímé nebo volné 

návaznosti na zastavěné území s ohledem na ochranu nejkvalitnějších půd, současně je 
navrhován rozvoj zástavby smíšené obytné vesnické v souladu s požadavky na zajištění 
zázemí pro tradiční hospodaření v krajině se zaměřením na pastevectví v optimálním rozsahu. 
Územní plán řeší ochranu a rozvoj kostry ekologické stability v krajině.  

  
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 

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

  
 Je respektováno: řešení územního plánu předchází při vytváření urbánního prostředí 

prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
  
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

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

  
 Je respektováno, navrhované řešení vychází z potřeb obyvatel a uživatelů řešeného území, 

řešení přispěje k postupnému zvýšení kvality života obyvatel a jejich životního prostředí. 
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

  
 Územní plán Horní Bečva je řešen komplexně s ohledem na širší územní vazby a postavení 

obce v regionu. 
  
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

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

  
 Je respektováno: je stabilizován stávající zemědělský výrobní areál formou ploch smíšených 

výrobních. Jsou stabilizovány stávající a navrhovány nové plochy pro drobnou výrobu a 
řemesla č. 201, 202. Pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a souvisejícího 
skladování jsou stabilizovány stávající a navrhovány nové plochy smíšené obytné vesnické 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. Vytváření nových pracovních příležitostí je současně řešeno formou 
stabilizace stávajících a návrhem nových ploch pro občanskou vybavenost a stabilizací 
stávajících rekreačních areálů i rozvojem ploch určených pro provozování zimních sportů. 
Jsou nově vymezeny plochy pro sport a tělovýchovu č. 159, 159, pro rozvoj doplňkového 
komerčního občanského vybavení č. 148, 150, 151, 154 včetně plochy smíšené obytné 
v centrální zóně č. 96, další rozvoj doplňkových ubytovacích a stravovacích funkcí a služeb je 
dle podmínek hlavního využití možný ve všech navrhovaných a stabilizovaných plochách 
smíšených obytných. Pro rozvoj areálů zimních sportů jsou navrhovány plochy smíšené 
nezastavěného území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. 

  
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 

mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
  
 Je respektováno: návrh řeší rozvoj obce Horní Bečva po všech stránkách, zejména pak 

v oblasti rozvoje bydlení, tradičních hospodářských funkcí a v oblasti rekreace. Stávající 
dopravní osa území – silnice I/35 a cestní síť zajišťující stávající dopravní propojení mezi 
navazujícími obcemi ve volné krajině je zachována a dále doplněna o nové plochy dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství v návaznosti na zajištění dostupnosti navrhovaných 
lokalit. Je doplněna technická infrastruktura pro zajištění základních potřeb některý odlehlých 
lokalit zástavby řešené obce a současně i odlehlé zástavby v navazujícím území sousední 
obce.  

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

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

  
 Je respektováno: plně využité zastavěné území je stabilizováno v souladu se stávajícími zájmy 

na jeho využití. Nová zástavba je řešena formou dostavby proluk a doplněním volné 
pasekářské zástavby pouze ve vhodných lokalitách se stávající sítí obslužných komunikací a 
základních rozvodů technické infrastruktury. Rozsah nové zástavby současně respektuje 
požadavky ochrany přírody a krajiny a byl oproti vstupním požadavkům obce minimalizován do 
nezbytně nutného rozsahu pro zajištění udržitelného rozvoje území. V navrhovaném řešení je 
zohledněna potřeba dalšího rozvoje stávajících komunikací a rozvodů technické infrastruktury 
v koncových polohách stabilizované rozptýlené zástavby.  
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(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů. 

  
 Je respektováno: jsou navrhována taková opatření, aby došlo k eliminaci negativního dopadu 

nové zástavby na okolní krajinu, nová výstavba vhodně doplňuje stávající zastavěné území a 
lokality rozptýlené zástavby hospodářských usedlostí, je stanoveno její prostorové uspořádání 
v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu. Vodní zdroje jsou stabilizovány a je 
navrhováno jejich další využití i pro zásobování odlehlejších částí zástavby. Součástí řešení 
územního plánu je stabilizace stávajících částí a doplnění chybějících částí územního systému 
ekologické stability tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost - plochy krajinné zeleně č. 245, 246, 
247, 248, 249, 250, plochy přírodní č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 305, a to jak v rámci nadřazeného nadregionálního a regionálního, tak i v rámci 
lokálního systému se zohledněním širších územních vazeb. Jsou respektovány nejhodnotnější 
části přírody a krajiny CHKO Beskydy včetně maloplošných zvláště chráněných území a zón 
nejkvalitnějších částí chráněné krajinné oblasti. Konečná podoba územního plánu byla 
dopracována na základě výsledků vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí a na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

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

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

  
 Je respektováno: v rámci řešení jsou vymezeny stabilizované funkční části prvků ÚSES a 

doplněny chybějící části formou návrhu ploch krajinné zeleně č. 245, 246, 247, 248, 249, 250 
a ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 305. 
Prostupnost krajiny je zachována, cestní síť je 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. 

  
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 

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

  
 Je respektováno: nová zástavba je v řešeném území navrhována v těsné, případně volné 

návaznosti na zastavěné území v nezbytně nutném rozsahu a je regulována tak, aby byl 
minimalizován její dopad na okolní volnou krajinu. Plochy veřejné zeleně jsou v zastavěném 
území respektovány. Kompaktní veřejně přístupné plochy zeleně souvislého pásu 
nezastavěného území jsou stabilizovány formou rozsáhlých lesních porostů doplněných prvky 
územního systému ekologické stability, které obklopují urbanizované části sídla a v souběhu s 
vodními toky urbanizovaným územím prostupují.  
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

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

  
 Je respektováno: v návrhu je stabilizována stávající dopravní síť včetně stávajících pěších a 

cyklistických tras, která je s rozvojem zástavby doplněna o nové úseky v okrajových lokalitách. 
Plochy pro pěší a cyklistickou dopravu jsou navrhovány v návaznosti na stabilizované 
cyklostezky v souběhu se silnicí I/35. Nově jsou vymezeny plochy pro sport, komerční 
občanskou vybavenost, plochy smíšené obytné a plochy pro rozšíření sjezdových tratí, které 
budou základním podkladem pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v dané oblasti.  

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

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

  
 Je respektováno: stávající dopravní propojení v řešeném území jsou zachována. Doplněné 

úseky technické infrastruktury jsou vedeny v souběhu se stabilizovanou cestní sítí v krajině. 
Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou převážně situovány tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od tělesa stabilizované silnice I. třídy, navrhované řešení rozvoje obytné zástavby tak 
předchází možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel obce.   

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

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

  
 Je respektováno: nová zástavba je situována do vhodných okrajových poloh v blízkosti 

základní dopravní a technické infrastruktury a současně v dostatečné odstupové vzdálenosti 
od tělesa stabilizované silnice i. třídy. Stávající dopravní propojení v krajině i úseky místních 
komunikací paralelních s dopravní osou území jsou zachovány. S ohledem, na bezpečnost 
obyvatelstva je řešeno i doplnění chybějících ploch pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy 
v paralelní poloze oddělené od provozu na silnici I.třídy v rámci průtahu zastavěným územím.  

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

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

 
Je respektováno: nově navržené plochy pro bydlení individuální č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 
45, 46, 63, 75, 77, plochy smíšené obytné vesnické 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 a plocha smíšená 
obytná v centrální zóně č. 96) jsou situovány s dostatečným odstupem od stávajících ploch 
výrobních areálů, nebo jsou vymezeny tak, aby se případným negativním vlivům předcházelo. 



Akce:                 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BEČVA  

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

List.č.:    
     

14 

 
  
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. 

  
 V rámci řešeného území jsou, pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy), vymezeny plochy technické 
infrastruktury pro protipovodňová opatření č. 251, 252, 253, 254. Ochrana kvality zemědělské 
půdy před erozí je zajištěna mimo jiné i stabilizací a doplněním především liniových prvku 
územního systému ekologické stability. V řešeném území jsou stabilizovány a dále doplněny 
plochy krajinné zeleně a doprovodné zeleně vodních toků tak, aby byly zajištěny vhodné 
podmínky pro zvýšení přirozených retenčních schopností krajiny v návaznosti na zastavěné 
plochy. 

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

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

  
 Je respektováno: plochy určené k rozvoji zástavby obce jsou vymezeny mimo stanovené 

záplavové území.  
  
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 

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

  
 Je respektováno: stávající síť veřejné infrastruktury je respektována. Návrhem jsou 

respektovány požadavky na rozvoj technické infrastruktury – zejména zásobování pitnou 
vodou v rámci řešeného území obce, prostřednictvím navržených ploch technické 
infrastruktury – ploch pro vodní hospodářství 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, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303. Je řešen i rozvoj technické infrastruktury pro zajištění zásobování 
zástavby elektrickou energií jak v řešené obci – plocha č. 306, tak s ohledem na širší územní 
vztahy i v odlehlé zástavbě v navazujícím katastrálním území Čeladná plocha č. 307.  

  
 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) 

k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

  
 V územním plánu je řešen rozvoj obce Horní Bečva v souladu s požadavky Rozboru 

udržitelného rozvoje území ORP Rožnov pod Radhoštěm. 
  
 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

  
 Je respektováno: stávající silniční dopravní infrastruktura je pro obec a jeho propojení 

s regionálními centry i státní hranicí České a Slovenské republiky stabilizována.  
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

  
 Návrh územního plánu Horní Bečva řeší rozvoj veřejné infrastruktury ve spolupráci s obcí, 

soukromého sektoru a veřejností. 
  
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 

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

  
 Je respektováno: stávající dopravní síť obce je plně stabilizována a doplněna úseky nových 

místních komunikací – plochy pro silniční dopravu č. 181, 185, 226, 227, 228, 231, 304 a 
plochy veřejných prostranství 225, 229 pro dopravní obsluhu návrhových ploch bydlení a 
smíšených obytných.  

  
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. 

  
 Je respektováno: zastavitelné plochy v okrajových částech zástavby jsou napojeny na 

technickou infrastrukturu prodloužením inženýrských sítí, je respektován požadavek „Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. 

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

z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

  
 V rámci územního plánu není řešena nová plocha pro výrobu energie. 
  
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

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

  
 Není v rámci řešení územního plánu Horní Bečva řešeno. Bytový fond je stabilizován 

v plochách bydlení i v plochách smíšených obytných.  
 
 

E.2) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
 
 
Dle Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č.2 (dále jen „ZÚR ZK“) se obec 
Horní Bečva nachází ve specifické oblasti Beskydy SOB2. Územní plán tuto skutečnost respektuje, a 
v souladu s úkoly pro územní plánování, které jsou uvedeny u specifické oblasti SOB2, vytváří vhodné 
podmínky pro vyvážený vztah mezi ekonomickou, ekologickou a sociální stránkou rozvoje území. ÚP 
respektuje a upřesňuje prvky nadřazeného ÚSES, které se týkají předmětného území. 
V řešeném území (k. ú. Horní Bečva) jsou v souladu se ZÚR ZK, respektovány stávající plochy určené 
pro zajištění ekologické stability území a vymezeny plochy pro doplnění chybějících segmentů 
územního systému ekologické stability 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 
249, 250, 265, 305. 
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Řešením územního plánu Horní Bečva byl prověřen rozsah zastavitelných ploch v území – byly 
vymezeny stávající plochy a navrženy nové plochy, pro které byla stanovena pravidla pro jejich využití.  
Doplnění vybavenosti pro podporu rozvoje rekreace a turistiky je řešeno v rámci stabilizovaných i nově 
vymezených ploch občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport v plochách č. 159, 166, pro rozvoj 
komerčního občanského vybavení v plochách č. 148, 150, 151, 154, dále v plochách smíšených 
nezastavěného území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 vymezených pro 
rozšíření sjezdových tratí. Další ubytovací a stravovací služby se zaměřením na podporu turistiky ve 
volné krajině budou vznikat v plochách smíšených obytných. V omezené míře jsou vymezeny plochy 
pro rodinnou rekreaci č. 140, 141, 146.  
Plochy dopravní infrastruktury jsou stabilizovány v rámci tělesa páteřní dopravní osy – silnice I/35. 
Stabilizována je i rozsáhlá cestní síť v krajině, která zajišťuje dopravní obsluhu volného pasekářského 
osídlení. Pro zajištění dopravní dostupnosti lokalit určených pro novou zástavbu jsou navrhovány 
plochy silniční dopravy č. 181, 185, 226, 227, 228, 231, 304 a plochy veřejných prostranství 225, 229.   
V řešeném území není v návrhovém období uvažováno s rozšířením těžby zásob černého uhlí nebo 
plynu.  
Minimalizace negativních vlivů rozvoje obce na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2 včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty v území 
je zajištěna celkovou urbanistickou koncepcí a řešením urbanistické kompozice, dále stanovením 
základních podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu v plochách určených pro 
stavební rozvoj sídla. 
Zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a rozšíření nabídky přeshraničních pěších a 
cyklistických spojení je řešeno formou vymezení ploch pro výstavbu dalších úseků integrovaných 
cyklostezek, které zajistí vyloučení pěší a cyklistické dopravy z provozu na silnici I/35 v rámci průtahu 
obcí. 
Územní plán Horní Bečva řeší požadavky na rozvoj lyžařských sjezdovek. Pro navrhovaný zásah do 
lesních porostů jsou stanoveny takové podmínky využití ploch změn ve volné krajině, aby 
nedocházelo k velkoplošné likvidaci vzrostlé zeleně. Dosažení přiměřeného rozvoje sjezdových tratí,  
je možné i při minimálním zásahu do lesních pozemků.   
Nové plochy pro hromadnou rekreaci nejsou územním plánem navrhovány. Návrh územního plánu je 
zaměřen na stabilizaci stávajících areálů hromadné rekreace a na vytvoření podmínek pro jejich 
celoroční využití. Je řešeno zcela okrajové rozšíření ploch individuální rekreace v omezeném rozsahu 
dle limitujících podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. V rámci navrhovaných 
ploch smíšených obytných a ploch pro novou komerční občanskou vybavenost je řešeno doplnění 
služeb pro pěší, cyklistickou a jezdeckou turistiku. Rozvoj různých druhů turistiky ve volné krajině 
přispěje k celoročnímu využití stávajících rekreačních areálů 
 
 
 
Priority územního plánování vyplývající z aktualizovaných Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje, které jsou v rámci řešení Územního plánu Horní Bečvy respektovány.  

Zejména se jedná o tyto priority: 
 

 
(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území, vytvářet na 

celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky 
na zajištění příznivého životného prostředí, stabilního hospodářského vývoje a kvalitní 
sociální soudržnosti obyvatel. 

  
 Je respektováno: řešením územního plánu je navrhován přiměřený rozvoj obce po všech 

stránkách – je řešen rozvoj ploch pro bydlení, zemědělskou výrobu, drobnou výrobu a 
řemesla, občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu včetně řešení ochrany 
zástavby před povodněmi. Podmínky prostorového uspořádání stanovené pro novou 
zástavbu respektují charakter původního tradičního venkovského osídlení. 
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(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a 
koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro 
realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice 
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 závazné od 1.10.2019 
(dále jen „PÚR ČR“) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze 
strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje 
územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK).  

 

  
 Je respektováno: v souladu s nadřazenou dokumentací je v územním plánu řešeno vymezení 

ploch pro veřejně prospěšné opatření podchycené ZÚR ZK - nadregionální biokoridor je 
vymezen v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a chybějící prvek je doplněn vymezením 
návrhové plochy krajinné zeleně, regionální biokoridor je vymezen v rámci stávajících ploch 
krajinné zeleně a ploch přírodních pro lokální biocentra, chybějící prvky jsou doplněny 
vymezením návrhových ploch krajinné zeleně a ploch přírodních pro lokální biocentra, které 
jsou součástí regionálního biokoridoru, regionální biocentra jsou vymezena v rámci 
stávajících ploch přírodních, chybějící části jsou doplněny prostřednictvím ploch přírodních 
pro doplnění RBC Mečůvka a prostřednictvím plochy přírodní pro RBC Kotlová, Solisko. 

  
(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 

hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody 
obcí s rozšířenou působností (ORP) Vsetín a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace 
nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich 
zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

  
 Řešené území neleží v území regionů se soustředěnou podporou státu. 

 
  
(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam 

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

  
 Je respektováno, návrhem územního plánu je řešen požadavek na zvýšení atraktivity 

venkovského sídla. Je navrhován přiměřený rozvoj obce po všech stránkách – je řešen rozvoj 
ploch pro bydlení, zemědělskou výrobu, drobnou výrobu a řemesla, občanskou vybavenost 
(formou návrhových ploch pro bydlení, výrobu, občanskou vybavenost a zejména formou 
návrhových ploch smíšených obytných). Dále je řešen přiměřený rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury včetně řešení ochrany zástavby před povodněmi.  

  
 

(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných 
staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné 
dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za 
rozhodující prioritu rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na:  
 
Rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití 
jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému 
lehké kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky 
šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje. 

 
 Železniční doprava a infrastruktura se nedotýká řešeného území, není zde zastoupena. 
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 Rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 
podílem motorové dopravy 

  

 Je respektováno: v dotčeném území jsou stabilizovány stávající značené cyklotrasy a 
cyklostezky, je navržen dostatek ploch pro přiměřený rozvoj integrovaných cyklostezek 
zejména v návaznosti na těleso silnice I/35 za účelem zajištění bezpečného provozu na dané 
nadřazené dopravní ose řešeného území. 
 
Eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to 
především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným 
odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury. 
 
Je respektováno: nové plochy pro obytnou zástavbu jsou navrhovány s dostatečným 
odstupem od stabilizovaného tělesa silnice I.třídy v okrajových částech stávající zástavby 
nebo ve volné návaznosti na stávající zástavbu a to v lokalitách, kde dopravní obsluhu 
zajišťuje stabilizovaná síť místních a účelových komunikací. 

  
 

(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah 
obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát při tom zvláště na: 
 
Zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti, 
s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu a podpořit úpravy, které povedou 
k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území. 
 
Je respektováno: řešení územního plánu Horní Bečva plně respektuje stávající zástavbu, pro 
novou zástavbu jsou stanoveny regulace tak, aby byl zachován a vhodně doplněn původní 
venkovský obraz sídla a respektovány požadavky ochrany krajinného rázu. Nejcennější 
plochy z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou pro zajištění jejich prostorové stabilizace 
zapracovány jako plochy přírodní. 
 
Umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co 
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření. 
 
Je respektováno: cílem řešení územního plánu je zajistit ochranu charakteru krajiny. Záměry, 
které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, nejsou umísťovány. Nová zástavba má lokální 
charakter a je doplněna v návaznosti na strukturu původní venkovské zástavby s ohledem na 
požadavky ochrany přírody a krajiny. 
 

 Zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat 
historicky cenné městské a venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty 
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit 
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny.  
 
Je respektováno: cílem řešení územního plánu je zajistit ochranu vzájemných harmonických 
vztahů urbánních a krajinných prvků, nové zastavitelné plochy doplňují zástavbu a využívají 
stávajících komunikací a inženýrských sítí. Nová zástavba je doplněna v návaznosti na 
strukturu původní venkovské zástavby s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny. 
Prostorové parametry nové zástavby jsou omezeny s ohledem na potřebu ochrany 
architektonických a kulturních dominant sídla.                                                                                                                            
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 Zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
charakteristiky. 
 
Je respektováno: základní občanská vybavenost je stabilizována a dále vhodně doplněna 
v rámci jednotlivých vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. Nová zástavba je 
doplněna v návaznosti na strukturu původní venkovské zástavby s ohledem na požadavky 
ochrany kulturních hodnot území. 
                                                                                                                                              

  
(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 

vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách především na významné 
sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, 
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit 
příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně 
a zachování prostupnosti krajiny.  
 
Je respektováno: stávající infrastruktura je stabilizována. V rámci rozvoje obytné zástavby a 
občanské vybavenosti jsou doplněny úseky obslužných komunikací, je doplněna technická 
infrastruktura v okrajových částech zástavby. Kompaktní plochy sídelní zeleně jsou 
stabilizovány. Účelové hospodářské komunikace jsou zachovány pro obsluhu ploch volné 
krajiny s velkým podílem pasekářského osídlení.  

  
 Využití ploch a objektů k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně 

rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných pro 
podnikání v zastavěném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného 
území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla. 
 
Je respektováno: V řešeném území jsou stabilizovány původní zemědělské a výrobní areály, 
jejich další rozvoj bude přednostně zajištěn intenzifikací zástavby v rámci stabilizovaných 
ploch výroby, které mají vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu. Obdobně bude 
řešena problematika nových podnikatelských záměrů v rámci stabilizovaných areálů 
rekreace. 

  
 Výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, 

lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu 
s podmínkami v konkrétní části území. 
 
Je respektováno: v řešeném území jsou plně stabilizovány rozsáhlé areály hromadné 
rekreace. Navrhované řešení je zaměřeno na podporu aktivit, které přispějí k rozvoji 
vybavenosti pro zajištění volnočasových aktivit obce a pro podporu různých druhů turistiky. 
Jsou navrhovány plochy s možností rozšíření lyžařských sjezdovek. 

  
 Významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 

zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce 
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější 
rekreační a turistické využívání území. 
 
Je respektováno: v řešeném území jsou stabilizovány pěší a cykloturistické trasy v krajině. 
Dále jsou vymezeny plochy pro drobnou výrobu a řemesla. Pro rozvoj zemědělské a drobné 
výroby, řemesel a souvisejícího skladování je řešeno vymezení nových ploch smíšených 
obytných vesnických, jako podmínky pro zajištění údržby zemědělských ploch a zabránění 
upadání venkovské krajiny. 
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 Rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem 
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci 
hospodářských činností v ostatním území kraje. 
 
Je respektováno: rozvoj technické infrastruktury je zajištěn v rámci ploch vodního 
hospodářství a ploch pro energetiku, které zajistí rozvoj vodovodních řadů a kanalizace, dále 
rozšíření vedení pro zásobování obce i sousedních katastrálních území elektrickou energií. 

  
 Zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 

před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. 
 

Je respektováno: protipovodňová ochrana je navržena v návaznosti na vodní tok Rožnovská 
Bečva v rámci kompaktního zastavěného území zejména s ohledem na potřebu ochrany 
zástavby a základní občanské vybavenosti před ničivými účinky povodní.      

  
 Vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 

infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
 
Je respektováno: nová zástavba je přednostně řešena formou dostavby proluk a v přímé i 
volné návaznosti na zastavěné území, a to mimo stanovené záplavové území. 

  
Vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, 
vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
 
Je respektováno: v rámci řešení jsou vymezeny rozsáhlé stávající prvky ÚSES, které jsou 
doplněny o chybějící části, prostřednictvím ploch krajinné zeleně a ploch přírodních, rozvoj 
vzrostlé zeleně a mokřadních společenství v návaznosti na četné drobné vodní toky přispěje 
k zadržení vody v krajině. 

  
 Důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a 

rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití. 
 
V území jsou stabilizovány a dále rozvíjeny jednotlivé funkční plochy zejména s ohledem na 
zajištění možnosti jejich polyfunkčního využití. 
 
Vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především 
situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 
 
V území jsou stabilizovány stávající areály drobné výroby a plochy smíšené výrobní, 
v návaznosti na tyto plochy není navrhována nová obytná zástavba. Průmyslové nebo 
zemědělské areály nejsou v řešeném území zastoupeny. 
 

  
(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a 

řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové 
formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a 
neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na zajištění územních 
nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech 
oblastí  
 
Je respektováno: řešené území je situováno v rámci specifické oblasti SOB2 Beskydy. 
Řešení územního plánu přitom vychází z požadavků na zajištění územních nároků pro rozvoj 
podnikání, služeb a doplňkové občanské vybavenosti. 
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 Zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v 
území, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské 
zdraví. 
 
Je respektováno: přírodní hodnoty území jsou zachovány vymezením nadregionálního, 
regionálního a lokálního ÚSES včetně doplnění jejich chybějících částí. Zachování krajinných 
hodnot je zajištěno stabilizací rozsáhlých ploch přírodních i drobných ploch krajinné zeleně 
v krajině. Plochy sídelní zeleně v zastavěném území jsou stabilizovány. S ohledem na rozsah 
a charakter nových záměrů se nepředpokládá negativní vliv navrhovaného řešení na lidské 
zdraví.                                                                                                                                                 

  
 Preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní 
rezervy pro případnou náhradní výstavbu. 
 
Je respektováno: pro zvýšení protierozní ochrany ploch zemědělské půdy jsou stabilizovány 
a dále doplněny prvky ÚSES. Je řešena protipovodňová ochrana kompaktního zastavěného 
území. 

  
(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, 

léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání 
v současnosti a neohrozit možnosti jejich využívání v budoucnosti. Podporovat v území zájmy 
na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 
 
Je respektováno: přírodní zdroje jsou stabilizovány formou rozsáhlých ploch lesů, doplněných 
dalším rozvojem vzrostlé zeleně s ekostabilizační funkcí. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
není s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny řešen.  
 

(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství 
území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při 
rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k 
zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní 
a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika 
kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd 
zařazených v I. a II. třídě ochrany.  

  
 Je respektováno: v řešeném území není navrhován stavební rozvoj obce na půdách 

zařazených v I. a II. třídě ochrany. Celkový zábor zemědělské půdy byl oproti vstupním 
požadavkům obce na rozvoj zástavby minimalizován na nezbytně nutný rozsah. Pro zvýšení 
protierozní ochrany ploch zemědělské půdy jsou stabilizovány a dále doplněny prvky ÚSES. 

  
(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 
  
 V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva 

obrany. Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých rádiových 
zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany. Nově navrhovaná zástavba nebude mít (s 
ohledem na její umístění a prostorové parametry) vliv na provoz daných zařízení.  

  
(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 

strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících 
řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 

 

  
 Požadavky vyplývající z rozvojových dokumentů kraje jsou plně respektovány – je zajištěna 

stabilizace a další rozvoj základní dopravní a technické infrastruktury, je zajištěno vymezení 
územního systému ekologické stability. 
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(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedních krajů 
a obcí České republiky a s územím sousedních krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na 
potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedních území a spolupracovat s nimi při utváření 
koncepcí překračujících hranice kraje a státní hranici. 
 
Je respektováno: řešením územního plánu Horní Bečva je podporováno zlepšení funkční a 
prostorové integrace území kraje. Je řešena koordinace potřeb vyplývajících ze širších 
vztahů zejména v oblasti ekologické stability a základní dopravní a technické infrastruktury.  

  
(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a 

nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území 
kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 
 
Není součástí řešení územního plánu. 

 
 
 
 

F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 
Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na zlepšení územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad 

 
 
Při posouzení vlivu Územního plánu Horní Bečvy na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je nutné vycházet ze 
současného stavu a posoudit vliv územního plánu. 

Na základě zpracovaného Rozboru udržitelného rozvoje pro SO ORP Rožnov pod Radhoštěm 
vyplývá, že podmínky pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř), pro hospodářský rozvoj 
(ekonomický pilíř) a pro soudržnost společenství obyvatel území (sociodemografický pilíř) nejsou na 
území SO ORP Rožnov pod Radhoštěm zcela vyváženy. 
 
V hodnocení výrazně převládá pilíř životního prostředí, čímž je naopak omezen hospodářský rozvoj 
obce a s ním související soudržnost společenství obyvatel území. Obec má vysoký rekreační 
potenciál. 
 
Územní plán Horní Bečva se snaží v maximální možné míře vytvořit předpoklady k dosažení 
vyváženého vztahu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v dotčeném území zejména se 
zřetelem na péči o životní prostředí a hospodářský rozvoj. 
Návrh územního plánu je směřován k ochraně a rozvoji hodnot území a zajištění trvale udržitelného 
rozvoje území. 
 
 
F.1) Vliv na podmínky pro příznivé životní prostředí – environmentální pilíř 
 
Pilíř životního prostředí vyjadřuje podmínky životního prostředí, kvalitu prostředí, krajiny a jejích dílčích 
částí. Stejně tak i místní hodnoty krajiny, jednotlivé položky ochrany přírody a krajiny.  
 
Z elaborátu Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění ekologické integrity EVL v důsledku 
navržených změn využití území. 
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V rámci předloženého elaborátu Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění jsou podrobně vyhodnoceny možné nepříznivé vlivy navrhovaného řešení a kapitole 11. je 
uveden Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí (strany 130 – 131) 
 
Uvedeným negativním vlivem, který vyplývá z návrhu Územního plánu Horní Bečva, může být 
zejména zábor zemědělské a lesní půdy a snížení retenční schopnosti území. Dále také v souvislosti 
s realizací staveb pro bydlení či podnikání může dojít k navýšení intenzity cílové dopravy. 
 
 
Příznivý vliv na životní prostředí bude mít realizace kompenzačních opatření. 
Příznivý vliv bude mít zejména realizace navržených prvků lokálního územního systému ekologické 
stability v rámci ploch krajinné zeleně č. 245, 246, 247, 248, 249, 250 a ploch přírodních č. 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 305. Realizací navrženého územního systému 
ekologické stability a navržených interakčních prvků a ostatních opatření dojde ke zvýšení koeficientu 
ekologické stability. 
 
V rámci řešení územního plánu jsou trvalé zábory ZPF pro novou výstavbu minimalizovány, např. 
omezením zastavitelnosti ploch dále tím, že nová zástavba je situována blízkosti zastavěných ploch v 
dosahu stávajících komunikací a inženýrských sítí.  
 
Rozvoj sítě dopravní infrastruktury může mít ale naopak příznivý vliv na zpřístupnění zemědělských 
pozemků a pozemků lesa, a může tak zajistit jejich lepší údržbu. 
 
Pro zlepšení vodního režimu území vč. kvality povrchových a podzemních  vod, řešení 
vodohospodářských poměrů vč. proti povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů jsou stabilizovány 
opatření proti povodním – hráze při vodním toku Rožnovská Bečva a nově jsou navrženy plochy 
technické infrastruktury č. 251, 252, 253, 254, které tato protipovodňová opatření doplňují. 
 
Pro zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování 
škod způsobovaných vodní erozí, ochrana a zúrodnění půdního fondu vč. optimálního prostorového a 
funkčního uspořádání druhů pozemků jsou vymezeny chybějící prvky ÚSES. 
 
V hodnocení Rozboru udržitelného rozvoje pro SO ORP Rožnov pod Radhoštěm výrazně převládá 
pilíř životního prostředí. 
Cílem návrhu Územního plánu horní Bečva bylo tuto skutečnost zachovat a podpořit s ohledem na 
výše uvedené, lze konstatovat, že: 
 
Územní plán Horní Bečva bude mít příznivý vliv na příznivé životní prostředí – environmentální pilíř. 
 
 
 
E.2) Vliv na podmínky pro hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř 
 
 
Vyváženost hospodářského pilíře lze posuzovat podle pracovních příležitostí v území.  

Nedostatek zaměstnavatelů nutí ekonomicky aktivní obyvatelstvo k vyjíždění za prací. Vzhledem k 
tomu, že celá obec se nachází v CHKO Beskydy a v NATURA evropsky významné lokalitě je možný 
hospodářský rozvoj obce značně omezen a vyvstává právě zmiňovaná nutnost dojíždění za prací. 
 
Vysoká nezaměstnanost je řešena posílením hospodářského pilíře, řešení Územního plánu Horní 
Bečva respektuje stávající výrobní areály a nově vymezuje následující zastavitelné plochy: 

 plochy pro drobnou výrobu a řemesla 201, 202 
 plochy komerčního občanského vybavení 148, 150, 151, 154 
 plochy pro tělovýchovu a sport 159, 166 
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 plochy smíšené obytné vesnické 2, 5, 6, 13, 15, 17, 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, v rámci kterých je přípustné umísťovat stravování, ubytování a 
nevýrobní služby, zemědělská a drobná výroba, řemesla, související skladování 

 plochu smíšenou obytnou v centrální zóně 96, v rámci které je přípustné umísťovat občanské 
vybavení, nevýrobní služby 

 
Rozvoj výroby, občanského vybavení a služeb by měl přispět ke zvýšení míry podnikatelských aktivit v 
obci. 
 
Obec má vysoký rekreační potenciál, příznivý vliv na hospodářský rozvoj tak může mít také rozvoj 
turistiky a souvisejících služeb, které přispějí k celoročnímu využívání stabilizovaných areálů 
hromadné rekreace.. Územní plán proto navrhuje rozvoj doplňkové občanské vybavenosti pro sport a 
tělovýchovu v plochách č. 159, 166, rozvoj komerčního občanského vybavení v plochách č. 148, 150, 
151, 154 a vymezení ploch smíšených nezastavěného území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224 pro rozšíření lyžařských sjezdovek. 
 
S ohledem na výše uvedené, lze tedy konstatovat, že Územní plán zabezpečuje podporu podnikání, 
cestovního ruchu a rekreace a tím vytváří vhodné podmínky pro tvorbu nových pracovních míst.  
 
Územní plán bude mít příznivý vliv na hospodářský rozvoj – ekonomický pilíř. 
 
 
 
E.3) Vliv na podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území – sociodemografický pilíř  
 
Stav sociodemografického pilíře lze posoudit podle údajů o vývoji počtu obyvatel, jejich vzdělanostní 
struktuře, vybavení veřejnou infrastrukturou. 
 
Územní plán vymezuje dostatek nových ploch určených pro bydlení: 

 plochy bydlení individuálního č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77  
 plochy smíšené obytné vesnické 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  

 plocha smíšená obytná v centrální zóně č. 96 

Územní plán vymezuje také dostatek nových ploch určených pro plnohodnotné využití volného času 
obyvatel obce. 
 
Navrhované řešení obsahuje prvky pro posílení sociodemografického pilíře, patří k nim rozvoj  
doplňkové občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu v plochách č. 159, 166, rozvoj komerčního 
občanského vybavení v plochách č. 148, 150, 151, 154 a vymezení ploch smíšených nezastavěného 
území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 pro rozšíření lyžařských sjezdovek. 
 
Územní plán zabezpečuje podmínky pro setkávání obyvatel, chrání kulturní a historické hodnoty, 
respektuje a zachovává venkovský charakter řešeného území a veřejného prostranství, občanské 
vybavenosti a navrhuje dostatečné množství rozvojových plochy pro bydlení. 
 
Územní plán bude mít příznivý vliv na soudržnost společenství obyvatel - sociodemografický pilíř. 
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E.4) Shrnutí přínosu územního plánu pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby 
života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek 
života generací budoucích: 
 
 
Závěr:  
 
Z obsahu předchozích kapitol Vyhodnocení vlivů Územního plánu Horní Bečva na udržitelný rozvoj 
území lze konstatovat, že dokumentace vychází ze zjištění a rozboru stavu a trendů všech oblastí, tak 
jak jsou specifikovány v ÚAP, z doplňujících průzkumů, zpracovaných koncepčních materiálů a že 
stanovená koncepce rozvoje území reaguje na výstupy SWOT analýzy v ÚAP a problémy určené k 
řešení. Cílem řešení bylo vytvořit, v rámci možností územního plánování, podmínky pro využití silných 
stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, eliminovat a minimalizovat nebo 
kompenzovat slabé stránky a hrozby. 
 
Koncepce rozvoje vytváří podmínky pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce, rekreační funkce, základní 
veřejné infrastruktury a současně podporuje rozvoj širšího spektra pracovních příležitostí při 
minimalizaci dopadů do oblasti životního prostředí a hodnot území.  
 
Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území svým komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území, jehož cílem je dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví a současně chrání krajinu jako rovnocennou složku prostředí života obyvatel 
a základ jejich totožnosti. 
 
Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
 
 
 
Hlavní přínos navrhovaného řešení Územního plánu Horní Bečva 
 
Koncepce rozvoje vytváří podmínky pro stabilizaci všech základních funkcí obce a jejich přiměřený 
rozvoj při současné minimalizaci dopadů do oblasti životního prostředí a do hodnot území.  
 
 
Hlavním přínosem je: 
 
Vytvoření nových ploch pro bydlení v rámci ploch bydlení individuálního č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 
46, 63, 75, 77 ploch smíšených obytných vesnických 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 a plochy smíšené obytné v centrální zóně č. 96, které vhodně 
doplňují zastavěné území a jsou vymezeny včetně souvisejícího rozvoje dopravní a technické 
vybavenosti.  
 
Rozvoj turistiky a volnočasových aktivit obyvatel obce v rámci ploch určených pro občankou 
vybavenost vymezením ploch pro sport a tělovýchovu č. 159, 166, pro doplňkové komerční občanské 
vybavení v plochách č. 148, 150, 151, 154 a vymezením ploch smíšených nezastavěného území č. 169, 
173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 pro rozšíření lyžařských sjezdovek. 
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Dále je řešen rozvoj technické infrastruktury a to např. zajištěním protipovodňové ochrany 
zastavěného území obce – tj. návrhové plochy technické infrastruktury č. 251, 252, 253, 254 na toku 
Rožnovská Bečva. Rozvojem zásobování obce vodou - plochy pro výstavbu nových úseků vodovodu 
č. 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, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303 a pro výstavbu kanalizace č. 255. Rozvojem zásobování obce elektrickou energií - 
plocha pro rozšíření sítě VN a zahušťovací trafostanici č. 306. Z hlediska širších územních vztahů je 
v rámci plochy technické infrastruktury č. 307 v lokalitě Martiňák řešeno rozšíření sítě VN do odlehlé 
zástavby v navazujícím území sousední obce Čeladná  
 
Plochy dopravní infrastruktury, pro silniční dopravu jsou stabilizovány a doplněny o nové úseky č. 181, 
185, 226, 227, 228, 231, 304 v návaznosti na nově vymezené plochy smíšené obytné. V návaznosti na 
dostupnost navržených lokalit jsou také vymezeny plochy veřejných prostranství 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 stávajícího areálu čerpací stanice pohonných hmot a souvisejících 
funkcí v rámci nově vymezené plochy pro dopravu č. 178. 
 
Dále je dána možnost pro rozvoj podnikatelských aktivit a pro výrobní služby mimo kompaktní 
zástavbu obce, vymezením ploch pro drobnou výrobu a skladování č. 201, 202, a vymezením ploch pro 
rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a souvisejícího skladování v rámci nových ploch 
smíšených obytných vesnických.  
 
Pro zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování 
škod způsobovaných vodní erozí, ochranu a zúrodnění půdního fondu vč. optimálního prostorového a 
funkčního uspořádání druhů pozemků jsou vymezeny prvky ÚSES prostřednictvím ploch krajinné 
zeleně č. 245, 246, 247, 248, 249, 250 a ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 305. Tyto plochy mají však zejména ekostabilizační funkci v krajině. 
 
Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Při dalším rozvoji obce musí být 
plně respektována nemovitá kulturní památka, architektonicky cenné stavby a soubory, významná 
stavební dominanta včetně drobné architektury, které jsou součástí historie obce. 
 
Dotčené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy – navrhované řešení rovněž respektuje 
základní požadavky na ochranu přírody a krajiny – nová zástavba je v jednotlivých částech řešeného 
území situována v blízkosti stávajících dopravních tras tak, aby vhodně doplnila navazující 
stabilizovanou zástavbu a současně v maximální míře zachovávala původní strukturu zástavby. Nová 
zástavba má stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby 
nevytvářela negativní prvky a dominanty jak v zastavěném území, tak i ve volné krajině. 
 
 
 
Nepříznivý vliv navrhovaného řešení Územního plánu Horní Bečva 
 
Rozvoj výstavby, který vyplývá z návrhu Územního plánu Horní Bečvy, může mít nepříznivý vliv 
zejména zásahem do krajiny, navrhovaným rozsahem záboru zemědělské a lesní půdy a snížením 
retenční schopnosti území.  
 
Nepříznivý dopad navrhovaného rozvoje zástavby je eliminován stanovením podmínek prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby výsledný rozsah zastavění byl zcela minimalizován a 
nová zástavba respektovala všechny hodnotné části přírody a krajiny.  
 
Nová zástavba je situována v lokalitách s nižší kvalitou půdy  – v dotčeném území se jedná téměř 
výhradně o plochy trvalých travních porostů na pozemcích V. třídy ochrany ZPF. Návrh zastavitelných 
ploch je řešen v krajině s minimálním podílem kvalitní orné půdy. Konfigurace terénu v řešeném území 
neumožňuje velkoplošné obhospodařování.  
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Návrh ploch vyžadujících zábor pozemků určených k plnění funkce lesa byl oproti původním záměrům 
minimalizován. Současně jsou v územním plánu v daných plochách stanoveny takové podmínky pro 
jejich využití, aby byl zásah do lesních porostů omezen na nezbytně nutné minimum a byla zajištěna 
ochrana souvislých lesních porostů. 
 
Rozvoj výstavby má i potenciálně nepříznivý vliv na krajinu, pro zmírnění dopadů záměru na okolní 
krajinu jsou vymezené zastavitelné plochy řešeny v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny a 
ochrany krajinného rázu. Pro novou zástavbu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a 
ochrany krajinného rázu tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění lokálních pohledových 
horizontů a významných míst rozhledů do krajiny, aby nebyla narušena struktura a charakter kvalitní 
tradiční venkovské zástavby sídla a byly respektovány kvalitní dominanty zastavěného území. 
 
V souvislosti s realizací staveb pro bydlení či podnikání může dojít k navýšení intenzity cílové dopravy. 
Je navrhován přiměřený rozvoj dopravní sítě v obci. S ohledem na požadavky ochrany přírody a 
krajiny nejsou navrhovány plochy s možností rozsáhlého intenzivního zastavění. Nová zástavba je 
rovnoměrně rozmístěna v katastrálním území obce, tím je dán základní předpoklad omezení 
případného neúměrného lokálního navýšení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích.   
 
 
Závěr vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí: 
 

Doporučení pro případné úpravy návrhu ÚP Horní Bečva či budoucí realizaci záměrů na 
konkrétních plochách vyplývající z výše uvedených dokumentací:  
 
 
Číslo plochy Typ plochy 

s rozdílným 
způsobem 
využití 

Podmínka realizace plochy Dopad podmínky 
do návrhu ÚP 

15 SO.3 – 
Plochy 
smíšené 
vesnické 

Podél vodního toku Kobylská na jižním okraji 
plochy je nutné ponechat pás o šířce minimálně 6 
m od břehové čáry zcela bez zástavby a oplocení 
a zachovat v této šířce i břehový porost toku. 
Při neakceptaci výše uvedeného doporučení je 
nutné před realizací plochy požádat příslušný 
orgán ochrany přírody (Správu CHKO Beskydy) o 
vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP 
podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Návrhová plocha byla v ÚP 
zmenšena tak, aby 
nezasahovala do břehových 
porostů a pásma 6m od 
břehové hrany vodního toku 

227 DS – doprava 
silniční 

Před realizací plochy požádat příslušný orgán 
ochrany přírody (Správu CHKO Beskydy) o vydání 
závazného stanoviska k zásahu do VKP podle ust. 
§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

Návrhová plocha byla v ÚP 
přemístěna tak, aby 
nezasahovala do koryta 
vodního toku  

220, 221, 
222 

S* - lyžařské 
sjezdovky 

Konkrétní navržené záměry na těchto plochách 
bude nutné posoudit procesem EIA, pokud to 
bude vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 
45h,i ZOPK. Záměr bude nezbytné konzultovat 
s příslušným orgánem ochrany přírody – Správou 
CHKO Beskydy, která rozhodne o případném 
provedení aktuálního biologického průzkumu, 
resp. biologického hodnocení dle §67 ZOPK. Dle 
výsledků uvedených hodnocení a konzultací lze 
rozhodnout o případném způsobu provedení 
záměrů, včetně ochrany cenných druhů 
organismů a jejich stanovišť. 
Na plochách neprovádět hrubé ani velkoplošné 
mechanické disturbance vegetace či půdního 
profilu, naopak udržet extenzivní sečení 
(optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení 
lučního porostu na ploše. 

Tyto podmínky budou řešeny 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétního 
záměru. 
V ÚP byla pouze zapracována 
obecná podmínka 
minimalizace zásahů do 
stávajících porostů vzrostlé 
zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené 
ploše 
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223 S* - lyžařské 

sjezdovky 
Nezasahovat do vodního režimu na dané ploše. 
Dotčenou část lučního porostu je možno využít 
pro sjezdové lyžování pouze za dostatečně mocné 
sněhové pokrývky. Z důvodu dřívějšího odtávání 
sněhu na podmáčeném terénu v souladu se 
zpracovanou studií biotopů v místě uvažovaného 
záměru v lyžařském areálu Solisko (Vašut 2016) 
prostor prameniště při nedostatečné sněhové 
pokrývce ohradit a zamezit vjezdu lyžařů do této 
části plochy. Na ploše neprovádět hrubé ani 
velkoplošné mechanické disturbance vegetace či 
půdního profilu, naopak udržet extenzivní sečení 
(optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení 
lučního porostu na ploše. 

Tyto podmínky budou řešeny 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétního 
záměru. 
V ÚP byla pouze zapracována 
obecná podmínka 
minimalizace zásahů do 
stávajících porostů vzrostlé 
zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené 
ploše  

219 S* - lyžařské 
sjezdovky 

Nezasahovat do vodního režimu na této ploše. Na 
ploše neprovádět hrubé ani velkoplošné 
mechanické disturbance vegetace či půdního 
profilu, naopak udržet extenzivní sečení 
(optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení 
lučního porostu na ploše. 
 
 
 
 
 

Tyto podmínky budou řešeny 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétního 
záměru. 
V ÚP byla pouze zapracována 
obecná podmínka 
minimalizace zásahů do 
stávajících porostů vzrostlé 
zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené 
ploše 

169, 217, 
218, 219 

S* - lyžařské 
sjezdovky 

Konkrétní navržené záměry na těchto plochách 
bude nutné posoudit procesem EIA, pokud to 
bude vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 
45h,i ZOPK. Záměr bude nezbytné konzultovat 
s příslušným orgánem ochrany přírody – Správou 
CHKO Beskydy, která rozhodne o případném 
provedení aktuálního biologického průzkumu, 
resp. biologického hodnocení dle §67 ZOPK. Dle 
výsledků uvedených hodnocení a konzultací lze 
rozhodnout o případném způsobu provedení 
záměrů, včetně ochrany cenných druhů 
organismů a jejich stanovišť. Zvýšenou pozornost 
bude třeba v rámci zjišťovacího řízení věnovat 
otázce ovlivnění stability okolních porostů 
kácením, otázce erozních jevů, změn vodního 
režimu, otázce vlivu hluku a umělého osvětlení 
tratí na okolní biotu a migrační prostupnost území. 

Tyto podmínky budou řešeny 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétního 
záměru. 
V ÚP byla pouze zapracována 
obecná podmínka 
minimalizace zásahů do 
stávajících porostů vzrostlé 
zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené 
ploše 

96 SO.1 – 
plochy 
smíšené 
obytné 
v centrální 
zóně 

Realizaci výstavby na ploše konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody (SCHKO 
Beskydy).  
 
 
 

Tato podmínka bude řešena 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétních staveb 
v rámci řízení vedených 
stavebním úřadem. 

109 SO.3 – 
plochy 
smíšené 
obytné 

Vyloučit jakýkoliv zásah do hodnotného 
podmáčeného biotopu s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., v platném znění a s výskytem přírodního 
stanoviště 7230, které je předmětem ochrany EVL 
Beskydy, který se nachází severovýchodně od 
plochy. Zároveň při realizaci plochy minimalizovat 
zásah do lesního porostu acidofilní bučiny (biotop 
L5.4, přírodní stanoviště 9110), která se nachází 
na východním okraji plochy. 

Návrhová plocha byla v ÚP 
zmenšena tak, aby 
nezasahovala do hodnotného 
podmáčeného biotopu s 
výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin, do lesního 
porostu acidofilní bučiny a 
pásma 6m od břehové hrany 
vodního toku 

309 DS – plochy 
dopravy - 
cyklostezka 

Při realizaci plochy vyloučit zásahy do vodního 
toku a minimalizovat kácení břehového porostu 
řeky. 
 
 

Tato podmínka bude řešena 
v navazujících řízeních při 
povolování konkrétních staveb 
v rámci řízení vedených 
stavebním úřadem. 
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Závěr posouzení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 
 
 
Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného návrhu ÚP na 
předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy je při budoucí realizaci záměrů na níže uvedených 
plochách zapotřebí zapracovat následující konkrétní doporučení: 
 
109 (SO.3): Doporučujeme omezit jakýkoliv zásah do hodnotného podmáčeného biotopu s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění a s výskytem 
přírodního stanoviště 7230, které je předmětem ochrany EVL Beskydy, který se nachází 
severovýchodně od plochy. Zároveň při realizaci plochy doporučujeme minimalizovat zásah do lesního 
porostu acidofilní bučiny (biotop L5.4, přírodní stanoviště 9110), která se nachází na východním okraji 
plochy. 
 
Doporučení bylo zapracováno: návrhová plocha byla v ÚP zmenšena tak, aby nezasahovala do 
hodnotného podmáčeného biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, do lesního porostu 
acidofilní bučiny a pásma 6m od břehové hrany vodního toku. 
 
223 (S*): Doporučujeme nijak nezasahovat do vodního režimu na této ploše. Danou část lučního 
porostu je možno využít pro sjezdové lyžování pouze za dostatečně mocné sněhové pokrývky. 
V tomto podmáčeném segmentu louky lze očekávat dřívější odtávání sněhu. Doporučujeme proto 
v souladu se zpracovanou studií (Vašut 2016) prostor prameniště při nedostatečné sněhové pokrývce 
ohradit a zamezit vjezdu lyžařů do této plochy. Na ploše také není vhodné provádět hrubé ani 
velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního profilu. Naopak je žádoucí udržet extenzivní 
sečení (optimálně dvakrát ročně) či občasné přepasení lučního porostu na ploše. 
 
Doporučení není možné zapracovat do územního plánu: tato doporučení budou řešena v navazujících 
řízeních při povolování konkrétního záměru. V ÚP byla pouze zapracována obecná podmínka 
minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických odtokových poměrů 
v dotčené ploše 
 

169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 308 (S*): Realizaci budoucích záměrů na těchto 
plochách je nezbytné projednat s příslušným orgánem ochrany přírody – Správou CHKO Beskydy. 
Konkrétní budoucí záměr je dále nezbytné na projektové úrovni posoudit procesem EIA, pokud to 
bude vyžadováno dle ZP, či procesem naturového hodnocení – požádat orgán ochrany přírody o 
stanovisko dle §45i ZOPK. Dle výsledků uvedených hodnocení a konzultací lze rozhodnout o 
případném způsobu provedení záměrů, včetně ochrany cenných druhů organismů a jejich stanovišť. 
Zejména při posuzování ploch nacházejících se v blízkosti osy dálkového migračního koridoru pro 
velké savce (169, 217, 218) bude do budoucna na úrovni konkrétního projektového záměru potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost vlivu těchto ploch na migrační prostupnost tohoto DMK a vlivu ploch na 
rušení okolního přírodního prostřední (světelným a hlukovým znečištěním). Na plochách 
navrhovaných sjezdových tratí s výskytem porostů typu přírodního stanoviště 6510 neprovádět hrubé 
ani velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního profilu, nebo odvodnění stanovišť. 
Naopak je žádoucí na plochách sjezdových tratí udržet extenzivní sečení (optimálně dvakrát ročně) či 
občasné přepasení luk. 
 
Doporučení není možné zapracovat do územního plánu: tato doporučení budou řešena v navazujících 
řízeních při povolování konkrétních záměrů. V ÚP byla pouze zapracována obecná podmínka 
minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických odtokových poměrů 
v dotčených plochách. 
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Závěr 
 
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
Oddělení hodnocení ekologických rizik k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
krajský úřad jako příslušný orgán podle §22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na ŽP ve smyslu § 
10g a § 10i uvedeného zákona vydal souhlasné stanovisko a stanovil podle §10g odst. 2 uvedeného 
zákona o posuzování vlivů na ŽP následující požadavky, kterými budou zároveň zajištěny možné 
dopady realizace koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na životní prostředí a veřejné zdraví: 
 
 
plocha 15 (SO.3) – smíšená obytná vesnická:  

- podél vodního toku Kobylská na jižním okraji plochy ponechat pás o šířce min. 6m od břehové 
čáry zcela bez zástavby a oplocení a zachovat v této šířce i břehový porost toku 

 

Návrhová plocha byla v ÚP zmenšena tak, aby nezasahovala do břehových porostů a pásma 6m od břehové 
hrany vodního toku. 
 
plocha 109 (SO.3) – smíšená obytná vesnická:  

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

- při realizaci plochy minimalizovat zásah do lesního porostu acidofilní bučiny (biotop L5.4, 
přírodní stanoviště 9110), která se nachází na východním okraji plochy 

 

Návrhová plocha byla v ÚP zmenšena tak, aby nezasahovala do hodnotného podmáčeného biotopu s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin, do lesního porostu acidofilní bučiny a pásma 6m od břehové hrany vodního toku 
 
plocha 309 (DS) – doprava silniční - cyklostezka:  

- vyloučit zásahy do vodního toku a minimalizovat kácení břehového porostu 
 

Tato podmínka bude řešena v navazujících řízeních při povolování konkrétních staveb v rámci řízení vedených 
stavebním úřadem. 
 
plocha 169, 217, 218, 219 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky:  

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

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

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

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

Tyto podmínky budou řešeny v navazujících řízeních při povolování konkrétního záměru. V ÚP byla pouze 
zapracována obecná podmínka minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené ploše. 
 
plocha 219 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky:  

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

Tyto podmínky budou řešeny v navazujících řízeních při povolování konkrétního záměru. V ÚP byla pouze 
zapracována obecná podmínka minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené ploše. 
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plocha 220, 221, 222 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky:  

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

Tyto podmínky budou řešeny v navazujících řízeních při povolování konkrétního záměru. V ÚP byla pouze 
zapracována obecná podmínka minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně. 
 
plocha 223 (S*) – smíšená nezastavěného území – lyžařské sjezdovky:  

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

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

plochy 
- na ploše neprovádět hrubé ani velkoplošné mechanické disturbance vegetace či půdního 

profilu 
- dodržovat extenzivní sečení (optimálně dvakrát ročně) či přepasení lučního porostu 
 

Tyto podmínky budou řešeny v navazujících řízeních při povolování konkrétního záměru. V ÚP byla pouze 
zapracována obecná podmínka minimalizace zásahů do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických 
odtokových poměrů v dotčené ploše. 
 
obecně pro plochy (S*) – smíšené nezastavěného území – lyžařské sjezdovky:  

- záměr vybudování lyžařské sjezdovky podléhá vždy zjišťovacímu řízení dle zákona č. 
1000/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť naplňuje bod 114 Sjezdové 
tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení, kategorie II tohoto zákona 

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

- u lyžařských areálů dbát na omezování světelného znečištění a omezování rušení zvěře 
hlukem 

- s ohledem na vývoj klimatu nelze vyloučit rostoucí nároky na umělé zasněžování, pro potřeby 
umělého zasněžování využívat přednostně užitkové vody nebo zásoby z retence dešťových 
vod 

 

Tyto podmínky budou řešeny v navazujících řízeních při povolování konkrétního záměru.  
 
V rámci celého návrhu ÚP Horní Bečva je nutné s ohledem na charakter území v maximální 
možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu, a to zejména 
v exponovaných polohách na svazích a v bočních údolích.  

 

Tyto podmínky jsou v územním plánu řešeny formou stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu pro jednotlivé zastavěné a zastavitelné plochy. Podrobné architektonické řešení jednotlivých 
staveb bude možné posuzovat dle podrobné projektové dokumentace staveb až v navazujících řízeních 
vedených příslušným stavebním úřadem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


