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1) Úvod 
 

1.1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s dalšími koncepčními dokumenty vydanými krajem 

 

1.1-1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  
 

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.  
 
Vymezení: 
Území obcí z ORP Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek (jižní okraj), Frýdlant nad Ostravicí, 
Jablunkov (západní okraj), Rožnov pod Radhoštěm, Třinec (jihozápadní okraj), Vsetín (východní část).  
 
Důvody vymezení: 

a) Potřeba nápravy strukturálního postižení oblasti, kde došlo ke stagnaci pro oblast důležitých 
ekonomických odvětví. 

b)  Potřeba rozvíjet a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký 
rekreační potenciál krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd, které jsou 
chráněnou krajinnou oblastí. Jedná se o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a 
osídlení a kulturními a národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na místo 
(Radhošť).  
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c) Potřeba rozvoje drobného a středního podnikání, především v oblasti cestovního ruchu. 

Potřeba využít k rozvoji potenciál jednoho z hlavních dopravních tahů na Slovensko, 
procházejícího oblastí.  

d) Potřeba ochrany významného zdroje energetických nerostných surovin (ložiska kvalitního 
černého uhlí Frenštát, nacházejícího se v přírodně vysoce hodnotném území), jako rezervy 
pro případné využití budoucími generacemi. 

 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) ochranu ložiska kvalitního černého uhlí Frenštát jako rezervy pro případné využití budoucími 
generacemi v souladu s potřebami udržitelného rozvoje území,  

b) rozvoj rekreace,  
c) restrukturalizaci ekonomiky,  
d) zlepšení dopravní dostupnosti zejména příhraničních oblastí,  
e) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického 

zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
f) územní podmínky pro zajištění koordinace udržitelného rozvoje turistiky a ochrany biologické 

a krajinné rozmanitosti Karpat zejména v příhraničních oblastech. 
 
Úkoly pro územní plánování:  
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky, 
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se 

Slovenskem,  
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras, 
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace,  
e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 

zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství.  
 
Územní plán Horní Bečva respektuje tyto skutečnosti a 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, 308, 
341, 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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332, 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, 312, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332. 

  
(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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332. 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, 308, 341. 

  
(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 další využití areálů 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, 312, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332 a plocha smíšená obytná v centrální zóně č. 96) jsou 
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situovány s dostatečným odstupem od stávajících ploch výrobních areálů, nebo jsou 
vymezeny tak, aby se případným negativním vlivům předcházelo. 

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

s regionálními centry i státní hranicí České a Slovenské republiky stabilizována.  
  
(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.  
 
 
1.1-2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a s dalšími 
koncepčními dokumenty vydanými krajem 
 

Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací – Zásady územního rozvoje Zlínského kraje po vydání 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 (dále jen „ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2“).  
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Z dokumentu vyplývají pro řešení územního plánu Horní Bečva tyto požadavky: 
 
V k.ú. Horní Bečva jsou, v souladu se ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2, vymezeny plochy pro 
územní systém ekologické stability:  

ozn. v 
ZUR 

lokalita popis 
označení 

číslo 
navrhované 

plochy 

PU18 146-Radhošť - Kněhyně - K 147 NRBK 250 

PU77 130-Kotlová - Solisko RBC 244 

PU82 145-Kladnatá RBC  

PU112 1971-Mečůvka RBC 240, 241, 242, 243 

PU151 
1569-Adámky - Mečůvka RBK 232, 234, 235, 236, 237, 

239,247, 248, 265, 305 

PU152 1570-Mečůvka - Kladnatá RBK  

PU153 1571-RK 1569 – Kotlová-Solisko RBK 233, 249 

PU157 1575-Kotlová-Solisko - K 146 RBK  

 
 
Katastrální území Horní Bečva leží ve specifické oblasti SOB2 Beskydy.  
 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti SOB2 Beskydy na území Zlínského 
kraje se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území:  

a) podporovat možnosti vytváření nových pracovní příležitosti v SOB2 zvláště rozvojem 
cestovního ruchu, rekreace, turistiky a ekologického zemědělství 

b) podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajícího území 
OS12, N-OB1 a N-OS1 

c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy území příhraničí SOB2 
d) hledat vyvážené řešení pro možné uplatnění těžby černého uhlí a zájmy ochrany přírody v 

území SOB2. 
e) vytvořit územní podmínky pro zajištění koordinace udržitelného rozvoje turistiky a ochrany 

biologické a krajinné rozmanitosti Karpat. 
 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti SOB2 Beskydy na území Zlínského 
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území 
SOB2 

b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením SOB2 a stanovit 
pravidla pro jejich využití 

c) prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních centrech 
SOB2 podél silnic I/35 a II/ 487 

d) stanovit regulativy pro ochranu přírody a krajiny i zástavby v případě rozšíření těžby zásob 
černého uhlí nebo plynu v oblasti 

e) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné 
hodnoty v území SOB2 

f) prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro 
rozšíření nabídky přeshraničních pěších a cyklistických spojení. 

 
Územní plán Horní Bečva respektuje tuto skutečnost, a návrhem jsou stabilizovány i nově 

vymezeny plochy pro chybějící části územního systému ekologické stability: 

- nadregionální biokoridor (NRBK K 146) je vymezen v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a 
chybějící prvek je doplněn vymezením návrhové plochy krajinné zeleně 250 
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- 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 247, 248, 249 a vymezením ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 305 pro lokální biocentra, které jsou součástí regionálního biokoridoru (RBK 1569 a RBK 
1571) 

- regionální biocentra jsou vymezeny v rámci stávajících ploch přírodních, chybějící prvky jsou 
doplněny prostřednictvím ploch přírodních č. 240, 241, 242, 243 pro doplnění RBC Mečůvka a 
prostřednictvím plochy přírodní č. 244 pro RBC Kotlová, Solisko. 

 
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, 
308, 341 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. 

 
Celé řešené území zasahuje do krajinného celku Rožnovsko, krajinného prostoru Bečvy. Tato 

skutečnost je řešením územního plánu respektována. 
 

Celé řešené území je zařazeno do vlastní krajiny lesní s lukařením (lesní pasekářská). 
ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2 stanovují pro vlastní krajiny cílové kvality, možná ohrožení a 
zásady pro využívání území.  
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Pro cílovou charakteristiku krajiny lesní s lukařením (lesní pasekářská) stanovují ZÚR ZK po vydání 
Aktualizace č.2 tato možná ohrožení:  

- zástavba mimo zastavěné území, zejména na pohledově exponovaných svazích, horizontech 
a v blízkosti dominant 

- sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo jejich převod na jiný způsob využití 
- likvidace extenzivních forem zemědělství  
- velkoplošné odstranění lesa 
- vnášení cizorodých architektonických a urbanistických znaků sídel 
- zavádění intenzivních forem rekreace a cestovního ruchu, nevhodné umisťování lyžařských 

sjezdovek na pohledově exponované svahy 
- poškozování přírodě blízkých ekosystémů 

 
Pro cílovou charakteristiku krajiny lesní s lukařením (lesní pasekářská) stanovují ZÚR ZK po vydání 
Aktualizace č.2 tyto zásady pro využívání:  

- přizpůsobit využití území ochraně lesa, lesní hospodaření provádět v souladu s přírodním 
potenciálem území, nepřipustit velkoplošnou těžbu lesních porostů   

- omezit výstavbu nových zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, limitovat jejich kapacity 
 

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. 

 
 

ZUR ZK po vydání Aktualizace č.2 stanovuje priority územního plánování, které jsou v rámci řešení 
územního plánu Horní Bečva 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.  

  
(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 (dále 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).  
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 Je respektováno: v souladu s nadřazenou dokumentací je v územním plánu řešeno vymezení 

ploch pro veřejně prospěšné opatření podchycené ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2 - 
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. 

 
 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. 
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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.                                                                                                                                            

  
 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.  
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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. 

  
 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. 
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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. 

  
 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. 
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(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. 

  
(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. 
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Z dokumentů vydaných krajem vyplývají tyto požadavky pro návrh Územního plánu Horní Bečva: 
 

- Aktualizace - Generel dopravy Zlínského kraje - stávající a navrhovaný systém dopravy ve 
Zlínském kraji není navrhovanými úpravami dotčen. V souladu s nadřazenou dokumentací 
je v navrhovaném řešení plně respektován.  

- Národní plán povodí Dunaje – z dokumentace vyplývá požadavek pod ozn. MOV 
MOV207229 Horní Bečva, rozšíření kanalizační sítě a intenzifikace ČOV obce Horní Bečva 
(MO100044) – kanalizační síť v obci byla doplněna a je stabilizována, odpadní vody jsou 
svedeny na stávající ČOV Horní Bečva.  

- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje – z dokumentace konkrétní 
požadavky pro řešené území nevyplývají. Zastavitelné plochy řešené územním plánem 
jsou situovány mimo stanovená záplavová území.  

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu – z dokumentace konkrétní požadavky pro 
řešené území nevyplývají. Zastavitelné plochy řešené územním plánem jsou situovány 
mimo stanovená záplavová území.  

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – rozvoj vodovodů a kanalizací je 
v návrhu územního plánu respektován: 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. Obec Horní Bečva je zásobena ze tří 
zdrojů pitné vody, vodovodní síť bude postupně doplňována (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, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 především 
v souvislosti s potřebou rozšířit dodávku pitné vody i do odlehlejších lokalit stávající 
pasekářské zástavby ve volné krajině. 

- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje – je respektován: systém sběru, likvidace 
odpadů a druhotného využití obalů na území obce není navrhovanou změnou zásadně 
dotčen.  

- Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji – je respektována: systém sběru, 
likvidace odpadů a druhotného využití obalů na území obce není navrhovaným řešením 
dotčen.  

- Územní energetická koncepce Zlínského kraje – je respektována: v řešeném území není 
dotčen stávající základní systém zásobování energiemi. 

- Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje – je respektována: v dotčeném území 
není navrhován těžký průmysl, nejsou umísťovány nové zdroje znečištění ovzduší. Lokální 
úpravy technické infrastruktury řešené návrhem územního plánu nemají dopad na 
celkovou koncepci stávajícího systému zásobování energiemi v řešeném území.  

- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje – je respektována: ve volné 
krajině a v plochách navazujících na zástavbu obce jsou v rámci územního plánu řešeny 
nové plochy krajinné zeleně č. 245, 246, 247, 248, 249, 250 a plochy přírodních č. 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 305, doplňující chybějící prvky 
územního systému ekologické stability krajiny. 

- Krajinný ráz a Nadregionální a regionální ÚSES ZK – je respektováno: v řešeném území 
jsou doplněny chybějící prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Navrhované rozšíření 
zástavby obce je řešeno v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu. 



Akce:                 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BEČVA 

II.A TEXTOVÁ ČÁST 

List.č.:    
     

19 

 
 

- Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji – je respektováno: vymezením ploch 
občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu v plochách č. 159, 166, rozvoj komerčního 
občanského 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, 308, 341 
pro rozšíření sjezdových tratí je dále podporována stabilizace a celoroční využití 
rozsáhlých rekreačních areálů. 
 

- Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje – požadavky vyplývající z programu 
rozvoje kraje nejsou územním plánem dotčeny.  

 
- Strategie rozvoje Zlínského kraje – požadavky vyplývající ze strategie rozvoje kraje nejsou 

návrhem územního plánu upravovány. 

- Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – je respektována: územní plán 
nezasahuje do stávajících značených cyklotras. Realizované úseky účelových komunikací 
jsou v dokumentaci plně stabilizovány, tím je zajištěna základní dopravní síť v krajině, která 
bude využívána pro pěší a cyklistickou dopravu v bezprostředním okolí obce i s vazbou na 
sousední katastrální území z hlediska širších územních vztahů. Síť cyklotras podél silnice 
I/35 je doplněna novými úseky v plochách č. 309, 310.  

 
 

1.2) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území 
 

Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Cíle 
územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly § 19 stavebního zákona. Územní plán Horní Bečva 
vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Komplexně řeší celé správní území 
obce a navrhuje účelné využití jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých 
zájmů v území. Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot včetně architektonických a urbanistických hodnot. Navrhuje hospodárné využití 
území. Navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro 
kvalitní bydlení. Pro preventivní ochranu území jsou navržena protipovodňová opatření. Pro 
nezastavěné území jsou stanoveny podmínky pro jeho ochranu. Cíle a úkoly územního plánování jsou 
zapracovány do řešení Územního plánu Horní Bečva. 
 
Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu s cílí a úkoly územního plánování: 
- řešení vyplývá z posouzení stavu území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty - zejména je 

řešení determinováno požadavky na ochranu před povodněmi, na rozvoj nadřazeného systému 
ekologické stability 

- koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je stanovena s ohledem na hodnoty a 
podmínky území – vymezení ploch pro novou výstavbu a prostorové uspořádání zástavby je 
řešeno s ohledem na stávající charakter zastavěného území a s ohledem na ochranu navazující 
volné krajiny 

- v rámci řešení změn v území byl zohledněn veřejný zájem – zejména jsou respektovány 
požadavky na rozvoj zástavby obce - je navrhován přednostně v návaznosti na zastavěné plochy 
v souladu s požadavkem na hospodárné využívání veřejné infrastruktury 

- v územním plánu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání nové zástavby s ohledem 
na ochranu dominant obce a navazující volné krajiny 

- v územním plánu je pořadí změn v území řešeno formou návrhu nové zástavby  
- v řešení jsou navrhována opatření pro snížení nebezpečí přírodních katastrof – zejména ochrana 

zástavby před povodněmi, v rámci ploch technické infrastruktury č. 251, 252, 253, 254 
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- v územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro řešení hospodářských změn – jsou navrhovány 

ploch pro drobnou výrobu a skladování č. 201, 202, pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, 
řemesel a souvisejícího skladování vymezením nových 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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332, které umožní návrat drobného 
zemědělského hospodaření a řemesel v obci  

- v navrhovaném řešení jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a rozvoj 
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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 
331, 332 a plochy smíšené obytné v centrální zóně č. 96) 

- nejsou navrženy plochy asanací 
- v navrhovaném řešení jsou zohledněny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů – zejména upřednostněním ploch pro rozvoj zástavby v návaznosti na 
stávající místní a účelové komunikace a v blízkosti zastavěných ploch  

- zajištění civilní ochrany je řešeno stabilizací staveb občanské vybavenosti pro ochranu 
obyvatelstva a stabilizací stávající sítě obslužných komunikací v obci, všechny návrhové plochy 
pro novou zástavbu mají zajištěno kapacitní dopravní napojení včetně základní technické 
infrastruktury 

- v územním plánu jsou zapracovány požadavky na ochranu přírody a krajiny stanovené 
v dokumentaci vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí 

- plochy pro využívání přírodních zdrojů nejsou navrhovány 
 

 
Ochrana architektonických a urbanistických hodnot 
 

Zástavba obce jako celek nemá architektonickou a urbanistickou hodnotu. V řešení Územního 
plánu Horní Bečva je respektována stávající sakrální dominanta obce – kostel sv. Jana a Pavla. Pro 
novou zástavbu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání s cílem omezit výškovou hladinu 
staveb v blízkosti dominanty obce.  
 

Urbanistická struktura zástavby obce Horní Bečva je poměrně dobře zachována. Jedná se o 
údolní vesnici s rozptýlenou zástavbou situovanou podél hlavní komunikace v údolí řeky Rožnovská 
Bečva a v navazujících údolích jejích bočních přítoků. Ostatní rozptýlená pasekářská zástavba, 
vzhledem ke konfiguraci terénu, vznikala na úpatí údolí směrem k hřebenům. 

 

Cílem územního plánu Horní Bečva je tak zajistit ochranu vzájemných harmonických vztahů 
urbánních a krajinných prvků, což je naplňováno zejména: 
 
- zachováním měřítek pomocí nastavené regulace zastavěného území a zastavitelných ploch  - 

návrhové plochy pro bydlení (plochy bydlení individuálního a plochy smíšené obytné vesnické), 
jsou soustředěny do proluk zastavěného území nebo v návaznosti na zastavěné území obce s 
vazbou na stávající lokality rodinných domů a hospodářských usedlostí, což respektuje výše 
uvedenou stávající kompozici 

 
- ochranou pohledových horizontů a lokalit panoramatických výhledů do krajiny a dalších území se 

zvýšenou ochranou krajinného rázu  
 
- respektováním a zachováním cílových charakteristik krajiny a zohlednění polohy obce v CHKO 

Beskydy  
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Ochrana nezastavěného území 
 

Navrhované řešení vychází z požadavků obce a vlastníků pozemků. Navrhované řešení 
Územního plánu Horní Bečva bylo upraveno tak, aby byl minimalizován dopad na nezastavěné území.  

 
Projektant v průběhu zpracování vyhodnotil návrhové plochy pro novou zástavbu dle původní 

územně plánovací dokumentace a zohlednil nové požadavky vlastníků pozemků. Do územního plánu 
byly zapracovány pouze ty požadavky, které nezasahují do záplavového území a nenarušují 
nevhodným způsobem volnou krajinu a nemají zásadní negativní dopad na okolní přírodu a krajinu.  
Požadavky na stabilizaci stávajících a doplnění chybějících prvků územního systému ekologické 
stability, které pro řešené katastrální území vyplývají z nadřazené územně plánovací dokumentace a 
z širších vztahů v území, jsou v navrhovaném řešení zapracovány. Pro ochranu nezastavěného území 
jsou v podmínkách využití ploch volné krajiny stanoveny nepřípustné činnosti, které zabraňují 
rozšiřování zástavby a zamezují vytváření trvalých neprostupných bariér pro volně žijící zvěř.  
 
 

1.3) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 
Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (včetně znění zákona č. 
225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018), vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny 
přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále v souladu s metodikou jednotného postupu zpracování územních plánů 
obci pro GIS Zlínského kraje. 
 
 
 

1.4) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání Územního 

plánu Horní Bečva. V průběhu projednávání bylo zadání uvedeno do souladu s požadavky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

Po společném jednání konaném 10.4.2014 byly požadavky dotčených orgánů ke konkrétnímu 
návrhu územního plánu zapracovány v rozsahu řešení územně plánovací dokumentace. 
 

Řešení požadavků dotčených orgánů: 

- Ministerstvo obrany ČR: požadavek na zapracování ochranných pásem leteckých radiových 
zabezpečovacích zařízení do textové i grafické části – bylo zapracováno do textové části 
odůvodnění viz kapitola 1.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, str.44 
této zprávy a do grafické části výkres č. II.B-1 Koordinační výkres. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR: požadavek na přepracování silničních ochranných pásem u všech 
příslušných kategorií silnic mimo souvisle zastavěné území – bylo zapracováno do grafické části 
výkres č. II.B-1 Koordinační výkres. 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje: požadavek na zapracování do nepřípustného využití u 
návrhových ploch 201 a 202 umísťování zdrojů nadměrného hluku přesahujícího hygienické limity stanovené 
pro chráněný prostor staveb – bylo zapracováno do textové části I.A viz kapitola f). 

- Povodí Moravy, s.p.: požaduje vypustit plochu pro bydlení BI č.20, která se celá nachází 
v záplavovém území – plocha byla z územního plánu vypuštěna – viz textová a grafická část ÚP. 
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- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství (ochrana ZPF): požaduje přepracovat 
navržený rozsah lokalit pro individuální bydlení – bylo zapracováno, některé lokality byly vypuštěny, 
některé byly plošně redukovány – viz textová a grafická část ÚP a jeho odůvodnění. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství (ochrana PUPFL): požaduje doplnit 
odůvodnění navrhovaného záboru PUPFL, vyhodnotit dopad navrhovaných ploch ve vztahu 
k ochrannému pásmu lesa  – bylo zapracováno, některé lokality byly plošně redukovány zábor byl 
zdůvodněn – viz textová a grafická část ÚP a jeho odůvodnění. 

- Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm: řada požadavků na úpravu hranice zastavěného 
území, vypuštění vybraných návrhových ploch, úpravu rozsahu vybraných návrhových ploch, úpravu 
regulativů, stanovení podmínek prostorového uspořádání, požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na 
životní prostředí (SEA) – územní plán byl celkově přepracován tak, aby splnil požadavky ochrany 
přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu, některé návrhové lokality byly vypuštěny, některé byly 
plošně redukovány, byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch, podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu atd. – viz textová a grafická část ÚP a jeho odůvodnění. 

- Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí – koordinované stanovisko dle 
zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči požaduje doplnit: rejstříkové číslo nemovité kulturní 
památky, změnit název „Architektonicky cenná stavba“ na „Místo významné události“, u pietního 
místa CZE7206-804 doplnit název „Památník Na Martiňáku“., doplnit další pietní místo 
CZE7206_39306 – Pamětní deska v interiéru kostela sv. Jana a Pavla: jedná se o údaje rozborů a 
průzkumů informativního charakteru, proto bylo zapracováno do textové části odůvodnění viz 
kapitola 1.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,str.42 této zprávy 

- ČEZ: požaduje, aby se projektant zabýval elektroenergetickou sítí v obci a doplnil textovou i 
grafickou část o základní elektroenergetickou koncepci: bylo zapracováno – viz. návrh i odůvodnění 
územního plánu.  

- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství, Oddělení hodnocení ekologických rizik: 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 požadavky, kterými budou zároveň zajištěny možné dopady realizace 
koncepce „Územní plán Horní Bečva“ na životní prostředí a veřejné zdraví – jedná se zejména o 
požadavky pro budoucí realizaci na konkrétních plochách. Do ÚP byly zapracovány dané požadavky 
a dále požadavky vyplývající z dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a z 
posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, požadavky Správy CHKO 
Beskydy a dotčených orgánů na úseku ochrany ZPF a PUPFL atd., a to v podrobnosti odpovídající 
obsahu a rozsahu řešení územně plánovací dokumentace - tj. některé plochy byly plošně 
redukovány, byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch, podmínky prostorového uspořádání a 
ochrany krajinného rázu, podmínky pro využití ploch změn v krajině atd. - viz textová a grafická část 
ÚP a jeho odůvodnění. Požadavky Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP a zemědělství, 
Oddělení hodnocení ekologických rizik jsou uvedeny v  kapitole 1.6 této textové části II.A 
odůvodnění ÚP. 

 
 
 

1.5) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
   
 
1.5-1) Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vypracováno v souladu s projednaným a schváleným 
zadáním Územního plánu Horní Bečva. 
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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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332 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, 308, 341 pro rozšíření lyžařských sjezdovek. 
 

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 zastavěném území 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. 
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Nepříznivý vliv navrhovaného řešení Územního plánu Horní Bečva 
 

Rozvoj výstavby, který vyplývá z návrhu Územního plánu Horní Bečva, 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.  

 
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.    
 
 
 
1.5-2) Výsledek vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
 

Pro hodnocený záměr - Územní plán Horní Bečva - bylo v souladu s požadavky zadání řešeno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí – 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 
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Na základě výsledků vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bylo řešení územního 
plánu upraveno následovně: 
 

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 

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  
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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 dotčených plochách 

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. 

 
 
 
1.5-3) Výsledek posouzení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
 

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 byl výše hodnocený záměr (Územní plán horní Bečva) 
předmětem posouzení důsledků své realizace na daná území evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí. Požadované posouzení bylo zpracováno a je uloženo v samostatném elaborátu: 
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„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 

Na základě výsledků posouzení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  
bylo řešení územního plánu upraveno následovně: 
 
 
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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1.6) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
 

Krajský úřad Zlínského  kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán 
podle §22 písm. e) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu 
ustanovení § 10i odst.3 uvedeného zákona vydal vyjádření k Zadání Územního plánu Horní Bečva, 
kde konstatuje, že územní plán Horní Bečva je nutno posoudit podle §10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

Pro hodnocený záměr - Územní plán Horní Bečva - bylo v souladu s požadavky zadání řešeno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu územního plánu na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti – uloženo v samostatných elaborátech. Požadavky vyplývající z uvedeného 
vyhodnocení a posouzení byly zapracovány dle podrobností řešení územně plánovací dokumentace. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí, krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti je 
návrh územního plánu veden tak, aby nová výstavba neměla žádný negativní dopad na okolní přírodu 
a krajinu. Nová zástavba je umístěna v přímé nebo volné návaznosti na stávající objekty v okrajových 
polohách a v blízkosti základní dopravní kostry území mimo 1. a 2. zóny ochrany přírody a krajiny 
CHKO Beskydy. Pro novou zástavbu jsou stanoveny podmínky využití a podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu. Pro navrhované plochy změn v krajině jsou stanoveny 
podmínky jejich využití atd. - viz textová a grafická část ÚP a jeho odůvodnění  
 
 
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. 
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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. 

 
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.  
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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. 

 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ke konkrétnímu řešení Územního plánu Horní 
Bečva je zapracováno v podrobnosti odpovídající obsahu a rozsahu řešení územně plánovací 
dokumentace. 

 

 

1.7) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 

1.7-1) Úvod: 
 

Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu s požadavky nadřazené územně plánovací 
dokumentace, obce, pořizovatele, dotčených orgánů státní správy a organizací, které vyplývají ze 
schváleného zadání a ze závěrů společného jednání.  

Základním cílem územního plánu je vymezit plochy pro stabilizaci a rozvoj jednotlivých funkcí 
urbanizovaného území a volné krajiny v řešeném k.ú. Horní Bečva, a to zejména s ohledem na 
požadavky ochrany přírody a krajiny v rámci CHKO Beskydy. Současně jsou zohledněny požadavky 
na zajištění dopravní obsluhy, technické infrastruktury a protipovodňové ochrany v lokálním i širším 
měřítku obce. V plochách urbanizovaných jsou územním plánem stanoveny podmínky pro prostorové 
řešení nové zástavby s ohledem ne požadavky ochrany krajinného rázu. Územním plánem nejsou 
umísťovány konkrétní stavby v území – to bude předmětem následných řízení vedených stavebním 
úřadem. 

V územním plánu jsou užívány přednostně pojmy z platných právních předpisů. Z hlediska 
funkčního využití jsou podmínky pro funkční využití jednotlivých vymezených ploch s rozdílným 
způsobem využití stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění.  
 
Vymezení zastavěného území: zastavěné území bylo v dokumentaci pro společné jednání vymezeno 
ke dni 31.5.2018, v souladu s § 58-60 zákona č.183//2006 Sb., v dokumentaci pro veřejné projednání 
(v souladu s postupným vývojem zástavby) bylo aktualizováno k datu 31.10.2019, po veřejném 
projednání bylo v čistopisu ÚP Horní Bečva dále aktualizováno k datu 29.5.2020. 

 
Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosažení 

vybraných cílů územního plánování uvedených v § 18, odst. 4, 5 a 6 platného stavebního zákona. 
Podkladem pro vymezování zastavěného území je hranice intravilánu, jíž je (ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) platného stavebního zákona) hranice zastavěné části obce vymezená 
k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí), dále je zohledněna hranice stanoveného 
zastavěného území z roku 2010, která byla vymezena pro potřeby stavebního úřadu při povolování 
staveb v k.ú. Horní Bečva po ukončení platnosti původního územního plánu v roce 2009. Hranice 
zastavěného území byla dále upravena na základě průzkumů řešeného území, a to v souladu 
s aktuálním rozvojem výstavby, který v současnosti probíhá na základě platných stavebních povolení, 
případně dodatečných povolení staveb.   
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1.7-2) Zdůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití, které není uvedeno v platném 
znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., zdůvodnění vyloučení staveb, zařízení a jiných opatření dle ust. 
§ 18 odst.5 stavebního zákona: 
 
Z* - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ:  plochy zastavěné - vymezené pro veřejně přístupnou zeleň nebo pro trvalé 

travní porosty, oplocené sady a zahrady v zastavěném území a v zastavitelných plochách - nejedná se o 
plochy zemědělské půdy ve volné krajině. Oproti plochám zemědělské půdy Z je zde přípustná zástavba při 
dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. V plochách je 
přípustné umísťovat stavby, které zajistí zázemí pro samozásobitelskou rostlinnou zemědělskou produkci 
(sklady ovoce, zeleniny, sklady nářadí, stavby pro odstavování vozidel a zemědělských strojů vlastníků 
pozemků atd., dále stavby drobné architektury a drobných sportovišť) včetně staveb zajišťujících zázemí 
vlastníků pozemků – některé uvedené využití není v plochách zemědělské půdy ve volné krajině přípustné. 

K - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ:  plochy volné krajiny - vymezené pro náletovou a přirozeně se rozšiřující lesní 
zeleň, pro doprovodnou zeleň účelových hospodářských cest a vodních toků. V územním plánu je 
vymezena samostatně pro její účinnější ochranu a zajištění její stabilizace a posílení v území s vysokou 
krajinářskou hodnotou.  Krajinná zeleň zajišťuje základní ekostabilizační funkci a protierozní ochranu 
navazujících ploch zemědělské půdy. Dále je důležitá pro ochranu zástavby před negativním účinkem 
extravilánových vod při přívalových deštích a pro ochranu strmých svahů a terénních nerovností před 
nebezpečnými svahovými deformacemi.  Krajinná zeleň je běžnou součástí veškerých ploch volné krajiny 
(zemědělské půdy, vodních toků a ploch, pozemků určených k plnění funkce lesa, cestní sítě v krajině atd.) 
– z hlediska požadavků ochrany přírody a krajiny je však účelné její vyčlenění z daných ploch. Dané drobné 
a často liniové prvky vzrostlé zeleně v krajině však nemají takovou hodnotu jako plochy přírodní, proto jsou 
vymezeny samostatně. 

S* - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – LYŽAŘSKÉ SJEZDOVKY:  plochy volné krajiny - 
vymezené pro provozování zimních sportů - lyžařské sjezdovky. Uvedené plochy jsou tvořeny zejména 
trvalými travními porosty. V územním plánu jsou však vymezeny samostatně pro potřebu jednoznačného 
určení jejich stávajícího rozsahu a rovněž jejich přípustného dalšího rozvoje v území s vysokou krajinářskou 
hodnotou, které je nedílnou součástí chráněné krajinné oblasti. Současně je pouze u těchto ploch trvalých 
travních porostů využívaných současně formou pastvin podmíněně přípustné umísťovat stavby pro zajištění 
provozu lyžařských sjezdovek, proto jsou vymezeny samostatně. 

VX - PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ:  plochy vymezené pro stávající hospodářská a skladovací zařízení sloužící 
prokazatelně pro zemědělství a myslivost. V územním plánu jsou uvedené plochy vymezeny samostatně pro 
účel omezení využití stávajících zařízení pro jiný způsob, než pro jaký byly odsouhlaseny v plochách 
zvýšeného zájmu orgánů ochrany přírody a krajiny. Zejména s ohledem na požadované vyloučení rekreace 
a bydlení. Dané drobné plochy není účelné zařadit do ploch zemědělských – jsou již zastavěny a je 
nezbytné zajistit možnost dalších stavebních úprav stávajících staveb v plochách pro účel jejich hlavního 
využití. Současně je nezbytné omezit možnosti realizace nových výrobních aktivit v daných odloučených 
lokalitách mimo kapacitní dopravní síť obce, proto jsou tyto specifické plochy vymezeny samostatně a 
nejsou zařazeny do ploch výrobních ani do ploch smíšených obytných. 

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:  v plochách nezastavěného území K, P, L, LX, Z, WT, S* je v textové části 
ÚP, v kapitole f) vyloučeno umísťování vyjmenovaných staveb, zařízení a jiných opatření dle ust. § 18 odst.5 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (včetně znění zákona č. 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018), a to ve veřejném zájmu ochrany 
přírody a krajiny s ohledem na polohu celého řešeného území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.  

 

1.7-3) Doplňující vymezení vybraných pojmů 
 

Vymezení pojmů ke stanoveným podmínkám pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití: je uvedeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném 

znění. Pro rozhodování v území má podpůrnou funkci. Při povolování staveb umožňuje rozhodovat se i s 
ohledem na širší možnost využití jednotlivých ploch, ale pouze při dodržení stanovených požadavků na 
nepřípustné využití – tj. např. v plochách bydlení individuálního umožňuje povolovat bydlení hromadné při 
dodržení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu a při dodržení požadavků na 
nepřípustné využití. 

KÓD dle podrobnějšího členění území: upřesňuje zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití dle podrobnějšího 
členění, jestliže je to účelné. Při povolování staveb umožňuje rozhodovat se přednostně s ohledem na 
vybrané podrobné využití jednotlivých ploch s vyloučením některých dalších obvykle souvisejících funkcí – 
např. v plochách LX umožnit i doplňkové sportovně - rekreační využití ploch lesa. 
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HLAVNÍ VYUŽITÍ:  ve vymezených plochách musí mít zástavba s využitím uvedeným jako hlavní vždy přednost 

a současně plošnou i prostorovou převahu – např.: v plochách bydlení individuálního bude hlavní zástavba 
rodinných domů a další přípustné a podmíněně přípustné využití bude realizováno současně s RD nebo 
dodatečně a bude vždy doplňkové (menší část RD, přístavba k RD, samostatná doplňková stavba, která 
bude mít menší prostorové parametry). Funkce bydlení musí mít v plochách a v zástavbě pro bydlení 
převahu, bydlení je vždy (s výjimkou obecní dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství, které 
výstavbu podmiňují) povolováno jako první – tj. bez výstavby objektu pro bydlení nepřipouštět v rámci 
jednotlivých stavebních pozemků další využití, které může mít vliv na pohodu bydlení navazujících RD – 
např. nepřipouštět celé stavební pozemky určené pro výstavbu RD využít pouze pro samostatnou 
občanskou vybavenost, nevýrobní služby, samozásobitelkou zemědělskou produkci, řemesla atd.  

  
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  ve vymezených plochách, pro které je stanoveno hlavní využití, má zástavba 

přípustného využití vždy menší plošný a prostorový rozsah než zástavba hlavního využití. V případě, že 
v zastavitelných plochách je uvedena jako přípustné využití soukromá, areálová a veřejná zeleň, pak plochy 
zeleně mají vždy prioritu a je žádoucí jejich zachování minimálně v rozsahu stanoveném podmínkami 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Ve volné krajině má jednoznačně plošnou převahu 
hlavní využití, přípustné využití je pouze doplňkové. 
V plochách smíšených budou jako první a s plošnou a prostorovou převahou umísťovány stavby dle 
konkrétních požadavků vlastníků pozemků v souladu s využitím uvedeným jako přípustné – tj. v plochách 
smíšených obytných může být umístěna samostatně stavba jen pro bydlení, nebo jen pro občankou 
vybavenost, nebo jen pro drobnou výrobu a řemesla, nebo soustava staveb se všemi uvedenými funkcemi. 
Upřednostněn je vždy zájem vlastníka, který vstupuje do území jako první, při dodržení požadavků na 
ochranu navazující stávající zástavby příp. současně povolované zástavby – tj. dodržení hygienických limitů 
pro stávající (současně povolované) stavby obytné při umísťování staveb pro chov hospodářských zvířat, 
dodržení hlukových limitů pro stávající (současně povolované) stavby obytné při umísťování staveb pro 
drobnou výrobu a řemesla atd. Další stavby a zařízení budou v plochách umísťovány s ohledem na 
stávající, případně již povolenou zástavbu. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  ve vymezených plochách má zástavba podmíněně přípustného využití 
vždy menší plošný a prostorový rozsah než budou mít plochy a zástavba hlavního využití. Zástavba 
podmíněně přípustného využití bude povolována pouze při dodržení stanovených podmínek, a to současně 
s hlavním využitím, případně dodatečně – např. není možné ve vymezených plochách bydlení individuálního 
povolovat stavby podmíněně přípustného využití bez zástavby hlavního využití. Ve volné krajině má plošnou 
převahu hlavní využití, podmíněně přípustné využití je pouze doplňkové a je přípustné při dodržení 
stanovených podmínek. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  ve vymezených plochách nesmí být umísťována zástavba nepřípustného využití – 
např. v plochách pro skladování VX je nepřípustné umísťovat rekreaci apod. Ve volné krajině nesmí být 
provozovány činnosti nepřípustného využití – např. ve volné krajině je nepřípustné bydlení a rekreace – to 
platí zejména pro obcházení procesu povolování staveb – tj. např. umísťování mobilních zařízení s využitím 
pro rekreaci ve volné krajině je nepřípustné. Současně je v rámci stanovených nepřípustných činností 
omezeno trvalé oplocování pozemků ve volné krajině. Zákaz oplocování pozemků je však prvotně 
požadován ve volné krajině zcela mimo zastavěné území, možnosti oplocování zahrad těsně navazujících 
na zastavěné území bude nutné posoudit jednotlivě dle konkrétního případu a to zejména vzhledem 
k majetkoprávním vztahům v území. 
 

 

Vymezení pojmů ke stanoveným podmínkám prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu slouží zejména k zachování dostatečných 
volných ploch zeleně v zastavěných a zastavitelných lokalitách, které přednostně povedou k zachování 
dostatečného volného prostoru pro zajištění vsakování dešťových vod na pozemcích.  

Omezení možného zastavění ploch slouží rovněž k zajištění volných ploch pro případnou výsadbu izolační 
zeleně mezi jednotlivými funkčními plochami, případně k výsadbě zeleně zahrad pro plynulé zapojení zástavby do 
okolní volné krajiny atd.  

Ve vybraných návrhových plochách většího rozsahu, které jsou určeny pouze pro vytvoření rozvolněné 
zástavby pasekářského typu, jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, 
aby bylo zajištěno zachování velkého rozsahu pastvin mezi jednotlivými usedlostmi, které budou určeny pro chov 
hospodářských zvířat.  

Jsou stanoveny další podmínky pro zajištění základního hmotového uspořádání a výškového omezení nové 
zástavby v jednotlivých částech řešeného území s cílem zajistit ochranu výškové dominanty obce, ochranu 
společensky a kulturně významných staveb v centru obce, a v okrajových částech zastavěného území a 
v návaznosti na volnou krajinu zajistit základní ochranu krajinného rázu.  
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Při posuzování základních hmotových parametrů konkrétních staveb umísťovaných v jednotlivých funkčních 

plochách v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem je nutné postupovat v souladu s podmínkami 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, které jsou vymezeny v textové části územního plánu 
v kapitole „f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, 
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití“. Současně je nutné pracovat s pojmy, které jsou u jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití v podmínkách prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu použity – vymezení pojmů 
pro účely územního plánu je uvedeno v jeho textové části v kapitole „j. Údaje o počtu listů územního plánu a 
počtu výkresů k němu připojené grafické části“. 
 
 
Podrobné vysvětlení vybraných pojmů podmíněně přípustného využití ploch ve volné krajině: 
 

 Doplňková zástavba a zařízení pro zajištění údržby lyžařských sjezdovek, vleků a technických zařízení 
související s využitím hlavním: 
- stavby, které slouží pouze pro uschování strojů na údržbu a provoz lyžařských sjezdovek před 

nepříznivými účinky dešťových a sněhových srážek (např. garáže pro rolbu a sklady pro sněhová 
děla 

- předpokládají se zejména stavby dočasné, stavby trvalé pouze výjimečně v odůvodněných 
případech   

- stavby zejména roubené (případně montované i zděné) a opatřené zastřešením a povrchovou 
úpravou venkovních stěn v materiálovém provedení, které je v souladu s požadavky ochrany přírody 
a krajiny 

 Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících zařízení komunikací, 
cyklostezek, turistických tras, naučných stezek – tj. turistické odpočívky, systém informačních tabulí: 
- stavby, které slouží pro informace, odpočinek, případně pro ochranu před nepříznivými 

povětrnostními vlivy pro uživatele turistických tras a cyklotras (např. zpevněné plochy s posezením, 
altány a přístřešky s mobiliářem, informační tabule, doplňkové sestavy dětských hřišť atd.) 

- předpokládají se zejména stavby dočasné   
- stavby zejména roubené a opatřené zastřešením a případně opláštěním v materiálovém provedení, 

které je v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny 

 Doplňková zástavba a zařízení sloužící pro zemědělství – tj. zejména ovčíny, seníky, přístřešky pro 
hospodářská zvířata, včelíny, sklady apod.: 
- stavby, které slouží pro uschování slámy a sena a pro dočasné ustájení hospodářských zvířat za 

účelem ochrany před nepříznivými účinky dešťových a sněhových srážek – tj. seníky, ovčíny 
- stavby pro dočasné ukrytí a ochranu hospodářských zvířat před nepříznivými povětrnostními vlivy 

provedené z lehké montované konstrukce, zastřešené a opatřené plným opláštěním maximálně ze 
tří stran – tj. přístřešky pro hospodářská zvířata 

- zařízení, která slouží pouze pro umístění jednotlivých úlů s včelstvy a jsou nezbytná pro zajištění 
hospodářské produkce zemědělské půdy, sadů a zahrad – tj. včelíny  

- stavby, které slouží pouze pro uschování strojů na údržbu přilehlých ploch zemědělské půdy – tj. 
sklady a garáže zemědělských strojů 

- předpokládají se zejména stavby dočasné, stavby trvalé pouze výjimečně v odůvodněných 
případech   

- stavby zejména roubené (případně montované i zděné) a opatřené zastřešením a povrchovou 
úpravou venkovních stěn v materiálovém provedení, které je v souladu s požadavky ochrany přírody 
a krajiny 

 
 

1.7-4) Zdůvodnění přijatého řešení: 

 

Územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu s požadavky obce, pořizovatele, dotčených 
orgánů státní správy a organizací, které vyplývají ze schváleného zadání a ze společného jednání 
konaného 10.4.2014.  
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Návrh územního plánu řeší přednostně požadavky vyplývající z nadřazené dokumentace Zásady 
územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Aktualizace č.2: 
 

- je řešeno vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K 146 – dle ZÚR veřejně 
prospěšné opatření PU18. Biokoridor je vymezen formou ploch krajinné zeleně a lesa. 
Součástí nadregionálního biokoridoru jsou formou ploch přírodních vložená lokální 
biocentra  

- je řešeno regionální biocentrum RBC 145 Kladnatá – dle ZÚR veřejně prospěšné 
opatření PU81. Biocentrum je vymezeno formou ploch přírodních 

- je řešeno regionální biocentrum RBC Mečůvka – dle ZÚR veřejně prospěšné opatření 
PU112. Biocentrum je vymezeno formou ploch přírodních 

- je řešeno regionální biocentrum RBC 130 Kotlová, Solisko – dle ZÚR veřejně 
prospěšné opatření PU77. Biocentrum je vymezeno formou ploch přírodních 

- je řešeno vymezení regionálního biokoridoru RBK 1569 a RBK 1560 – dle ZÚR veřejně 
prospěšné opatření PU151. Biokoridor je vymezen formou ploch krajinné zeleně, lesa 
včetně přírodních ploch pro vložená lokální biocentra, která jsou součástí regionálního 
biokoridoru 

- je řešeno vymezení regionálního biokoridoru RBK 1571 – dle ZÚR veřejně prospěšné 
opatření PU153. Biokoridor je vymezen formou ploch krajinné zeleně, lesa včetně 
přírodních ploch pro vložená lokální biocentra, která jsou součástí regionálního 
biokoridoru 

Návrh územního plánu řeší požadavky vyplývající z širších vztahů v území: 
 

- je řešena stabilizace stávající dopravní kostry regionu – silnice I/35  
- je řešena plocha liniové stavby elektrického vedení VN 22kV pro posílení zásobování 

elektrickou energií odlehlé zástavby na sousedním k.ú. Čeladná – návrhová pl.č. 307 
- je řešeno vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K 146 v návaznosti na sousední 

katastrální území – stabilizované plochy krajinné zeleně, lesa a navrhovaná plocha 
krajinné zeleně. Součástí nadregionálního biokoridoru jsou formou stabilizovaných a 
navrhovaných ploch přírodních vložená lokální biocentra LBC Blatový grúň, LBC Zimný, 
LBC Pod Kladnatou, LBC Bečvice, LBC Hlavatá a vložené regionální biocentrum RBC 
145 Kladnatá a dále LBC V Komárovém, LBC Nad Kněhyňkou, LBC U Martiňáku, LBC 
Na Šturalce, LBC Fojtová, LBC Podlízaná, LBC Vašůtky, LBC Pod Vysokou a vložené 
regionální biocentrum RBC 145 Kladnatá 

- je řešeno vymezení regionálních biokoridorů RBK 1569 a RBK 1571 v návaznosti na 
sousední katastrální území – stabilizované plochy krajinné zeleně, lesa a navrhovaná 
plocha krajinné zeleně včetně stabilizovaných a navrhovaných ploch přírodních pro 
vložená lokální biocentra, která jsou součástí regionálních biokoridorů  

- je řešeno vymezení lokálních biokoridorů v návaznosti na sousední katastrální území – 
stabilizované a navrhované plochy krajinné zeleně 

- je řešeno vymezení lokálních biocenter v návaznosti na sousední katastrální území – 
stabilizované a navrhované plochy přírodní 

 

Návrh územního plánu řeší požadavky obce a vlastníků pozemků: 

Do dokumentace byly zapracovány pouze takové požadavky obce a vlastníků pozemků, které 
přispějí k celkovému rozvoji obce při dodržení požadavků na ochranu nezastavěného území v rozsahu 
dle skutečné potřeby vymezení zastavitelných ploch. Do územního plánu byly zapracovány zejména 
zastavitelné plochy navazující na stávající kompaktní zastavěné území i v rámci lokalit s volnou 
pasekářkou zástavbou situované ve IV. a III. zóně ochrany přírody a krajiny CHKO Beskydy. Po 
projednání se Správou CHKO Beskydy byla řada návrhových ploch zmenšena a pro návrhové plochy 
byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby byl 
minimalizován dopad navrhovaného řešení na okolní přírodu a krajinu a byly respektovány základní 
podmínky ochrany krajinného rázu dle podrobnosti řešení územně plánovací dokumentace. Řada 
dalších požadavků jednotlivých vlastníků pozemků na zastavění ploch ve volné krajině zejména 
v rámci I. a II. zóny ochrany přírody a krajiny CHKO Beskydy a v lokalitách mimo nezbytnou dopravní 
infrastrukturu zapracována nebyla, případně byla v rámci výsledků z prvního společného jednání zcela 
vypuštěna. 
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Záměrem vlastníků pozemků v návrhových plochách smíšených obytných je umístění 
hospodářských a případně i obytných objektů v rámci jimi obhospodařovaných pozemků luk a pastvin. 
V dotčených lokalitách je rozptýlená zástavba hospodářských objektů a usedlostí již stabilizována. 
Návrh je řešen tak, aby se nové stavby v návrhových plochách dostaly pod výškovou úroveň 
stávajících hospodářských usedlostí ve volné krajině a současně nenarušily místa lokálních výhledů 
do krajiny v dílčích částech řešeného území. 
 

Základní hodnotou řešeného katastrálního území Horní Bečva je zejména kvalita přírody a 
krajiny Chráněné krajinné oblasti Beskydy.  

Z okolních přírodních hodnot a malebné krajiny čerpá i základní ekonomický potenciál obce 
Horní Bečva, který je vybudován téměř výhradně na zajišťování dlouhodobé i krátkodobé rekreace 
regionálního i celostátního významu. Základní rozvoj ekonomického potenciálu jako podmiňujícího 
faktoru pro celkový růst obce je dán zejména posílením hospodářských funkcí v zástavbě obce, 
přičemž převažuje ekonomický potenciál obce daný provozováním rekreace. V zimním období je 
využití ploch rekreace závislé na provozu lyžařských sjezdovek. Využívání areálů hromadné rekreace 
je významnější i v období letních prázdnin v souvislosti s čerpáním dovolených a s provozem dětských 
letních táborů ve vazbě na potřebu řešit volnočasové aktivity dětí a mládeže. Z hlediska rekreace se 
územně plánovací dokumentace zaměřuje na stabilizaci stávajících rozsáhlých areálů zejména 
hromadné rekreace a na zlepšování podmínek pro jejich celoroční využití. Tyto podmínky jsou 
zajištěny přiměřeným rozšířením lyžařských sjezdovek a vleků v nezbytně nutném rozsahu. 

 Současně jsou podporovány každodenní volnočasové aktivity obyvatel obce formou rozvoje 
ploch pro tělovýchovu a sport i drobné komerční občanské vybavenosti, která přispěje k posílení 
provozování pěší turistiky, cykloturistiky a jezdecké turistiky v hodnotné krajině CHKO Beskydy. 
Posílením celoročního využití volné krajiny pro různé druhy turistiky jsou dány podmínky pro vyvážené 
využití stabilizovaných ploch hromadné rekreace i mimo období hlavní zimní a letní sezóny.  

V souvislosti s novými plochami pro rozšíření stabilizovaných lyžařských sjezdovek je spojena 
podstatná část návrhu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Konečný rozsah lesních 
porostů dotčených potřebou rozvoje zimních sportů však bude zásadně minimalizován dle konkrétního 
upřesnění trasy a rozsahu technického zařízení sjezdovek a upřesnění jejích základních parametrů na 
základě konkrétních podnikatelských záměrů vlastníků daných lyžařských areálů. Dané záměry jsou 
navrhovány formou ploch smíšených nezastavěného území zábor lesa bude jen v nezbytně nutném 
rozsahu, bude tedy ještě dále snížen a ve výsledku tak řešení nemusí mít podstatný vliv na rozsah 
pozemků určených k plnění funkce lesa v k.ú. Horní Bečva. S ohledem na způsob osídlení krajiny 
v řešeném území a rovněž s ohledem na požadavky ochrany některých mokřadních a lučních 
společenstev není navrhován další zábor zemědělské půdy pro potřeby zalesnění. S ohledem na 
významný rozsah lesních porostů v řešeném území jsou jako kompenzace za požadovaný zábor lesa 
uvažovány návrhové plochy prvků ÚSES – navrhované části územního systému ekologické stability 
(biokoridory a biocentra) je možné zalesnit.  

Pro zachování prostupnosti krajiny je v podmínkách využití ploch volné krajiny omezeno 
oplocování pozemků a v plochách zemědělských je stanovena nepřípustnost výsadby rychle 
rostoucích dřevin. 
 
 
Rozvoj hospodářského potenciálu obce a podpora vzniku nových pracovních příležitostí 
 

Současně s rozvojem přírodních hodnot území je navrhován i přiměřený rozvoj obytných a 
hospodářských funkcí obce a zejména rozvoj základní infrastruktury obce. 

Rozvoj hospodářského potenciálu obce a možnost vzniku nových pracovních příležitostí je 
dána zejména stabilizací stávajících výrobních a rekreačních aktivit a vymezením ploch pro jejich další 
nezbytné rozšíření – tj. rozšíření výrobního areálu, rozšíření lyžařských sjezdovek, nové návrhové 
plochy pro jezdecké sportovní aktivity a návrh ploch smíšených s možností realizace zemědělské a 
drobné výroby, řemesel a doplňkových ubytovacích a stravovacích funkcí. Dokumentace bere zřetel 
na fakt, že základ hospodářského potenciálu obce tvoří zejména rozsáhlé sportovně rekreační 
podnikatelské aktivity v rámci lyžařských a rekreačních areálů, které jsou pro potřebu zachování 
daného účelu plně stabilizovány.  
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V návrhu územního plánu řešen lokální rozvoj areálů drobné výroby. Současně je řešena 

stabilizace a doplnění zemědělské výroby, drobné výroby a řemesel v rámci okrajové a rozvolněné 
zástavby formou ploch smíšených obytných vesnických. Dané funkční zařazení ploch zajistí i tradiční 
hospodářské využití stávajících a nově vznikajících pasekářských usedlostí pro potřeby chovu 
hospodářských zvířat a provozování místních řemesel. Vymezení smíšených ploch obytných 
vesnických bude podkladem pro stabilizaci stávajících a vznik nových drobných rodinných 
zemědělských farem. Dané farmy mohou zajistit produkci aktuálně požadovaných biopotravin a 
současně budou plnit funkci údržby a hospodářského využití zejména zatravněných ploch zemědělské 
půdy včetně drobných ploch krajinné zeleně. Tím je dán podklad pro ochranu volných ploch 
zemědělské půdy před zarůstáním náletovou zelení a přirozeným šířením lesních porostů, a to při 
současném zajištění přiměřeného rozvoje funkcí původního pasekářského osídlení obce. Možnosti 
využití dané polyfunkční zástavby i pro doplňkové ubytovací a stravovací služby a rozvoj ploch pro 
tělovýchovu a sport a pro komerční občanské vybavení budou podkladem pro další rozvoj pěší, 
cyklistické i jezdecké turistiky a rekreačního jezdectví. Řešení tak přispěje k vyváženému celoročnímu 
využití stabilizovaných ploch určených pro provozování hromadné rekreace v řešeném území. Cílem 
navrhovaného řešení je ochrana k.ú Horní Bečva před upadáním venkovské krajiny a současně rozvoj 
různých druhů turistiky a v neposlední řadě i různých druhů dopravy, tím jsou splněny některé ze 
základních priorit územního plánování vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace.  
 
 
Rozvoj základní dopravní a technické infrastruktury 
 

Řešení dopravní infrastruktury se zaměřuje především na stabilizaci kapacitní plochy pro 
páteřní dopravní tepnu nadmístního významu – tj. pro silnici I/35. Rozvoj je zajištěn zejména pro 
cyklistickou dopravu prodloužením stávajících cyklostezek směrem od centra obce podél silnice I/35 
směrem k obci Bílá a Makov. 

Obec podporuje návrh nových úseků lokální dopravní sítě jako základní podmínky pro další 
rozvoj zástavby smíšené obytné vesnické, dále pěší turistiky, jezdecké turistiky a cykloturistiky. 

 
Rozvoj zastavěného území je podmíněn rovněž kapacitou technické infrastruktury obce. 

Návrh řeší plochu pro nový vrt, který zajistí posílení stávajícího vodního zdroje Šorštýn. Tím je dán 
podklad pro další navrhované rozšíření vodovodní sítě v obci zejména v lokalitách (Nad Bobiškou, 
Červenec, U Ondrů, Jasenice, Hluboký, Liščí, Solisko, Mšadla, Grapy), pro které jsou plochy pro nové 
úseky vodovodu, případně kanalizace zařazeny do veřejně prospěšných staveb.  

Zajištění zásobování elektrickou energií je navrhováno v lokalitě Liščí pro rozsáhlou 
navrhovanou lokalitu určenou k zastavění. Předpokládané zásadní posílení sítě elektrické energie je 
navrhováno pouze formou liniového kabelového vedení v rámci tělesa silnice I.třídy a bude řešeno ve 
výhledovém období, kdy budou případné nároky na vymezení nových ploch pro veřejně prospěšné 
stavby prověřeny v rámci územně plánovacích podkladů. Z hlediska širších územních vztahů je pro 
návrhové období uvažováno s napojením zástavby sousední obce Čeladná prodloužením vedení VN 
v lokalitě Martiňák.  

Další případný rozvoj inženýrských sítí pro odkanalizování a zásobování odlehlých lokalit 
zástavby elektrickou energií, vodou a plynem je navrhován pouze ideově, skutečné řešení bude 
vzhledem ke komplikovanosti terénu ve volné krajině realizováno v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití, kde je technická infrastruktura přípustná.  

Pro obec je v návrhovém období řešena ochrana zastavěného území před záplavami. 
Z uvedeného důvodu jsou navrhována protipovodňová opatření – plochy pro výstavbu 
protipovodňových hrází a ochranných zdí, které jsou nezbytné pro potřebnou ochranu přilehlé 
zástavby zejména v centru obce, kde je soustředěna základní občanská vybavenost a rovněž 
dopravní kostra obce – silnice I/35. Nová zástavba není v záplavovém území řeky Rožnovská Bečva 
navrhována. 
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1.7-5) Podrobný popis přijatého řešení: 

 

Bydlení: 
Obec je typická svou rozptýlenou zástavbou situovanou podél hlavní komunikace v údolí řeky 

Rožnovské Bečvy a v navazujících bočních údolích jejích přítoků. Cílem územního plánu Horní Bečva 
je tak zajistit ochranu vzájemných harmonických vztahů urbánních a krajinných prvků zejména 
zachováním měřítek pomocí nastavené regulace zastavěného území a zastavitelných ploch. 

Převážná většina návrhových ploch pro bydlení je řešena jako doplnění proluk, nebo v těsné 
návaznosti na stávající zástavbu, a to v lokalitách, které byly rovněž řešeny původním územním 
plánem obce. Nově jsou tak vymezeny plochy bydlení individuálního (č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 
46, 63, 75, 77), plocha smíšená obytná v centrální zóně č. 96 a 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, 
312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332), které navazují na stávající plochy stejného 
využití a na dopravní a technickou infrastrukturu. Charakter výstavby v prolukách bude korespondovat 
s okolní zástavbou.  

 

Využití ploch smíšených obytných vesnických je také určeno pro rozvoj zemědělské a drobné 
výroby, řemesel a souvisejícího skladování. Podporován je tak rozvoj extenzivního hospodaření 
v krajině (především ekologického charakteru) se složkou pasekářského bydlení. Potenciálem těchto 
ploch je rozvoj souvisejícího hospodaření v krajině, nebo např. agroturistiky (jezdecká turistika, 
ekologické zemědělství, apod.). Využití těchto ploch bude jedním z pilířů pro vytvoření nových 
pracovních příležitostí v obci. 

Využití plochy smíšené obytné v centrální zóně č. 96, je určeno (s ohledem na umístění 
v návaznosti na plochy hromadné rekreace u přehrady) jak pro rozvoj bydlení, tak pro doplnění 
chybějících zařízení občanského vybavení a nevýrobních služeb. 

  

Rekreace: 
 

Obec Horní Bečva je svou geografickou polohou vyhledávaným místem k letní i zimní 
rekreaci. 

V podhůří Beskyd je jedním ze středisek pro rekreaci spolu s obcemi podél komunikace I/35 
od Rožnova pod Radhoštěm po hranici ČR. Na správním území obce jsou vybudovaná větší rekreační 
střediska pro hromadnou rekreaci a také lokality pro rekreaci individuální (na k.ú. je více než 500 
soukromých chat a několik desítek rekreačních a hotelových zařízení). Nově jsou tak rozšířeny o 
plochy rekreace rodinné č. 140, 141, 146 s minimalizací možného počtu rekreačních objektů 
v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny. 

Řešeným územím jsou vedeny značené turistické trasy a dále také cyklotrasy č. 6015,  472,  
6013, 6020/2, 6260, které jsou územní plánem stabilizovány formou vymezení stávajících ploch pro 
dopravu v krajině. V rámci řešení problematiky bezpečnosti provozu na páteřní silnici I.třídy, která 
prochází v celé délce kompaktním zastavěným územím obce, jsou navrhovány plochy dopravy silniční 
č. 309, 310 pro výstavbu nových úseků integrovaných cyklostezek umístěných podél silnice v rámci 
průjezdního úseku obce.  

Pro další rozvoj zimní rekreace jsou navrhovány plochy pro rozšíření sjezdových tratí 
v návaznosti na aktuálně plně využívané lyžařské areály – návrhové plochy smíšené nezastavěného 
území č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 308, 341. 
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Výroba: 

V řešeném území je zastoupena převážně zemědělská výroba - zemědělství a lesnictví je 
vzhledem k charakteru krajiny tvořeno plochami s převážně horší bonitou, i přesto má tento sektor 
významný podíl na hospodářství. Uvedené skutečnosti jsou podporovány vytvořením podmínek pro 
rozvoj ekonomického potenciálu, vymezením ploch pro drobnou výrobu a skladování č. 201, 202, a 
dále pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a souvisejícího skladování vymezením nových 
ploch smíšených obytných vesnických.  

Průmyslová výroba je zastoupena minimálně. Jedná se většinou o živnostníky a drobné firmy. 
Soukromé podnikání se rozvíjí především v komerční sféře obchodu, služeb a cestovního ruchu, které 
je založeno zejména na atraktivitě krásného přírodního prostředí.  

  

Koncepce uspořádání volné krajiny – územní systém ekologické stability: 

 

Nadregionální ÚSES 
V řešeném území je nadregionální úroveň ÚSES zastoupena horskou a mezofilní bučinnou 

osou nadregionálního biokoridoru K 146. Horská osa (označená K 146H) je trasována v komplexech 
lesních porostů ve východní části řešeného území. Horská osa zahrnuje vrcholové (a navazující nižší) 
partie hřbetu vycházejícího z Čertova Mlýna (1206 m n.m.) směřující k Vysoké (1024 m n.m.). 
Součástí osy K 146H jsou vložená lokální biocentra LBC Blatový grúň, LBC Zimný, LBC Pod 
Kladnatou, LBC Bečvice, LBC Hlavatá a vložené regionální biocentrum RBC 145 Kladnatá.  

Mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru (označená K 146MB) je trasována 
souběžně s horskou osou, ale v nižších partiích svahů (reprezentující mezofilní bučinný typ). Součástí 
osy K 146H jsou vložená lokální biocentra LBC V Komárovém, LBC Nad Kněhyňkou, LBC U 
Martiňáku, LBC Na Šturalce, LBC Fojtová, LBC Podlízaná, LBC Vašůtky, LBC Pod Vysokou a vložené 
regionální biocentrum RBC 145 Kladnatá. 

V širších souvislostech propojují obě osy nadregionálního biokoridoru K 146 nadregionální 
biocentrum NRBC 103 Radhošť, Kněhyně s nadregionálním biokoridorem K 147 (který je trasován při 
hranici ČR a SR). 

 

Regionální ÚSES 
V řešeném území je regionální úroveň ÚSES zastoupena regionálními biocentry RBC 145 

Kladnatá (součástí NRBK K 146), RBC 130 Kotlová, Solisko a  RBC 1971 Mečůvka. 
Regionální biocentra RBC 145 Kladnatá a RBC 130 Kotlová, Solisko zahrnují komplexy 

lesních porostů jižně a východně od obce. RBC 1971 Mečůvka zahrnuje cenná společenstva 
rašelinných luk (sihly) s rozptýlenou zelení a četnými prameništi. Vyskytují se zde chráněné druhy 
živočichů a rostlin. 

U Regionálního biocentra RBC 1971 Mečůvka dochází k částečnému překryvu s přírodní 
památkou PP Kudlačena, RBC 145 Kladnatá koresponduje s přírodní památkou PP Kladnatá – Grapy. 
Hospodaření v uvedených MZCHÚ bude v souladu s plány péče pro dané přírodní památky. 
 

Regionálně významné trasy ÚSES jsou řešeny regionálními biokoridory. V zájmovém území 
se jedná o regionální biokoridor RBK 1569, který zahrnuje vodní, mokřadní a nivní společenstva řeky 
Rožnovská Bečva a vodotečí Mečůvka a Dížená. Vzhledem k trasování biokoridoru ve své vrcholové 
části a tím i odlišnému reliéfu níže položených partií toku je trasa biokoridoru s vloženými lokálními 
biocentry kompromisního charakteru. To se projevuje vymezením protáhlých biocenter respektujících 
údolní nivu toku, dále lokální zúžení šířky biokoridoru (do nivní polohy) a místy překročení maximální 
délky segmentu RBK. Charakter vložených biocenter je vodní/mokřadní s minimální velikostí 1ha. 
V rámci regionálního ÚSES při vodních tocích je třeba kontrolovat šíření invazních druhů rostlin a 
v případě šíření přistoupit k nápravným opatřením. 

Dále je v území vymezen segment RBK 1570, který propojuje RBC 1971 Mečůvka s NRBK 
K 146MB. V jihozápadní části území je trasován regionální biokoridor RBK 1571, jež propojuje RBK 
1569 s RBC 130 Kotlová, Solisko. 
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Lokální ÚSES 
Lokální ÚSES je tvořen především biocentry a biokoridory hydricky normálního charakteru. 

Označení LBC vychází z názvů místních tratí, označení LBK vychází ze samostatné číselné řady. 
Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a 

skutečným stavem krajiny. Návrh řešení se snaží v maximální míře redukovat střety vedení 
technických zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. Tyto střety je v případě rekonstrukcí 
cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními v rámci přípravy stavby. 

U všech prvků ÚSES dochází k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace KN a 
stavu v terénu. Části ÚSES trasovaných na PUPFL lze charakterizovat jako existují, při obnově 
porostů je třeba dodržovat přirozenou druhovou skladbu sadebního materiálu. V případě vhodného a 
kvalitního mateřského porostu je vhodné využít přirozenou obnovu porostu. ÚSES je dle segmentů 
charakterizován jako existující a chybějící. Chybějící segmenty je z důvodu funkčnosti nutné založit, 
doplnit společenstvy s geograficky původními druhy dřevin a rozptýlenou výsadbou zeleně 
s geograficky původním travním porostem.  

Luční porosty v rámci vymezeného ÚSES je nezbytné zachovat a zajistit management 
zabraňující sukcesnímu zarůstání. 

 

1.7-6) Podrobný popis řešení veřejné infrastruktury: 

 
Občanská vybavenost 
 

Koncepce základní občanské vybavenosti dle stávajícího stavu není řešením územního plánu 
zásadně měněna. Skladba zařízení a staveb občanského vybavení odpovídá významu obce.  

V obci se nachází školská zařízení jako je mateřská škola, základní škola T.G. Masaryka, dále 
drobná zdravotnická zařízení, církevní (pohřebiště, kostel) a kulturní zařízení, sbor dobrovolných 
hasičů a správní zařízení – obecní úřad. Sportovní zařízení jsou zastoupena ve větším počtu – 
tělocvičny v rámci objektu ZŠ, přehradní nádrž, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, lyžařská 
střediska Solisko, U Sachovy studánky, Rališka, Kubiška, Mečová, Martiňák. 

 
Územním plánem jsou nově vymezeny doplňkové plochy komerčního občanského vybavení č. 

148 (doplňkové zařízení obecního lesoparku u přehrady), 150, 151 (doplňkové komerční občanské 
vybavení v lokalitě Zavadilka), 154 (rozšíření stávajících zařízení lyžařského areálu), plochy pro 
tělovýchovu a sport č. 166 (rozšíření sportovišť v návaznosti na stávající areál fotbalového hřiště) a 
plocha č. 159 (rozvoj zejména jezdeckých sportovně – rekreačních aktivit ve volné krajině). 
 

Plochy pro stávající lyžařské sjezdovky, které jsou vymezeny v rámci ploch smíšených 
nezastavěného území, jsou rozšířeny o nové a to v lokalitě Sachova studánka o plochy smíšené 
nezastavěného území - lyžařské sjezdovky (S*) č. 173, 174, 341, v lokalitě Solisko o plochy č. 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 341, v lokalitě Rališka o plochu č. 169 a v lokalitě Kubiška o plochu č. 
224. 

 
Dopravní infrastruktura 
 

Základní dopravní kostra obce a návaznost dopravních tras na okolní katastrální území jsou 
plně stabilizovány. Žádné zásadní změny dopravního řešení nejsou navrhovány.  

Územním prochází:  

- silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm – Makov, (mezinárodní silnice směrově i šířkově 
vyhovující a stabilizována) 

- silnice I/56 Horní Bečva – Frýdlant nad Ostravicí 

- silnice III/04837 Horní Bečva – Pustevny 
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Hlavní komunikační systém obce je tvořen stávajícím průtahem silnice I/ 35, která má v 
zastavěném území charakter sběrné komunikace. Silnice III/04837 má pouze místní význam a 
napojuje území Pusteven na nadřazenou silniční sítí. 

S rozvojem nových ploch pro výstavbu je řešen pouze související rozvoj místních komunikací, 
vymezením ploch silniční dopravu č. 181, 185, 226, 227, 228, 231, 304 - plochy pro obsluhu řešeného 
území, především v návaznosti na vymezení nových ploch pro bydlení, plochy pro zpevněné účelové 
komunikace. Pro výstavbu nových úseků komunikací jsou navrženy plochy veřejných prostranství č. 
225, 229 - plochy pro obsluhu řešeného území, především v návaznosti na vymezení nových ploch 
pro bydlení. 

Pro zajištění vhodných podmínek k rozvoji cykloturistiky v řešeném katastrálním území jsou 
stabilizovány účelové komunikace sloužící rovněž pro účely cykloturistických tras. V rámci řešení 
problematiky bezpečnosti provozu na páteřní silnici I.třídy, která prochází v celé délce kompaktním 
zastavěným územím obce, jsou navrhovány plochy dopravy silniční č. 309, 310 pro výstavbu nových 
úseků integrovaných cyklostezek umístěných podél silnice v rámci průjezdního úseku obce.  

Nově je také vymezena plocha dopravní infrastruktury č. 178 pro rozšíření stávajícího areálu 
čerpací stanice pohonných hmot, která se nachází poblíž silnice I/35 při příjezdu od obce Prostřední 
Bečva. 

Odstavování vozidel se děje na vlastních pozemcích jednotlivých zařízení občanské 
vybavenosti, výroby a na pozemcích vlastníků. Krátkodobé parkování zejména v centru obce je 
možno realizovat v rámci značených parkovišť, na přístupových komunikacích nebo v parkovacích 
pruzích. Rozsah ploch statické dopravy (parkovišť) v obci je dostačující. 

Na správním území obce Horní Bečva se nachází specifické druhy dopravy (lyžařské vleky). 
Daná zařízení jsou v ÚP stabilizována a je navrhováno jejich rozšíření v rámci návrhových ploch 
lyžařských sjezdovek. 

Zařízení železniční, vodní ani letecké dopravy se v řešeném území nenacházejí. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Zásobování vodou:  

Obec Horní Bečva je zásobena ze tří zdrojů pitné vody. Prvním zdrojem je vrt Šorštýn s 
vydatností 2,1 l.s-1. Z vrtu je voda čerpána do úpravny vody Šorštýn (Qkap.= 2,5 l.s-1) s 
odželezováním, odmanganováním, ztvrzováním a odkyselením. Upravená voda je z úpravny 
gravitačně odváděna do VDJ Šorštýn 2x 100 m3, z nějž je zásobována horní část obce - HTP Rališka 
a přes redukční šachtu RŠ1 i tlakové pásmo Přehrada. Voda je přes rozvodnou sít´ vedena do 
přerušovacího zemního VDJ Rališka 50 m3 (max. hl.: 616, dno: 613,6 m n.m.), který slouží pro tlakové 
pásmo Bučkové. Na řadu zásobovaném z VDJ Rališka 50 m3 je osazena redukční šachta RŠ2 
Bučkové redukující tlak pro tlakové pásmo Valaška.  

Druhým zdrojem vody pro obec je vodní tok Hluboký, ze kterého je voda upravována v ÚV 
Hluboké (Qkap. = 2,5 l.s-1) a akumulována ve VDJ Hluboké 400 m3.  

Třetím zdrojem vody je potok Dížený, ze kterého je voda upravována v úpravně vody 
Mečůvka (Qkap.= 2,0 l.s-1) z níž je voda odváděna do VDJ Mečůvka 400 m3. Vodojemy Mečůvka a 
Hluboké tvoří jedno tlakové pásmo, které je z provozních důvodů odděleno sekčním uzávěrem. V 
tomto tlakovém pásmu je vybudována automatická tlaková stanice, která slouží pro zásobování 
několika výše položených domů a rekreačního střediska. Zástavba v obci není v plné míře zásobena 
pitnou vodou. Do budoucna bude třeba provést pokrytí celého území obce. 
 
Rozvoj vodovodů ve výhledovém období dle PRVKZK 

V pěti lokalitách obce Horní Bečva je místní obyvatelstvo zásobeno ze studní s nízkou kvalitou 
podzemní vody. Tato voda v mnoha případech nesplňuje požadavky na vodu pitnou. Do budoucna je 
třeba řešit zásobení těchto lokalit pitnou vodou z obecního vodovodu. Jedná se především o lokality 
nacházející se v horních částech obce, kde je nutné vybudovat rozvodné sítě napojené na stávající 
vodovodní síť přes automatické tlakové stanice.  
Bude nutná i rekonstrukce ÚV a VDJ Mečůvka. 
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1. Lokalita Lúky – Jedná se o zásobení cca 120 obyvatel pitnou vodou. Celá zástavba bude zásobena 
z jedné nebo ze dvou automatických tlakových stanic. Bude vybudováno celkem 1830 m řadů z PE 
DN 80 a DN 2“. 
2. Lokalita Na Ondrově – Bude vybudována ATS ve VDJ Hluboký (Q = 2,5 l.s-1)a rozvodná síť délky 
1270 m PE DN 50 a DN 80. Dále pak bude vybudována ATS Kyvňačka a 850 m vodovodních řadů z 
PE DN 2“. Celkově bude zásobeno cca 150 obyvatel. 
3. Lokalita Mšadla – zásobení cca 100 obyvatel ve dvou tlakových pásmech, DTP bude zásobeno 
navrženými vodovodními řady pod tlakem VDJ Šorštýn a HTP bude zásobeno z navrhované ATS (Q = 
2,0 l.s-1). Celková délka navržených rozvodných řadů je 1650 m PE DN 80 a DN 2“. 
4. Lokalita Okruhlánka – Jedná se o napojení cca 100 obyvatel na navržené vodovodní řady z PE DN 
80 a PE D 40 o celkové délce 650 m. Nově napojené objekty budou zásobeny vodou z místního 
vodovodu pomocí dvou ATS, případně jedné ATS a domovních redukčních ventilů u níže 
položenýchobjektů. 
5. Lokalita Liští – jedná se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu z PE DN 80 a PE DN 40 o 
celkové délce 700 m pro napojení cca 50 stávajících obyvatel a možnosti zásobování nově 
navrhovaného zástavbového území. 
 
Navrhované řešení 

Je navrhována plocha č. 289 pro realizaci nového vrtu, který zajistí posílení vodního zdroje 
Šorštýn. Posílení vydatnosti vodního zdroje bude podkladem pro rozšíření vodovodních řadů pro 
zajištění zásobování vodou vybraných odlehlých shluků stávající zástavby.  

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 v lokalitách 
stávající obytné zástavby.  

U odlehlých lokalit, kdy by bylo budování vodovodní sítě ekonomicky nerentabilní, se 
předpokládá zásobení obyvatelstva ze studní. 
 
 
Odkanalizování:  

 
V obci je vybudovaná splašková kanalizace zakončená na ČOV ležící na k.ú. obce Prostřední 

Bečva a slouží k likvidaci OV z obou obcí a části obce Hutisko – Solanec. V rámci projektu Čistá řeka 
Bečva byla v částech obce Za Valaškou, Na Lůkách, Košařiska a Mečůvka I doplněna splašková 
kanalizace, která je napojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci. Odpadní vody tak jsou 
svedeny na stávající ČOV Horní Bečva, která je situována pod obcí Prostřední Bečva. Podstatná část 
splaškových vod je odváděna gravitačně, pro cca 90 obyvatel byla vybudována tlaková kanalizace, 
v soustavě kanalizačních stok jsou vybudovány 4 čerpací stanice a 28 domovních čerpacích stanic. 
Odlehlé usedlosti mají splaškové OV likvidovány v septicích a jímkách na vyvážení. 
 
Údaje o kanalizaci 

- délka kanalizace je cca 21 502 m DN 200 - 500 
- délka výtlaků je cca 580 m DN 80-100 
- 54 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci 

 
Navrhované řešení 

Z důvodu doby životnosti vybudované stávající ČOV je nutno řešit rekonstrukci – hlavně 
technologického vybavení. Rozšíření kanalizace je plánované v délce cca 800 m (dle PRVKZK) a dále 
v délce 2800 m. Rozšíření kanalizace bude řešenou zejména v souběhu se stávajícími a 
navrhovanými úseky vodovodní sítě. 

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). 

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. 

U odlehlých lokalit, kdy by bylo budování kanalizace ekonomicky nerentabilní, se předpokládá 
zachování odvozu OV. 
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Zásobování elektrickou energií: 

 
Řešené území je zásobováno elektrickou energii venkovním vedením linky VN 46 ze směru 

Prostřední Bečva, která je napojená na TS 110 22kV Rožnov pod Radhoštěm. 
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. 

Přes řešené území neprochází koridory venkovních vedení VN 110 kV. 
Síť nízkého napětí je různorodá, rozvod je proveden nadzemním vedením na 

železobetonových stožárech střešních i závěsné kabely. Stav je vyhovující z důvodu provozní 
spolehlivosti a přenosové schopnosti je nutno síť průběžně rekonstruovat. 
 
Navrhované řešení 

Situace v zásobování elektrickou energii obce Horní Bečva je dobrá, územní plán Horní Bečva 
zachovává stávající zásobování elektrickou energii venkovním vedením linky VN 62 ze směru 
Prostřední Bečva, která je napojena na TS110 22kV Rožnov pod Radhoštěm. 

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. 
 
 
Zásobování plynem: 
 

V Obci Horní Bečva je částečně vybudována plynovodní síť STL. Zemní plyn je do města 
přiveden přípojkou STL PE 225 vedoucí přes obec Prostřední Bečva. 
 
Navrhované řešení 

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. 
 
 
Radiokomunikace, telekomunikace: 

 
V řešeném území je proveden rozvod kabelové telefonní sítě. 
Řešeným územím dále prochází dálkový kabel, jehož trasa je zakreslena v grafické části – 

v.č. II.B-1 a / b / c / d  - Koordinační výkres. Trasy jsou většinou vedeny podél komunikací. 
 
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. 
  
 
Nakládání s odpady: 

 
Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec Horní Bečva, obec provádí sběr, svoz a odstranění 

komunálního odpadu. Odpad je pravidelně odvážen mimo řešené území na řízenou skládku 
komunálního odpadu. 

V obci se rovněž nachází sběrný dvůr, kde je možné ukládat velkoobjemový komunální odpad 
včetně kovů. Dané zařízení je v územním plánu plně stabilizováno formou stávajících ploch technické 
infrastruktury pro nakládání s odpady. 
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Územní plán Horní Bečva zachovává stávající systém sběru odpadu do kontejnerů a do 

odpadních nádob s odvozem a likvidaci domovního odpadu na řízené skládky mimo správní území 
obce. Nebezpečný odpad bude shromažďován ve sběrném dvoře, popřípadě svážen mobilní sběrnou 
a následně bude odvážet k odstranění na zařízení určená k likvidaci nebezpečných odpadů mimo 
správní území obce. 
 
 

1.7-7) Řešení územního plánu dle požadavků zvláštních právních předpisů: 
 
 
Zdůvodnění řešení územního plánu z hlediska požadavků ochrany přírody a krajiny.  

 
Předložená dokumentace se zaměřuje na ochranu přírodních hodnot řešeného území, která je  

zajišťována formou stabilizace maloplošných zvláště chráněných území přírody a důsledným řešením 
územního systému ekologické stability. Vzrostlá zeleň je v rámci regionálních a lokálních biocenter 
stabilizována a dále doplněna formou ploch přírodních. Jsou stabilizovány stávající a doplněny 
chybějící části nadregionálního, regionálních a lokálních biokoridorů formou ploch lesních a ploch 
krajinné zeleně. Řešení je dimenzováno tak, aby výsledný územní systém ekologické stability byl 
funkční jak na lokální úrovni, tak současně i v širších územních souvislostech na úrovni regionální a 
celostátní. Jsou respektovány rozsáhlé plochy lesních porostů pro zajištění koridoru pro migraci 
velkých volně žijících savců v chráněné krajinné oblasti.   

V nejhodnotnějších částech CHKO Beskydy – tj. v I. a II. zóně ochrany přírody a krajiny – je 
omezen rozvoj výstavby. Současně je upraven rozsah zastavěných ploch ve volné krajině se 
záměrem vymezit hranici zastavěného území v souladu s požadavky platné legislativy, v souladu se 
skutečným využitím a současně tak, aby byla omezena možnost dalšího dělení stabilizovaných 
pozemků na nové stavební parcely v nejcennějších částech chráněné krajinné oblasti. Zástavba 
v daných zónách je omezena stabilizací stávajícího rozsahu pasekářských usedlostí přednostně dle 
stanovené hranice zastavěného území z roku 2010. Tím je sledováno omezení dalšího zahušťování 
zástavby v lokalitách, které jsou z hlediska zachování krajinného rázu přednostně chráněny.  

 
V rámci II. zóny ochrany přírody a krajiny jsou situovány pouze návrhové plochy pro rozšíření 

lyžařských sjezdovek S*, č. 169, 217, 218, 341, které navazují na stávající fungující lyžařské areály a 
jsou součástí ploch nezastavěné volné krajiny. 

Nové návrhové plochy určené pro výstavbu jsou výlučně situovány do ploch III. a IV. zóny 
ochrany přírody a krajiny. Navrhované řešení respektuje fakt, že pro stavební rozvoj sídla v CHKO je 
přednostně určena IV. zóna ochrany. Území IV. zóny ochrany přírody je tvořeno téměř výhradně 
kompaktním zastavěným územím obce, které je již plně využito. Volné plochy dané zóny nejsou pro 
výstavbu vhodné, jsou tvořeny například údolní nivou řeky Rožnovská Bečva a jejích přítoků a 
zasahují do záplavového území, současně se jedná o lesní porosty, a kompaktní krajinnou zeleň i o 
podmáčené louky, které jsou nedílnou součástí kostry ekologické stability. Součástí kompaktního 
zastavěného území je rovněž dopravně velmi vytížená silnice I.třídy, která vykazuje negativní účinky 
z provozu dopravy na přilehlé území. Možnosti využití zbytkových ploch ve IV. zóně ochrany přírody a 
krajiny jsou tak zásadně omezeny, proto je značná část nově řešených zastavitelných ploch situována 
v rámci III. zóny ochrany přírody a krajiny CHKO Beskydy. Ve volné krajině jsou především situovány 
plochy pro nové hospodářské usedlosti a rodinné farmy – tj. plochy smíšené obytné vesnické. 
 
Zastavitelné plochy situované v rámci IV. zóny ochrany přírody a krajiny: 

- plochy bydlení individuálního BI:   21, 22, 23 
- plocha smíšená obytná v centrální zóně SO.1:   96 
- plocha smíšená obytná vesnická SO.3:   85 
- plocha pro tělovýchovu a sport OS:   166 
- plochy komerčního občanského vybavení OK:   148, 150, 151 
- plocha pro dopravu D:   178 
- plochy pro dopravu silniční DS:   185, 226, 227, 228, 309, 310 
- plochy veřejných prostranství P*:   225, 229 
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Zastavitelné plochy situované v rámci III. zóny ochrany přírody a krajiny: 

- plochy bydlení individuálního BI:   29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77 
- plochy smíšené obytné vesnické SO.3:   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, 86, 100, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 
128, 130, 131, 132, 153, 196, 197,198, 200, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 
331, 332 

- plochy rekreace rodinné RI:   140, 141, 146 
- plocha pro tělovýchovu a sport OS:   159 
- plocha komerčního občanského vybavení OK:   154 
- plochy pro dopravu silniční DS:   181, 231, 304 
- plochy pro drobnou výrobu a řemesla VD:   201, 202 

 
S ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny byl rozsah zastavitelných ploch oproti 

vstupním požadavkům obce zásadně zmenšen. Zástavba je členěna do funkčních ploch tak, aby čisté 
bydlení a zástavba smíšená obytná v centrální zóně určená jak pro intenzifikaci obytných funkcí, tak 
pro případný rozvoj občanské vybavenosti a kvalitních veřejných prostranství byla součástí 
kompaktního zastavěného území, případně na toto území navazovala. V okrajových částech 
zastavěného území a ve volné krajině je řešeno rozšíření zástavby smíšené obytné vesnické 
umožňující rozvoj bydlení, ubytování a stravování, drobné výroby, řemesel a rovněž chovu domácích 
zvířat i zázemí pro hospodářské využití navazujících ploch zemědělské půdy, plochy daného 
funkčního využití jsou situovány v lokalitách se stabilizovanou rozvolněnou zástavbou hospodářských 
usedlostí v rámci III. zóny ochrany přírody a krajiny. Navrhované řešení směřuje k přiměřenému 
rozvoji hospodářského a rekreačního využití krajiny navazující na kompaktní zástavbu obce, tím je 
dán základ pro zamezení upadání hodnotné venkovské krajiny, která je nedílnou součástí Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy.      

Pro veškerou novou zástavbu v zastavitelných a stabilizovaných plochách a dále pro 
přípustné doplňkové stavby ve volné krajině jsou stanoveny základní podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby byly jasným podkladem a vodítkem pro další rozvoj 
kvalitní venkovské zástavby jak v kompaktních urbanizovaných plochách, tak v přechodových 
okrajových polohách směrem do volné krajiny. Stanovené podmínky však odpovídají podrobnosti 
územně plánovací dokumentace.  

 
Řešeno je zejména rozmístění a uspořádání různých typů zástavby v jednotlivých částech 

řešeného území a jsou stanoveny její základní hmotové parametry. Jednotlivé stavby včetně 
architektonických detailů, materiálového a barevného provedení budou předmětem řešení konkrétních 
projektových dokumentací zpracovaných pro navazující řízení vedená stavebním úřadem. 

Územní plán řeší tři rozsáhlé návrhové plochy určené pro bydlení a pro zástavbu smíšenou 
obytnou, u kterých je však nezbytné formu zastavění dále upřesnit. V daných lokalitách byla vzhledem 
ke komplikovanosti a velkému počtu možných variant zastavění a rovněž dopravní obsluhy stanovena 
potřeba zpracování územních studií. Pro dané plochy jsou však územním plánem stanoveny i určité 
nadřazené podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, které musí konkrétní řešení 
územních studií respektovat. Tím je zde předem vyloučena možnost celoplošného zastavění 
nevhodnými typy zástavby, které by neodpovídaly požadavkům na vytvoření kvalitní volné zástavby, 
kde jsou v mírně zvlněném terénu samostatně stojící venkovské usedlosti vhodně začleněny do 
volných zemědělských ploch využívaných zejména formou luk a pastvin se sítí drobných obslužných 
cest odpovídající obrazu původního způsobu využití místní krajiny. 

Prostorově rozsáhlejší a vyšší zástavba občanské vybavenosti bude součástí centrální části 
obce. Ve volné krajině bude možné realizovat nové objekty komerční občanské vybavenosti 
drobnějších rozměrů odpovídající zástavbě individuálního bydlení. 

Stávající zástavba obce Horní Bečva je kompaktní pouze ve IV. zóně ochrany CHKO Beskydy 
v údolní nivě řeky Rožnovská Bečva a v návaznosti na silnici I/35.  

Prostorové uspořádání zástavby je v plochách urbanizovaného území regulováno zejména 
s ohledem na základní prostorové parametry navazujících staveb. V centru obce bude případná nová 
zástavba determinována zejména s ohledem na potřebu respektování sakrální dominanty obce a 
prostorově výrazných staveb základní občanské vybavenosti. 
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V případě volné zástavby v krajině v exponovaných polohách lokálního významu - nad 
stávající zástavbou a v údolních nivách vodotečí jsou stanoveny podmínky pro omezení výšky a 
rozsahu zástavby s ohledem na okolní stávající hospodářské usedlosti.  

Řešeny jsou pouze lokální požadavky na ochranu pohledově exponovaných míst, protože 
navrhovaná zástavba je situována zcela mimo regionálně významný pohledový horizont vyplývající 
z dokumentace ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2, a to jak místem vymezení zastavitelných ploch, tak 
výškovou úrovní případné zástavby v daných plochách. 

Podmínky využití zástavby a její prostorové uspořádání jsou řešeny rovněž s ohledem na 
výsledky posouzení dokumentace SEA tak, aby byla zajištěna maximální ochrana krajiny. 

 
Stavební rozvoj sídla byl v průběhu zpracování dokumentace minimalizován. Vyloučeny byly 

veškeré záměry, které nejsou plně v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny. Byl omezen 
rozvoj výstavby v záplavovém území řeky Rožnovská Bečva. Byl upraven rozsah zastavěného území 
tak, aby odpovídal platným právním předpisům a rovněž respektoval současné využívání stávající 
zástavby a souvisejících ploch. 

 
 
Zdůvodnění řešení územního plánu z hlediska požadavků státní památkové péče.  

 
Předložená dokumentace se zaměřuje na ochranu kulturních hodnot řešeného území 

v rozsahu a podrobnosti řešení územního plánu. 
 
Ve výrokové části územního plánu v kapitole b) Základní koncepce rozvoje území obce, 

ochrany a rozvoje jeho hodnot jsou stanoveny obecné podmínky na ochranu kulturních hodnot: 

 

„Ochrana kulturních hodnot je zajištěna: 
- stabilizací nemovité kulturní památky (venkovská usedlost e.č. 511) ve stávající ploše 

smíšené obytné vesnické  
- respektováním architektonicky cenných staveb a souborů, významné stavební dominanty 

(kostel sv. Jana a Pavla) 
- dodržováním zákonné oznamovací povinnosti Ústavu archeologické památkové péče v 

případě veškerých zásahů do terénu“  
 
Ochrana nemovité kulturní památky je zajištěna zejména stabilizací dané venkovské usedlosti 

e.č. 511 zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 101981 v rámci 
stávající plochy smíšené obytné vesnické. V blízkosti uvedené nemovité kulturní památky není 
navrhována žádná plocha pro novou zástavbu. 

Ochrana architektonicky cenných staveb a souborů a zejména významné stavební dominanty 
(kostel sv. Jana a Pavla) je zajištěna stanovením podmínek prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu pro veškerou stávající i nově navrhovanou zástavbu tak, aby nebylo možné negativně 
ovlivnit stavební dominantu obce. Současně je daným způsobem zajištěna ochrana volné krajiny 
s původní pasekářkou zástavbou před realizací negativních dominant cizorodých venkovskému 
prostředí. 

Ochrana území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona číslo 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů je zajištěna stanovením požadavku na dodržování 
zákonné oznamovací povinnosti Ústavu archeologické památkové péče v případě veškerých zásahů 
do terénu.   

  
Ve výrokové části územního plánu v kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické 

kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně“ jsou stanoveny obecné požadavky na respektování kulturních hodnot území, 
které jsou součástí historie obce: 

„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“. 
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Vzhledem k měřítku a podrobnosti řešení územního plánu nejsou navrhována konkrétní 

opatření pro ochranu „míst významné události“ – jejich ochrana je zajištěna pouze v obecné rovině – 
např. stabilizací plochy hřbitova s pomníkem, stabilizací ploch veřejných prostranství s památníky a 
stabilizací staveb s pamětními deskami v rámci jednotlivých vymezených ploch s rozdílným způsobem 
využití apod. 

 
Seznam míst významné události informativního charakteru: 

 
- CZE7206-801- památník u budovy obecního úřadu. Materiál: přírodní opracovaný kámen a 

mramorové desky. Na středové desce text: Památce národních mučedníků z Horní Bečvy 1938 – 
1945 popravených německými násilníky a nebo nezvěstných. 

- CZE7206-802- památník obětem 1. světové války u kostela. Na čtvercové dvoustupňové základně 
čtyřboký kamenný památník. Na severní straně na desce nápis: „Památce padlých ve světové 
válce od 28.7.1914 do 28.10.1918 věnují občané. Odpočiňte v pokoji!“ 

- CZE7206-803- pomník na místním hřbitově z přírodního opracovaného kamene. Na pomníku je 
nápis: „Padlým rudoarmějcům 4.5.1945“. Pomník je vybudován na počest sovětských partyzánů, 
kteří padli v boji s fašisty v Horní Bečvě, místní části Kladnatá. 

- CZE7206-804- „Památník Na Martiňáku“, který je umístěn asi 250m severně u budovy rekreačního 
střediska Na Martiňáku. 

- CZE7206-805- pomník partyzánům v místní části Kladnatá, zhotoven z opracovaného kamene, na 
pomníku je umístěn znak 1. ČS partyzánské brigády Jana Žižky. 

- CZE7206-806- pamětní deska partyzánům na budově rekreačního střediska „Na Martiňáku“ 
s nápisem: „Na věčnou paměť odboje 1.ČS brigády Jana Žižky. Čest jejich památce“. 

- CZE7206-807- pamětní deska památce umučených a popravených členů Klubu čaských turistů na 
budově rekreačního střediska Na Martiňáku. Deska byla odhalena v r. 1945. Budova byla původně 
majetkem Klubu českých turistů Ostrava – turistický hostinec Na Martiňáku. Tyto budovy sloužily 
partyzánům jako místa pro setkání členů štábu brigády se spojkami a se zástupci odbojových 
organizací. 

- CZE7206-39306- pamětní deska v interiéru kostela sv. Jana a Pavla. 
 
 
Posouzení řešení územního plánu z hlediska požadavků Ministerstva obrany: 
 

Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých rádiových 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany. 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č.183Ú2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby je možné jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 2 – výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základové stanice…) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty území (např. rozhledny) 

 
Navrhované řešení územního plánu se dotýká zájmů Ministerstva obrany pouze v případě 

návrhu plochy technické infrastruktury číslo 307 určené pro výstavbu vedení VN 22 kV v prodloužení 
stávající linky VN z lokality Na Martiňáku k hranici se sousedním katastrálním územím Čeladná. 
V případě realizace stavby výše uvedeného vedení VN lze vydat územní rozhodnutí jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany – toto však není předmětem řešení územního plánu, bude 
řešeno až na základě konkrétní projektové dokumentace a konkrétního technického řešení 
v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem. 
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Ostatní předpokládané stavební záměry v návrhovém období dle řešení územního plánu se 

s ohledem na jejich charakter a rozsah nedotýkají zájmů Ministerstva obrany.    
 

1.7-8) Zdůvodnění lhůty pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti: 

V navrhovaném řešení byla stanovena podmínka pořízení územní studie u návrhové plochy BI 
č. 46 – plocha byla prověřena, pro rozhodování stavebního úřadu při povolování jednotlivých částí 
zástavby bude nutné zpracovat územní studii z důvodu komplikovaného dopravního napojení a 
umístění plochy nad stávající zástavbou. Územním plánem je stanovena přiměřená lhůta pro její 
pořízení a jsou stanoveny podmínky pro její pořízení. Lhůta pro vložení dat o územní studii do 
evidence územně plánovací činnosti je stanovena do roku 2028 (tj. celkem 8 let), je tedy delší, než 
lhůta obvyklá (tj. 4 roky). Delší lhůta pro pořízení studie je stanovena s ohledem na fakt, že lokalita je 
situována v exponované poloze nad stávající zástavbou a z hlediska požadavků orgánu ochrany 
přírody a krajiny je zde nezbytné zajistit, aby při umístění nových staveb v lokalitě nedocházelo 
k negativním dopadům na krajinný ráz. Předpokládá se i delší doba pro zpracování územní studie a 
zejména pro její projednání s dotčenými orgány. 

 

 

1.8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
1.8-1) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
 

Zastavěné území obce je plně využito a stabilizováno v jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití. Nezbytný všestranný rozvoj obce dlouhodobě stagnuje zejména vzhledem k faktu, 
že původní územně plánovací dokumentace obce Horní Bečva pozbyla platnost již v roce 2009. 
Stavební rozvoj obce probíhá na základě řízení vedených stavebním úřadem, a to jen omezeně – tj. 
převážně výhradně v rámci vymezeného zastavěného území z roku 2010. 

S ohledem na fakt, že obec nemá platnou schválenou územně plánovací dokumentaci, je pro 
potřebu řešení udržitelného rozvoje území nezbytné nabídnout dostatek nových ploch zejména pro 
bydlení, dále ploch pro občanskou vybavenost, drobnou výrobu, zemědělství a podnikatelské aktivity, 
které zajistí nové pracovní příležitosti obyvatel obce a jejího okolí. Je nezbytné vytvořit územní 
podmínky pro rozvoj základní infrastruktury obce jako podmiňujícího faktoru pro rozvoj obce po všech 
stránkách. 

 

1.8-2) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Odborný odhad potřeby stavebních míst pro výstavbu rodinných domů. 

 
Horní Bečva je svou polohou situována v CHKO Beskydy, kde se nachází množství 

ekologicky stabilních ploch. Hlavní roli tedy hraje odlehlost od center zaměstnanosti, obchodu a 
služeb vyžadujících dojížďku, což se odráží zejména v demografických trendech a tedy celkově nižší 
atraktivitě sídla i přesto, že může nabídnout příznivé životní prostředí a rozsáhlé rekreační areály. 

Obec je typická svou rozptýlenou zástavbou situovanou podél hlavní komunikace v údolí řeky 
Rožnovská Bečva. Cílem územního plánu Horní Bečva je tak zajistit ochranu vzájemných 
harmonických vztahů urbánních a krajinných prvků zejména zachováním měřítek pomocí nastavené 
regulace zastavěného území a zastavitelných ploch  - návrhové plochy pro bydlení (plochy bydlení 
individuálního a plochy smíšené obytné vesnické), jsou soustředěny do proluk zastavěného území 
nebo v návaznosti na zastavěné území obce s vazbou na stávající lokality rodinných domů, a 
hospodářských usedlostí ve volné krajině což respektuje a doplňuje výše uvedenou stávající 
kompozici. 
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V této souvislosti jsou vymezeny také 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, 312, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332, které jsou určeny pro rozvoj extenzivního hospodaření 
v krajině (především ekologického charakteru) se složkou pasekářského bydlení. Potenciálem těchto 
ploch je rozvoj souvisejícího hospodaření v krajině, nebo např. agroturistiky (jezdecká turistika, 
ekologické zemědělství, apod.) Plochy smíšené obytné vesnické jsou navrženy v celkovém rozsahu 
16,1540 ha. 
 

V návaznosti na ucelené zastavěné území obce, kde je zástavba kompaktnější jsou vymezeny 
nové plochy bydlení individuálního č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77. Plochy bydlení 
individuálního jsou navrženy v celkovém rozsahu 4,6706 ha. 
 

V návaznosti na ucelené zastavěné plochy rekreačních areálů u přehrady, kde je zástavba 
kompaktnější je vymezena plocha smíšená obytná v centrální zóně č. 96 o výměře 0,4725 ha.  
 

Silnou stránkou řešeného území v souvislosti s vymezením zastavitelných plochy pro bydlení 
je především: 

- zastavěné území napojené na technickou a dopravní infrastrukturu  
- vysoký podíl bytů ve vlastních domech  

 
Dle platné metodiky Zlínského kraje byly plochy zahrad navazující na zástavbu převedeny do 

ploch zastavěných tak, aby byla doplněna kompaktnost půdorysné zastavěnosti, nová metodika 
s kategorií zemědělské půdy v zastavěném území již nepočítá. 
 
 
Sociodemografické podmínky 
 

Sčítání v roce Počet obyvatel 
1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 2457 
2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 2419 
2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 2414 

Zdroj dat: RURÚ Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch (URBANKA) 

 

Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území):  

80 % 

Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 

Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1310 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených 
ploch: 

260 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů 70 % 

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení:  16,22 ha 

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení v RD (90% nových bytů):  14,59 ha 
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Vyhodnocení potřeby bytů 

Cílový rok vyhodnocení  2030 

Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů  0,27% 

Vypočtený odpad bytů  30 

Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů  0,62% 

Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce  2,83 

Předpokládaná potřeba nových bytů do cílového roku 2030:  99  bytů 
 
(URBANKA, RURÚ Rožnov pod Radhoštěm)           
 
 
Zhodnocení výpočtu:  

 
Územním plánem Horní Bečva se navrhuje 4,6706 ha v rámci ploch bydlení individuálního BI, 

dále 16,1540 ha v rámci ploch smíšených obytných vesnických SO.3 a 0,4725 ha v rámci plochy 
smíšené obytné v centrální zóně SO.1. 

V celkovém součtu je to více než je předpoklad v RURÚ Rožnov pod Radhoštěm avšak je 
potřeba také uvažovat, že v rámci těchto ploch bude nutné uplatnit i další funkce slučitelné s 
bydlením. Lze tedy konstatovat, že v plochách smíšených obytných vesnických a v ploše smíšené 
obytné v centrální zóně je pro tyto funkce vytvořená dostatečná rezerva.  

 
Navržené navýšení oproti RURU vychází z charakteru sídla, kdy u zástavby smíšené obytné 

vždy převažující část pozemku v návaznosti na objekty vlastního bydlení (rodinné domy) slouží pro 
zemědělskou činnost, drobnou výrobu, řemesla a související skladování (ovčíny, chlévy, stodoly, 
sklady, drobné výrobní haly, dílny atd). V současné době je rovněž nezbytné uvažovat s podílem 
staveb pro ubytování, stravování a nevýrobní služby (sezónní turistické ubytovny, apartmány, 
restaurace, občerstvení atd.) pro účely rozvoje cykloturistiky, pěší a jezdecké turistiky zejména mimo 
zimní období – viz podmínky využití ploch smíšených obytných vesnických a plochy smíšené obytné 
v centrální zóně. 

 
Z požadavků obce vyplývá nutnost řešit v rámci ploch smíšených obytných vesnických SO.3 

rozvoj zejména hospodářské složky s ohledem na potřebu vytvořit podmínky pro vznik nových 
pracovních příležitostí v oblasti s vysokou nezaměstnaností. V obci jsou pro rozvoj výroby (která bude 
základním zdrojem nových pracovních příležitostí), navrhovány pouze dvě plochy pro zajištění 
případného rozšíření stávajících drobných areálů výroby o souhrnné rozloze pouze 0,3143 ha, je proto 
považováno za nezbytné nabídnout dostatek vhodných ploch pro rozšíření alternativních výrobních 
aktivit formou nových hospodářských usedlostí a rodinných farem v plochách smíšených obytných. 
Hospodářské využívání volné krajiny je nezbytné i z hlediska splnění základních požadavků ochrany 
přírody a zabránění upadaní venkovské krajiny. Pro danou funkci není možné využití přípustných 
staveb v plochách zemědělských, kde není přípustné umísťovat služby pro turisty ve formě ubytování, 
stravování, ani zde není přípustné nezbytné zázemí pro zaměstnance a provozovatele chovu 
hospodářských zvířat, drobné výroby a řemesel.  

 
Na základě uvedených skutečností je v plochách smíšených obytných vesnických uvažováno 

s využitím ploch pro bydlení v rozsahu maximálně 60%, dalších 30% ploch bude využito pro zajištění 
chovu hospodářských zvířat, pro drobnou výrobu, řemesla a skladování, zbývajících 10% ploch je 
rezervováno pro rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit pro podporu zejména pěší a jezdecké 
turistiky a cykloturistiky. Další zásadní omezení možnosti využití a konečné zastavitelnosti je 
stanoveno ve vybraných plochách smíšených obytných vesnických č. 80, 196 na základě zpřísněných 
kritérií stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny s cílem celkově omezit počet umístěných 
usedlostí v krajině a vytvořit tak podmínky pro udržení velkého rozsahu volných ploch luk a pastvin 
mezi nimi.  
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U plochy smíšené obytné v centrální zóně SO.1 je uvažováno s využitím poloviny plochy pro 

bydlení, polovina plochy je rezervována pro rozvoj doplňující občanské vybavenosti v návaznosti na 
rekreační areály a plochy chatových osad v lokalitě u přehrady. 
  
Pro výstavbu rodinných domů je v územním plánu vymezeno: 
 

- plochy bydlení individuálního:    
4,6706 ha (tj. 100% navrhovaných ploch BI) 
35 RD (pozemek rodinného domu 0,131 ha) 

- plochy smíšené obytné v centrální zóně: 
  0,2362 ha (tj. 50% navrhovaných ploch SO.1) 
  2 RD (pozemek rodinného domu 0,131 ha)  

- plochy smíšené obytné vesnické:  
6,1181 ha (tj. 60% navrhovaných ploch SO.3 z celkového rozsahu 10,1969 ha bez 
zvýšených nároků orgánu ochrany přírody a krajiny na celkové omezení zastavění 
ploch) 
46 RD (pozemek rodinného domu 0,131 ha) 

- plochy smíšené obytné vesnické:  
0,3485 ha (tj. 60% navrhovaných ploch SO.3 číslo 80 a 196) se zvýšenými nároky 
orgánu ochrany přírody a krajiny na celkové omezení zastavění ploch – tj. u plochy 80 
je stanoven minimální rozsah stavebního pozemku od 0,2500 ha, u plochy 196 je 
stanoven minimální rozsah stavebního pozemku od 0,5000 ha)  

  2 RD (při respektování nezbytných podmínek pro ochranu přírody a krajiny) 
- plochy smíšené obytné vesnické:  

3,2258 ha (tj. 60% navrhovaných ploch SO.3 číslo 66, 67, 312, 314, 315, 316, 317,  
318, 319, 329, 330, 331 a 332) se zvýšenými nároky orgánu ochrany přírody a krajiny 
na celkové omezení zastavění ploch – tj. minimální rozsah stavebního pozemku od 
0,2500 až 0,4500 ha)  

  13 RD (při respektování nezbytných podmínek pro ochranu přírody a krajiny) 
 

Celkový rozsah pozemků určených pro výstavbu rodinných domů navrhovaný územním 
plánem je stanoven s ohledem na potřebu odpočtu ploch pro zajištění jiných funkcí na základě potřeby 
vytvářet podmínky pro zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoj turistiky v obci v plochách 
smíšených obytných a odpočtu ploch určených ke stabilizaci luk a pastvin v lokalitách určených pro 
volnou pasekářkou zástavbu na základě požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny). 
 
Souhrnná výměra pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití navrhovaná v ÚP:  14,5992 ha 
 
Celkový předpokládaný počet nových rodinných domů:  98 RD   
 

Předpoklad potřeby vymezení zastavitelný ploch pro výstavbu rodinných domů 14,59ha 
(URBANKA, RURÚ Rožnov pod Radhoštěm), při vymezení ploch s možností využití pro bydlení 
v celkovém rozsahu 14,5992 ha, je naplněn. 
 

Potřeba nových bytů do cílového roku 2030 cca 99 (URBANKA, RURÚ Rožnov pod 
Radhoštěm), při vymezení ploch s možností využití pro výstavbu cca 98 RD, je naplněna. 
 

Rozvoj občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, pro jezdecké sportovně – rekreační 
aktivity, pro komerční občanskou vybavenost a služby včetně doplňkového ubytování a stravování 
předpokládaného v rámci ploch smíšených obytných vesnických (uvažován je podíl 10% doplňkových 
ubytovacích a stravovacích služeb z celkového rozsahu ploch smíšených obytných vesnických) a 
v rámci ploch smíšených obytných v centrální zóně (uvažován je podíl 50% veřejné vybavenosti 
z celkového rozsahu ploch smíšených obytných v centrální zóně) je navrhován v celkovém rozsahu 
cca 4 ha. 
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Rozvoj drobné výroby včetně zemědělské výroby v podobě chovu hospodářských zvířat, 

drobné výroby a řemesel v navrhovaných plochách smíšených obytných vesnických (uvažován je 
podíl 30% hospodářské a výrobní složky z celkového rozsahu ploch smíšených obytných vesnických) 
je navrhován v celkovém rozsahu cca 5 ha. 
 

K dalšímu rozsáhlému omezení konečného záboru zemědělské půdy pro novou výstavbu 
bude docházet v rámci aplikování podmínek prostorového uspořádání zástavby a ochrany krajinného 
rázu, kde u většiny zastavitelných ploch je maximální přípustné zastavění stavebních pozemků 
v ploše stanoveno 40% a současně minimální rozsah volných ploch veřejné zeleně, areálové zeleně, 
sadů a zahrad stavebních pozemků v ploše je stanoven 60%. U ploch se specifickými nároky na 
ochranu krajinného rázu je dané kritérium (s ohledem na potřebu zachování rozsáhlých ploch luk a 
pastvin mezi jednotlivými usedlostmi) ještě přísnější: u plochy 80 s minimálním rozsahem stavebního 
pozemku od 0,2500 ha je maximální přípustné zastavění stavebních pozemků v ploše stanoveno 
25%, u plochy 196 s minimálním rozsahem stavebního pozemku od 0,5000 ha je maximální přípustné 
zastavění stavebních pozemků v ploše stanoveno 20%. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že skutečný zábor zemědělské půdy pro stavební 
záměry v jednotlivých plochách bydlení individuálního a smíšených obytných bude ještě dále 
podstatně snížen. 
 

V průběhu pořizování byly prověřovány a s určeným zastupitelem konzultovány i další 
možnosti vymezení nových ploch pro bydlení, které však byly na základě požadavků orgánu ochrany 
přírody a krajiny v rámci projednání konceptu řešení ÚP a na základě stanovisek dotčených orgánů 
uplatněných k 1. společnému jednání z návrhu ÚP vypuštěny.  

 

 

2. 

 

2.1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

 
Územní plán Horní Bečva řeší celé správní území obce – tj. katastrální území Horní Bečva. 
Obec Horní Bečva je z hlediska polohy. Správní území obce Horní Bečva leží ve Zlínském 

kraji a je součástí okresu Vsetín. 
 
 
 
V územním plánu jsou dány návaznostmi na okolní katastrální území: 
 
Zlínský kraj: Prostřední Bečva, Solanec pod Soláňem, Velké Karlovice 
  
Moravskoslezský kraj: Bílá, Čeladná 
 
 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Dopravní infrastruktura 

V rámci řešení územního plánu je stabilizována stávající funkční a kapacitní síť dopravní 
infrastruktury, která je stabilizována především v trase silnice I/35. Navrhované řešení navazuje 
výstavbou nových úseků místních komunikací na uvedenou stávající dopravní síť.  
 
Technická infrastruktura 
 

V řešení dokumentace je respektována stávající síť nadřazené technické infrastruktury.  
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Jsou stabilizována stávající vedení VN včetně jejich návaznosti na sousední katastrální území. 

Je řešen rozvoj vedení VN pro posílení zásobování odlehlé zástavby v lokalitě Martiňák (k.ú. Horní 
Bečva) a Bařiny v sousedním k.ú. elektrickou energií. Návrh rozšíření distribuční sítě VN si vyžádá 
řešení návaznosti v ÚP sousední obce Čeladná.  

 
V dokumentaci je stabilizována stávající plynovodní síť STL plynovodu včetně návaznosti na 

sousední správní území obce Prostřední Bečva. 
 
Návrh zásobování vodou plně respektuje řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Zlínského kraje. 
Obec Horní Bečva je zásobena ze tří zdrojů pitné vody. Zdroj vody Šorštýn bude doplněn 

novým vrtem pro zvýšení vydatnosti. Stávající vodovodní síť je stabilizována a bude postupně 
doplňována o nové úseky pro zásobování odlehlejší stabilizované obytné zástavby. Navrhované 
řešení nemá dopad na sousední katastrální území. 

V obci je stabilizována splašková kanalizace zakončená na ČOV ležící na správním území 
Prostřední Bečva. 
 
 
Územní systém ekologické stability 

 
V souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2, územně 

analytickými podklady a územně plánovací dokumentací sousedních obcí je řešen územní systém 
ekologické stability. 

 

Návaznost nadregionálních a regionálních prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena dle 
řešení nadřazené dokumentace ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2:  

 

Nadregionální ÚSES: 

 
- je řešena návaznost nadregionálního biokoridoru „146“ Radhošť – Kněhyně – K 147 (k.ú. 

Horní Bečva, Zlínský kraj) na nadregionální biokoridor „K 146 H“ (k.ú. Čeladná, 
Moravskoslezský kraj) plně v souladu s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi 
Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje. Současně je konstatováno, že nadregionální 
biokoridor „K 146 H“ vymezený na sousedním k.ú. Čeladná (Moravskoslezský kraj) nemá 
potřebnou šířku v lokalitě Bukovina v návaznosti na hranici k.ú. Horní Bečva (Zlínský kraj) – 
v dotčené lokalitě se na obou katastrálních územích nachází stabilizované plochy volné 
krajiny vhodné k doplnění chybějící části prvku ÚSES nadregionálního významu (tj. pozemky 
určené k plnění funkce lesa ve shodném věku a druhové skladbě porostu)  

- je řešena návaznost nadregionálního biokoridoru „146“ Radhošť – Kněhyně – K 147 (k.ú. 
Horní Bečva, Zlínský kraj) na nadregionální biokoridor „K 146 H“ (k.ú. Bílá, Moravskoslezský 
kraj) 

- je řešena návaznost nadregionálního biokoridoru „146“ Radhošť – Kněhyně – K 147 (k.ú. 
Horní Bečva, Zlínský kraj) na nadregionální biokoridor „146“ (k.ú. Velké Karlovice, Zlínský 
kraj)  

- je řešena návaznost nadregionálního biokoridoru „146“ Radhošť – Kněhyně – K 147 (k.ú. 
Horní Bečva, Zlínský kraj) na nadregionální biokoridor „146“ (k.ú. Prostřední Bečva, Zlínský 
kraj)  
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Regionální ÚSES: 

 
- je řešena návaznost regionálního biocentra „145“ Kladnatá (k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj) na 

zbytkovou část regionálního biocentra „145“ (k.ú. Bílá, Moravskoslezský kraj) 
- je řešena návaznost regionálního biocentra „130“ Kotlová - Solisko (k.ú. Horní Bečva, Zlínský 

kraj) na zbytkovou část regionálního biocentra „130“ (k.ú. Velké Karlovice, Zlínský kraj) 

- je řešena návaznost regionálního biokoridoru „1575“ Kotlová - Solisko – K 146 (k.ú. Horní 
Bečva, Zlínský kraj) na regionální biokoridor „1575“ (k.ú. Velké Karlovice, Zlínský kraj)  

- je řešena návaznost regionálního biokoridoru „1569“ Adámky - Mečůvka (k.ú. Horní Bečva, 
Zlínský kraj) na regionální biokoridor „1559“ (k.ú. Prostřední Bečva, Zlínský kraj) 

- regionální biokoridor 1571 (k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj), vymezený v ÚP Horní Bečva 
v souladu s účinnou ZÚR Zlínského kraje, nemá potřebnou šířku v lokalitě Kyvňačka 
v návaznosti na hranici k.ú. Prostřední Bečva (Zlínský kraj) – v dotčené lokalitě se na k.ú. 
Horní Bečva nachází stabilizované zastavěné území, v navazujícím k.ú. Prostřední Bečva 
jsou stabilizovány plochy volné krajiny vhodné k doplnění chybějících částí prvku ÚSES 
regionálního významu (tj. les, krajinná zeleň, vodní plocha)    

 

Návaznost lokálních prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena dle řešení oborových 
dokumentů, v souladu s migračními trasami bioty a se skutečným stavem krajiny:  

 

Lokální ÚSES: 

- je řešena návaznost lokálního biokoridoru „LBK 1“ (k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj) na lokální 
biokoridor v navazujícím k.ú. Solanec pod Soláněm (Zlínský kraj)  

- je řešena návaznost lokálního biokoridoru „LBK 6“ (k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj) na lokální 
biokoridor v navazujícím k.ú. Prostřední Bečva (Zlínský kraj)  

- je řešena návaznost regionálního biokoridoru „RBK 1571“ (k.ú. Horní Bečva, Zlínský kraj) na 
lokální biokoridor v navazujícím k.ú. Prostřední Bečva (Zlínský kraj)  

 
 
Požadavky na změny ÚP sousedních obcí 
 

Z navrhovaného řešení územního plánu Horní Bečva vyplývají požadavky na zpracování 
změn územních plánů sousedních obcí Čeladná a Prostřední Bečva. 

k.ú. Čeladná: 

- zajištění návaznosti návrhové plochy technické infrastruktury pro energetiku číslo 307 pro 
posílení zásobování elektrickou energií v lokalitách Martiňák (k.ú. Horní Bečva) a Bařiny (k.ú. 
Čeladná) prodloužením stávající distribuční sítě VN v dotčeném území  

- zajištění požadované šířky stabilizovaného nadregionálního biokoridoru „K 146 H“ v lokalitě 
Bukovina na k.ú. Čeladná, a to v souladu s účinnými ZÚR Zlínského a Moravskoslezského kraje.  

 

k.ú. Prostřední Bečva: 

- zajištění požadované šířky stabilizovaného regionálního biokoridoru „1571“ v lokalitě 
Kyvňačka na k.ú. Prostřední Bečva, a to v souladu s účinnými ZÚR Zlínského kraje a se skutečným 
stavem krajiny.  

 

 
 



Akce:                 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BEČVA 

II.A TEXTOVÁ ČÁST 

List.č.:    
     

54 

 
 

2.2)  Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
 
 
2.2-1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 
Podkladem pro vypracování Územního plánu Horní Bečva bylo platné schválené zadání (září 2009). 
 
Splnění požadavků vyplývajících ze zadání: 
 
a) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky, které vyplývají z nadřazené územně plánovací 

dokumentace: 
 
PÚR ČR  

- jsou zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území 

- jsou respektována kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 
oblasti SOB 2 - specifická oblast Beskydy, zejména v oblasti vytváření podmínek pro vyšší 
využití potenciálu krajiny, především rozvoj rekreace a rozvoj ekologického zemědělství a 
dřevozpracujícího průmyslu. 

 
 
ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.2 

- je vymezen a stabilizován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability: 
nadregionální biokoridor (NRBK K 146) je vymezen v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a 
chybějící prvek je doplněn vymezením návrhové plochy krajinné zeleně č. 250, 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 247, 
248, 249 a vymezením ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 305 pro 
lokální biocentra, které jsou součástí regionálního biokoridoru (RBK 1569 a RBK 1571), 
regionální biocentra jsou vymezeny v rámci stávajících ploch přírodních, chybějící prvky jsou 
doplněny prostřednictvím ploch přírodních č. 240, 241, 242, 243 pro doplnění RBC Mečůvka a 
prostřednictvím plochy přírodní č. 244 pro RBC Kotlová, Solisko 

- jsou respektována kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území oblasti SOB 2 - 
specifická oblast Beskydy 

 
Jsou respektovány a vyhodnoceny požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Zlínského 

kraje a požadavky vyplývající z širších územních vztahu a jsou zapracovány viz kapitoly 1.1-2)  a 2.1 
textové části odůvodnění. 
 
b) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: 

- jsou respektovány hodnoty území, byly prověřeny záměry na změny v území a bylo navrženo 
řešení problémů 

- jsou rozvíjeny silné stránky obce, omezeny slabé stránky obce a využity budoucí příležitosti, 
bylo zamezeno hrozbám 

- byly zohledněny limity území 
 

c) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na rozvoj území obce: 
- byly prověřeny plochy pro bydlení, vycházející jak z požadavku obce, tak z požadavku 

soukromých vlastníku, a dále navrženy další vhodné rozvojové plochy pro výstavbu rodinných 
domů (prostřednictvím ploch bydlení individuálního (č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 
75, 77), plochy smíšené obytné v centrální zóně č. 96 a 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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332) 
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- byla prověřena možnost zlepšení rekreačního potenciálu obce. Ubytovací kapacity se v obci 

nacházejí v dostatečné míře, chybějící plochy pro doplňkové činnosti k rekreaci - plochy pro 
sport a drobné sportovní a rekreační vyžití. Nově jsou tak navrženy plochy občanské 
vybavenosti pro sport a tělovýchovu v plochách č. 159, 166, rozvoj komerčního občanského 
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, 308, 341 pro rozšíření 
sjezdových tratí 

- nově jsou vymezeny plochy rekreace rodinné rekreace č. 140, 141, 146. 
- byla prověřena možnost zřízení lesoparků v rámci obecních lesů v lokalitách pod Šorštýnem, 

a dále kolem lomu u přehrady. V daných lokalitách byla v rámci podmínek funkčního využití 
zakotvena možnost stabilizování stávajících, případně doplnění volně přístupných zařízení a 
drobných staveb pro každodenní rekreaci a sportovní vyžití obyvatel obce i turistů – např. 
vyhlídkové terasy, altány s posezením, zařízení dětských hřišť, lanové opičí dráhy, lezecké 
stěny apod. 

- plochy pro výrobní činnosti a podnikatelské aktivity, zařízení nerušící výroby do bydlení v 
rámci podpory tradiční řemeslné, výroby a živnostenského podnikání, jako např. zpracování 
dřeva jako místní suroviny jsou vymezeny v rámci ploch pro drobnou výrobu a skladování č. 
201, 202, pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a souvisejícího skladování 
vymezením nových ploch smíšených obytných vesnických 
 

d) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
(urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): 
- zastavěné území bylo v dokumentaci pro společné jednání vymezeno ke dni 31.5.2018, v 

dokumentaci pro veřejné projednání (v souladu s postupným vývojem zástavby) bylo 
aktualizováno k datu 31.10.2019, po veřejném projednání bylo v čistopisu ÚP Horní Bečva 
dále aktualizováno k datu 29.5.2020 

- plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 
3-19, pro jednotlivé nové navrhované plochy jsou stanoveny podmínky jejich využití v souladu 
s vyhláškou 501/2006 Sb. - hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněně 
přípustné využití, podmínky prostorového uspořádání nové výstavby, základní podmínky 
ochrany krajinného rázu (výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemku v plochách) 

- při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce územní plán vycházel ze stávající struktury 
osídlení a v maximální možné míře zachoval a posílil kulturní, historické, urbanistické a 
přírodní hodnoty území. Vymezit území cenná z urbanistického 

- v územním plánu byla řešena prostupnost krajiny, plochy dopravní infrastruktury jsou 
stabilizovány 

- nové lokality jsou navrženy s ohledem na pohledové horizonty 
- byly vymezeny nové plochy veřejných prostranství č. 225, 229 

 
e) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na řešení veřejné infrastruktury: 

- celková koncepce technické, občanské ani dopravní vybavenosti obce se nemění, veřejná 
infrastruktura (zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování 
elektrickou energií, zásobování teplem, spoje, přepravní vztahy a dopravu vč. kategorizace 
navržených MK), byla řešena ve vazbě na koncepci, vycházející z územního plánu, 
schváleného v r. 1992 

- byly vymezeny nové plochy veřejných prostranství č. 225, 229 
- sít odkanalizování je řešena v souladu s "Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského 

kraje“ 
- u všech navrhovaných lokalit byla prověřena možnost napojení na veřejný vodovod, veřejnou 

kanalizaci a STL plynovod a elektrickou síť 
- byla posouzena dostatečnost stávajících sítí technické infrastruktury k navrhovaným lokalitám 

a navrženo jejich doplnění – především v rámci ploch pro výstavbu vodovodního řadu 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. 

- trasy cyklistických stezek a cyklotras jsou stabilizovány 
- jsou respektovány stávající plochy veřejné zeleně a parku 
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f) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 
- při zpracování územního plánu je respektována skutečnost, že katastrální území Horní Bečva 

leží celé v Chráněné krajinné oblasti Beskydy (zóna ochrany I. - IV.) a v Evropsky významné 
lokalitě NATURA 2000, do části území obce zasahuje hranice NATURA 2000 - ptačí oblasti a 
že celé území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy 

- řešením jsou respektovány významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - přehrada, lesy, vodní toky, rybníky a jejich 
ochranná pásma dle platných právních předpisů a lokality významných přírodních hodnot po 
konzultaci se správou CHKO (mokřady, přírodní úseky vodních toku, biotopy EVL Beskydy, 
významné biotopy chráněných druhu), dále jsou respektovány přírodní, kulturní a historické 
pohledové dominanty v krajině a pohledové horizonty 

- celé k.ú. obce je řešeno jako území s archeologickými nálezy III. kategorie  
- jsou respektovány kulturní hodnoty obce, tj. nemovitá kulturní památka - venkovská usedlost 

č.e. 511 na svahu Soliska - a objekty, prvky a území typické pro místní ráz a další objekty, 
např. objekty drobné lidové architektury (památníky, kříže, boží muka apod.).  

- je vymezen a stabilizován nadregionální a regionální i lokální územní systém ekologické 
stability 

 
g) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně 

prospěšná opatření a asanace 
- plochy technické infrastruktury pro vodovodní řad jsou však vymezeny jako veřejně prospěšné 

stavby a plochy pro doplnění chybějících prvků ÚSES jsou zařazeny mezi veřejně prospěšná 
opatření 

 
h) Územní plán je zpracován v souladu vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 

požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy) 

- řešením územního plánu nejsou dotčena chráněná ložiska nerostných surovin  
- jsou respektována sesuvná území 
- je respektováno stanovené záplavové území vodního toku Rožnovské Bečvy, 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 

- jsou vymezeny plochy pro účely ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
v rámci ploch technické infrastruktury č. 251, 252, 253, 254 

 
i) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmu a 

problému v území 
- byly upřesněny hranice lokálního biocentra a lokálního biokoridoru 
- bylo prověřeno křížení se silnicí I/35 pro chodce s možností zklidnění dopravy, opatření proti 

hlukové zátěži ze silnice I/35 zejména pro přilehlou zastavenou část území, prověřen záměr 
ploch pro bydlení, které zasahují do ochranného pásma lesa, do I. a II. zóny CHKOB nebo 
nacházející se v ploše ZPF I. a II. třídy ochrany, popř. v meliorovaném území a prověřena 
možnost zřízení lesoparku pod Šorštýnem 

- v řešení územního plánu nevzniknou pozemky, na které by nebyl zajištěn přístup 
 
j) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch 

přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury: 
- v řešeném územním plánu bylo v dokumentaci pro společné jednání vymezeno zastavěné 

území ke dni 31.5.2018, v souladu s § 58-60 zákona č.183//2006 Sb., v dokumentaci pro 
veřejné projednání (v souladu s postupným vývojem zástavby) bylo aktualizováno k datu 
31.10.2019, po veřejném projednání bylo v čistopisu ÚP Horní Bečva dále aktualizováno 
k datu 29.5.2020 

- jsou vymezeny nové zastavitelné plochy včetně zastavitelných ploch v zastavěném území dle 
požadavku na rozvoj území obce 
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k) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

uloženo prověření změn jejich využití územní studií: 
- v zadání územního plánu Horní Bečva nebyl požadavek uplatněn, přesto územní plán 

vymezuje 3 plochy, pro které bude zpracována územní studie pod ozn. US1, US2, US3 
 
l) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na vymezení ploch a koridoru, pro které budou 

podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: 
- požadavek nebyl uplatněn a ani územní plán nevymezuje takové plochy a koridory 

 
m) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na 

udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast: 
- dotčené orgány uplatnily požadavek na vypracování vyhodnocení územního plánu z hlediska 

vlivu na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti a je tak součástí řešení územního plánu Horní Bečva 

- textová část odůvodnění obsahuje vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

- řešením je respektována NATURA 2000 – ptačí oblast 
- jsou respektovány - vodní toky a manipulační pruhy vodních toku a ochranná pásma vodních 

zdrojů, ochranná a bezpečnostní pásma, ÚSES, pozemkové úpravy, zpřístupnění parcel 
v nezastavěném území 
 

n) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na zpracování konceptu včetně požadavku na 
zpracování variant 
- koncept územního plánu byl dopracován do návrhu a projednán v rámci 1. společného 

jednání, na základě požadavků a stanovisek dotčených orgánů byl územní plán následně 
upraven pro opakované společné jednání 

 
o) Územní plán je zpracován v souladu s požadavky na obsah územního plánu a požadavek na 

obsah odůvodnění včetně měřítek výkresu a poctu vyhotovení: 
- územní plán Horní Bečva je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (včetně znění 
zákona č. 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018), vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech. 

 
 
2.2-2) Úpravy dokumentace po společném jednání 
 
a) Na základě stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP a zemědělství (ochrana 

ZPF) bylo po společném jednání doplněno vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a jeho odůvodnění a současně byl přepracován navržený rozsah 
lokalit pro bydlení – tj. velká část návrhových ploch BI a SO.3 byla plošně redukována, byly 
podrobně řešeny ÚS pro rozsáhlé lokality SO.3 č.66, 67 a do územního plánu bylo zapracováno 
rozčlenění těchto ploch dle jednotlivých funkcí (např. plochy určené pro zástavbu smíšenou 
obytnou, pro dopravu a veřejná prostranství, plochy zeleně atd.):  
- byl upraven rozsah ploch bydlení individuálního BI č. 22, 23, 31, 33, 45, 63 
- byl upraven rozsah ploch smíšených obytných vesnických SO.3 č. 38, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 

72, 74, 80, 86, 100, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 128, 153, 196, 197 
- plocha SO.3 č. 66 byla rozdělena na plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 66, 312, 329, 

330, 331, 332, plochy pro dopravu DS č. 333, 334, 335 a plochy sídelní zeleně Z* č. 313, 336, 
337, 338, 339. Všechny nové návrhové plochy, které vznikly rozčleněním původně kompaktní 
plochy č.66 byly zapracovány do textové a grafické části územního plánu. 
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- plocha SO.3 č. 67 byla rozdělena na plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 67, 315, 316, 

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

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

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

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

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

d) Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, nadřízeného orgánu a připomínek 
občanů předaných pořizovatelem v rámci „Pokynů pro projektanta po společném jednání o ÚP 
Horní Bečva, říjen 2019“ bylo zapracováno: 
- Ministerstvo obrany ČR 

Na straně 44 odůvodnění :  
odstavec „Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých 
radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“ je doplněn textem:  
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN 2 - výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
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- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Do grafické části Odůvodnění je doplněna textová poznámka pod legendou koordinačního 
výkresu: „Celé k.ú. Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení ministerstva obrany a je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“.  

 
- Správa CHKO Beskydy 

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

- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánu, Památková péče 
v grafické části dokumentace (v koordinačním výkrese) jsou vyznačena místa významných 
událostí dle územně analytických podkladů a seznamu uvedeného v textové části odůvodnění.  
 

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

- Požadavky pořizovatele 
Do textových částí, kde se vyskytuje, je doplněna změna: tj. aktualizace Politiky územního 
rozvoje: Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 závazná od 1.10.2019 
(dále jen „PÚR ČR“) 
V textové části odůvodnění je v kapitole 2.2) doplněna podkapitola 2.2-2) „Úpravy 
dokumentace po společném jednání“ se stručným popisem, co se změnilo v dokumentaci od 
společného jednání.   
V textové části a výkresové části návrhu územního plánu je doplněn a opraven záznam o 
účinnosti.    
 

- Dle připomínek bylo doplněno:   
Do zastavěného území je doplněna zastavěná část pozemku parc.č. 3242/2 tj. plocha původní 
hospodářské budovy.   
Do zastavěného území je doplněna část plochy parc.č.2972/1 podél komunikace.  
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V lokalitě Pod Juráškou je dopravní napojení zástavby smíšené obytné a návrhové plochy 
SO.3 č.2 stabilizováno formou stávající účelové komunikace. 
Do zastavěného území je zahrnut celý pozemek parc.č. 847/2.  
Do zastavěného území je zahrnuta proluka u zastavitelné plochy SO.3 č.197. Zastavitelná 
plocha SO.3 č.197 je zmenšena o část zasahující do ochranného pásma nadzemního vedení 
VN.   
Do zastavěného území je doplněn pozemek parc.č. 1874/2 včetně hospodářské budovy 
st.p.1634.   

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

 
 
2.2-3) Úpravy dokumentace po veřejném projednání 
 
Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, nadřízeného orgánu a připomínek občanů 
předaných pořizovatelem v rámci „Pokynů pro projektanta po veřejném projednání o ÚP Horní Bečva, 
květen 2020“ bylo zapracováno: 
 

- Ministerstvo obrany ČR: 
V grafické části Odůvodnění v koordinačním výkrese je v legendě opraven popis jevu 102a 
(uveden v ÚAP) na „OCHRANNÉ PÁSMO LETECKÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
MOČR“, znění poznámky pod legendou je opraveno na „CELÉ K.Ú. HORNÍ BEČVA JE 
ZÁJMOVÝM ÚZEMÍM MINISTERSTVA OBRANY Z HLEDISKA POVOLOVÁNÍ 
VYJMENOVANÝCH DRUHŮ STAVEB“.  

 
- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ÚP a SŘ: 

V textových částech, kde se vyskytuje, je uveden správný název a datum nabytí účinnosti 
nadřazené dokumentace „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3“ 
závazná od 1.10.2019.  
 

- Požadavky pořizovatele: 
 
Pozemek parc. č. 847/2 je zahrnut do zastavěného území – pozemek byl zahrnut do 
zastavěného území z důvodu uvedení do souladu s vydaným zastavěným územím obce Horní 
Bečva (a to v daném rozsahu). 
 
Pozemek parc. č. 847/8 je zahrnut do zastavěného území – pozemek byl zahrnut do 
zastavěného území z důvodu uvedení do souladu s vydaným zastavěným územím obce Horní 
Bečva. 
 
Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 29.5.2020. 
 
Pozemek parc. č. 846/5 není zahrnut do zastavěného území, protože pozemek je zapsán 
v katastru nemovitostí jako samostatná parcela „ostatní plocha – komunikace“. 
 
Pozemek parc. č. 4365/1 byl zařazen mezi stabilizované „plochy smíšené nezastavěného 
území – lyžařské sjezdovky“ v souladu s vyhodnocením námitky vlastníka pozemku a 
provozovatele stabilizovaného lyžařského areálu. 
 
V textové části čistopisu územního plánu je opraven záznam o účinnosti.  
 
Přílohy jsou číslovány dle OOP: 
I.A – Textová část 
I.B – Grafická část 
II.A – Textová část odůvodnění 
II.B. – Grafická část odůvodnění 
III. – Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj   
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Požadavky dotčených orgánů, nadřízeného orgánu a pořizovatele jsou uvedeny v textové části 
odůvodnění, kde je v kapitole 2.2) doplněna podkapitola 2.2-3) „Úpravy dokumentace po veřejném 
projednání“ se stručným popisem, co se změnilo v dokumentaci od veřejného projednání.   
 

 

 

2.3)  Výčet náležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 

 

Náležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje nejsou 
v územním plánu Horní Bečva navrhovány. 
 
 
 

2.4)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

2.4-1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
určené k plnění funkce lesa  

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL  

 

Grafické zobrazení a podrobné vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na PUPFL je součástí výkresu II.B-3.   

 
V souladu s požadavky ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa je v dotčeném 

správním území obce Horní Bečva navrhován zábor lesa pouze pro zajištění zázemí návštěvníků 
obecního lesoparku a to v omezeném rozsahu. Veškeré soukromé a podnikatelské záměry na rozvoj 
zástavby v plochách lesních porostů byly z návrhu vyloučeny. Současně bylo upraveno vymezení 
zastavěného území obce tak, aby (s výjimkou staveb technické infrastruktury) nezasahovalo na 
pozemky určené k plnění funkce lesa.  

 
Drobný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je navrhován rovněž v souvislosti 

s potřebou výstavby nových úseků cyklostezek. Navrhované řešení je nezbytné pro zajištění 
bezpečného provozu na přilehlé silnici I.třídy v rámci průjezdního úseku obce. 

Formou změn v krajině jsou v rámci pozemků určených k plnění funkce lesa řešeny nové 
úseky vodovodu, kanalizace a vedení vysokého napětí. Lokální rozšíření sítě technické infrastruktury 
je nezbytné pro zajištění ochrany centrální části zástavby před povodněmi a rovněž pro posílení 
stávajícího vodního zdroje, pro zajištění zásobování vodou shluků odlehlejší zástavby ve vybraných 
lokalitách mimo kompaktní zástavbu obce, dále pro posílení zásobování elektrickou energií navazující 
zástavby ve volné krajině na k.ú. Čeladná. Technická infrastruktura je nedílnou součástí lesních 
porostů a dané liniové stavby jsou v plochách lesních přípustné.  

 
Návrh ploch smíšených nezastavěného území pro lyžařské sjezdovky v rámci lesních 

pozemků byl zcela minimalizován. Plochy smíšené nezastavěného území budou nadále využívány pro 
trvalé travní porosty s podílem vzrostlé zeleně. Na základě zpracované dokumentace vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí a na soustavy lokalit NATURA je v daných návrhových plochách nepřípustné 
plošné odstraňování vzrostlé zeleně. Tato podmínka ještě dále zásadně omezí možnost trvalého a 
rozsáhlého zásahu do lesních porostů. 
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2.4-1.1 Údaje o pozemcích určených k plnění funkce lesa dotčených navrhovaným řešením 
 
 
Stavba doplňkových zařízení a občerstvení pro návštěvníky obecního lesoparku – plocha komerčního 
občanského vybavení 
 
Návrhová plocha OK 148 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  2955/1 

- výměra návrhové plochy komerčního občanského vybavení pro realizaci občerstvení a zázemí 
návštěvníků obecního lesoparku na pozemcích PUPFL je 0,5611 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený porost hospodářského lesa (stáří stromů cca 50 let). Stávající porost tvoří 
převážně smrky.  

 
Výstavba doplňkového občerstvení a zázemí návštěvníků je v dané lokalitě požadována obcí. 

Původní rozsah návrhové plochy byl s ohledem na již konkrétnější představy obce jako vlastníka 
dotčených pozemků redukován na cca ½. Záměrem obce je zajistit drobné zázemí veřejně 
přístupného lesoparku a posílit tak podíl obce na rozvoji každodenních volnočasových aktivit v dané 
lokalitě zejména pro potřeby obyvatel obce. Vzhledem k předpokládanému umístění pouze 
jednotlivých drobných staveb (je zvažována zejména možnost umístění staveb dočasného charakteru) 
mezi vzrostlou zeleň v návaznosti na stávající parkoviště u přehrady se vstupním záměrem zasahovat 
do stávajícího lesního porostu jen minimálně, je možné předpokládat, že výsledný zábor lesa bude 
zcela zanedbatelný.  
 
 
Stavba nových úseků cyklostezek – plochy pro dopravu silniční 

Návrhová plocha DS 309: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  3319/2, 3525/3, 3314/2, 3317 

- výměra návrhové plochy dopravy silniční pro výstavbu nového úseku cyklostezky na 
pozemcích PUPFL je 0,0637 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je liniový pás lesa, který vytváří doprovodnou zeleň kolem stávajícího vodního toku (stáří 
stromů cca 20 – 50 let). Stávající porost je převážně listnatý – je tvořen zejména náletovou 
zelení.  

 
Návrhová plocha DS 310: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  5942/3, 3206/1, 3219/3 

- výměra návrhové plochy dopravy silniční pro výstavbu nového úseku cyklostezky na 
pozemcích PUPFL je 0,0751 ha 
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Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je liniový pás lesa, který vytváří doprovodnou zeleň kolem stávajícího vodního toku (stáří 
stromů cca 20 – 50 let). Stávající porost je převážně listnatý – je tvořen zejména náletovou 
zelení.  

 
Výstavba nových úseků zpevněné cyklostezky zajišťuje nezbytné oddělení pěší a cyklistické 

dopravy od provozu na nadřazené páteřní komunikaci v dotčeném území. Vymezení nového prostoru 
pro oddělení pěší a cyklistické dopravy je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu vozidlové 
dopravy na nadřazené silnici I.třídy zejména v rámci průtahu zastavěným územím obce. Navrhované 
řešení bude mít zanedbatelný dopad na stávající lesní porost, protože pro výstavbu nových úseků 
cyklostezky bude přednostně využito zbytkových okrajových ploch navazujícího pozemku tělesa 
silnice. 

 

 
Plochy pro realizaci liniových staveb technické infrastruktury 

Návrhová plocha T* 252: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  128/2 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci protipovodňových opatření na 
pozemcích PUPFL je 0,0085 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je liniový pás lesa, který vytváří břehový porost stávajícího vodního toku (stáří stromů cca 
60 let). Stávající porost je převážně listnatý.  

 

Realizace protipovodňového opatření je nezbytná pro zajištění ochrany stávající zástavby 
v centru obce před ničivými účinky povodně. Navrhované řešení bude mít zanedbatelný dopad na 
stávající lesní porost, protože pro realizaci protipovodňových opatření bude přednostně využito 
okrajové části pozemku v těsné návaznosti na břehovou hranu vodního toku. 
 
Návrhová plocha TV 256: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  5487/12, 5468/6, 5468/10, 5568 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vodovodu na pozemcích PUPFL 
je 0,1042 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je okraj uceleného hospodářského lesa (stáří stromů cca 40 - 65 let). Stávající porost je 
převážně smrkový.  
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Návrhová plocha TV 264: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  5178, 5260/1 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vodovodu na pozemcích PUPFL 
je 0,0546 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je okraj uceleného hospodářského lesa (stáří stromů cca 50 - 70 let). Stávající porost je 
převážně smíšený.  

Návrhová plocha TV 278: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  4493/1, 4493/3 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vodovodu na pozemcích PUPFL 
je 0,0040 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je liniový pás lesa, který vytváří břehový porost stávajícího vodního toku (stáří stromů cca 
50 let). Stávající porost je převážně smíšený, tvořený náletovou zelení.  

 
Návrhová plocha TV 281: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  3437/2, 3437/5 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vodovodu na pozemcích PUPFL 
je 0,0369 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je menší celek hospodářského lesa (stáří stromů cca 30 - 50 let). Stávající porost je 
převážně smíšený.  

Návrhová plocha TV 289: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  3314/1 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vodovodu na pozemcích PUPFL 
je 0,2170 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 60 - 80 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  
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Realizace nového vrtu pro posílení vodního zdroje Šorštýn a nových úseků vodovodu je nezbytná 

pro zajištění zásobování vodou vybraných odlehlých shluků stávající zástavby. Navrhované řešení je 
plně v souladu s oborovým dokumentem Krajského úřadu Zlínského kraje (tj. s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje), který musí být v předloženém územním plánu zohledněn. 
Navrhované řešení bude mít zanedbatelný dopad na stávající lesní porosty, protože pro realizaci 
liniových staveb technické infrastruktury bude přednostně využito okrajových částí pozemků těsně 
navazujících na stávající účelové komunikace ve volné krajině. 
 
 
Návrhová plocha TE 307: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  1193/6, 1200/1 

- výměra návrhové plochy technické infrastruktury pro realizaci vedení vysokého napětí na 
pozemcích PUPFL je 0,1303 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 60 - 80 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  

 
Realizace vedení vysokého napětí pro posílení zásobování elektrickou energií v navazujícím 

odlehlém území zástavby na sousedním katastrálním území Čeladná. Navrhované řešení vyplývá 
z požadavků širších vztahů a je nezbytné pro zajištění zásobování elektrickou energií na sousedním 
katastrálním území. Navrhované řešení bude mít zanedbatelný dopad na stávající lesní porosty, 
protože pro realizaci liniové stavby technické infrastruktury bude přednostně využito okrajové části 
pozemku těsně navazujícího na stávající účelovou komunikaci ve volné krajině. 

 

 
Plochy pro přiměřený rozvoj lyžařských sjezdovek 

Návrhová plocha S* 169: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  4365/3 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro rozšíření lyžařských sjezdovek 
na pozemcích PUPFL je 0,9334 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  
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Návrhová plocha S* 217: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  4334 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro rozšíření lyžařských sjezdovek 
na pozemcích PUPFL je 0,3280 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  

Návrhová plocha S* 218: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemky p.č  4334/3 a 4343/3 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro rozšíření lyžařských sjezdovek 
na pozemcích PUPFL je 0,8118 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  

Návrhová plocha S* 224 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  3887 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro rozšíření lyžařských sjezdovek 
na pozemcích PUPFL je 0,1205 ha 

- Popis stávajícího lesního porostu: 

- Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  
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Plochy pro rozvoj doplňkových sportovně rekreačních aktivit v návaznosti na stávající lyžařský areál 
„Solisko“ bez dopadu na pozemky určené k plnění funkce lesa: 

Návrhová plocha S* 219: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  3929/1 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro realizaci bobové dráhy na 
pozemcích PUPFL je 0,9628 ha, z toho se předpokládá skutečný zábor PUPFL pro bobovou 
dráhu pouze v rozsahu do 0,1468 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  

Návrhová plocha S* 341: 

Dotčené pozemky dle KN: 

- k.ú. Horní Bečva 

- pozemek p.č  4334/3 

- výměra návrhové plochy smíšené nezastavěného území pro realizaci bobové dráhy na 
pozemcích PUPFL je 0,3190 ha, z toho se předpokládá skutečný zábor PUPFL pro bobovou 
dráhu pouze v rozsahu do 0,0250 ha 

Popis stávajícího lesního porostu: 

Dotčen je ucelený hospodářský les (stáří stromů cca 65 let). Stávající porost je převážně 
smrkový.  

 
Rozšíření tří stabilizovaných lyžařských areálů (Rališka, Solisko a Sachova studánka) je nezbytné 

pro zajištění rozvoje ekonomického potenciálu obce. S ohledem na výsledky vyhodnocení  vlivů na 
životní prostředí (SEA) a na soustavy lokalit NATURA nebude na dotčených plochách přípustné 
provádět rozsáhlé kácení lesních porostů. Předpokládá se řešení problematiky rozšíření lyžařských 
sjezdovek pouze v nezbytně nutném rozsahu, tím bude případný trvalý zábor lesa ještě dále 
minimalizován. 

 
Zásadní požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa uplatněné k návrhu ÚP 

Horní Bečva předloženému k opakovanému společnému jednání jsou plně respektovány a byly 
zapracovány do výrokové části územního plánu: 
 
Viz textová část územního plánu kapitola e) „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod.“ – zde jsou v kapitole e.2-3) 
„Vymezení ploch změn v krajině pro účel rozšíření lyžařských areálů“ stanoveny podrobné podmínky 
pro uvažované záměry na rozšíření lyžařských sjezdovek, které zajistí povinnost realizace 
požadovaných opatření na ochranu dotčených lesních porostů před vznikem „ostré“ porostní stěny (a 
tím jejího ohrožení abiotickými vlivy) a ochranu dotčených pozemků před nebezpečnými svahovými 
deformacemi: 
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Podmínky pro využití návrhových ploch smíšených nezastavěného území – lyžařských sjezdovek S* 
ve volné krajině: 
 

- plochy budou využívány stávajícím způsobem s cílem postupného rozšíření sjezdových tratí 
se související technickou a dopravní infrastrukturou pro provozování zimních sportovně - 
rekreačních aktivit  

- cílem řešení bude zajištění přiměřeného rozvoje lyžařských tratí při současné minimalizaci 
zásahu do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických odtokových poměrů 
v dotčených plochách 

- sjezdové trati, lyžařské vleky a bobové dráhy na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
budou realizovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byla zajištěna ochrana 
lesních porostů nedotčených záměrem, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění 
hydrologických odtokových poměrů a byla zajištěna ochrana dotčených pozemků před 
nebezpečnými svahovými deformacemi  

 

 
2.4-1.2  Všeobecné údaje o navrhovaném řešení s dopadem na pozemky určené k plnění 
funkce lesa 

 

Souhrnné údaje o navrhovaném řešení 

Řešení územního plánu vychází z požadavků obce na rozvoj základní infrastruktury (v podobě 
rozvoje občanské vybavenosti, technické a dopravní infrastruktury) a rovněž z potřeby zajistit 
přiměřený rozvoj ekonomického potenciálu území (v podobě podpory rozvoje fungujících lyžařských 
areálů). Z podrobného popisu návrhových ploch a připravovaných záměrů na pozemcích lesních 
porostů je patrné, že konečný zábor lesa bude při skutečné realizaci daných záměrů (oproti údajům 
vyplývajícím z územního plnu) zásadně minimalizován. 

 
Navrhovaná plocha pro komerční občanskou vybavenost OK je situována na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa v celkovém rozsahu 0,5611 ha. Plocha je situována v okrajové části 
obecního lesoparku v těsné návaznosti na stávající parkoviště u rekreační vodní nádrže. Skutečný 
zábor lesa bude ještě dále zásadně minimalizován na základě konkrétního stavebního záměru obce, 
který vyplyne z podrobné projektové dokumentace. 

 
Navrhované plochy pro dopravu DS jsou situovány na pozemcích určených k plnění funkce 

lesa v celkovém rozsahu 0,1388 ha. Vzhledem k tomu, že dotčené plochy jsou vymezeny pro 
výstavbu nových úseků cyklostezky podél stávající silnice I/35, které budou přednostně umístěny na 
zbytkové části pozemku silnice, bude skutečný zábor lesa zcela minimální. 

 
Navrhované plochy pro technickou infrastrukturu T*, TV, TE jsou situovány na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa v celkovém rozsahu 0,5555 ha. Dotčené plochy jsou určeny pro 
realizaci liniových opatření a staveb protipovodňové ochrany, vodovodu, kanalizace a vedení 
vysokého napětí. Návrhové plochy jsou zobrazeny v takové šířce, aby řešení bylo čitelné ve 
výkresové části dokumentace v měřítku 1:5000. Uvedené liniové stavby a opatření budou přednostně 
umísťovány v těsné návaznosti na vodní tok a stávající obslužné komunikace, tím bude skutečný 
zábor lesa zcela minimální. 

 
Navrhované plochy pro lyžařské sjezdovky S* číslo 169, 217, 218, 224 jsou situovány na 

pozemcích určených k plnění funkce lesa v celkovém rozsahu cca 2,2 ha. Lyžařské sjezdovky jsou 
zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území – lesní porosty jsou nedílnou součástí ploch 
nezastavěného území. Možnost zastavění lyžařských sjezdovek je v podstatě srovnatelná s možností 
zastavění ploch zemědělských a lesních – např. je zde shodně přípustná technická a dopravní 
infrastruktura. Plochy sjezdovek jsou součástí nezastavěného území a návrhové plochy pro jejich 
rozšíření jsou změnami v krajině – tj. nejsou zařazeny do zastavitelných ploch. Dotčené plochy jsou 
vymezeny pro prodloužení stávajících lyžařských sjezdovek v omezeném rozsahu a pro související 
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realizaci nových úseků lyžařských vleků. S ohledem na vymezení přípustných činností a omezení 
výstavby v plochách smíšených nezastavěného území, nebude možné v daných návrhových plochách 
S* umísťovat např. ubytovací a stravovací kapacity s potřebou trvalého záboru lesa atd. V současné 
době není konečný rozsah sjezdovek v návrhových plochách S* znám, upřesněn bude až 
v navazujících řízeních na základě podrobné dokumentace jednotlivých záměrů. V rámci využití 
daných ploch změn v krajině je zakotvena podmínka zajištění přiměřeného rozvoje lyžařských tratí při 
současné minimalizaci zásahu do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických odtokových 
poměrů v dotčených plochách. S ohledem na požadavky orgánu na úseku státní správy lesů je 
stanovena podmínka: „sjezdové trati, lyžařské vleky a bobové dráhy na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa budou realizovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byla zajištěna ochrana 
lesních porostů nedotčených záměrem, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydrologických 
odtokových poměrů a byla zajištěna ochrana dotčených pozemků před nebezpečnými svahovými 
deformacemi“ Předběžně je uvažováno s řešením rozvoje ploch pro zimní sporty S* v minimálním 
rozsahu, který byl oproti vstupním požadavkům provozovatelů areálů zásadně zmenšen, toto 
upravené řešení pouze doplní již existující sjezdové trati a vleky na navazujících pozemcích lesních 
porostů a trvalých travních porostů. 

 Z uvedených důvodů se ve skutečnosti předpokládá pouze minimální vliv navrhovaného 
řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Plocha pro lyžařské sjezdovky S* číslo 169 v návaznosti na stabilizovaný areál „Rališka“ byla 
dotčenými orgány schválena a zapracována do původní územně plánovací dokumentace obce již 
před rokem 2009, kdy uvedený „Územní plán sídelního útvaru Horní Bečva“ pozbyl platnost. Na 
základě tohoto schváleného záměru provozovatel areálu již provedl přípravné kroky – např. zakoupil 
lesní pozemky nad stávající sjezdovou tratí s lanovou dráhou. Jeho záměr však nebylo možné 
dokončit, právě pro zneplatnění původní územně plánovací dokumentace. Původní rozsah nových 
sjezdových tratí a lanové dráhy v lokalitě „Rališka“, požadovaných již před rokem 2009 
provozovatelem areálu, byl zcela zredukován na cca dvě pětiny v podobě návrhové plochy číslo 169. 
Původní požadovaný rozsah záboru PUPFL je zobrazen v „Příloze č.1“ odůvodnění. Takto 
zredukovaný záměr na rozšíření sjezdové trati a lanové dráhy v rámci návrhové plochy 169 byl již 
jednou v minulosti orgánem ochrany lesa odsouhlasen a to v minimálním rozsahu, který umožní 
lokální rozvoj stabilizovaného areálu „Rališka“ a rovněž jeho propojení s areálem „Solisko“ zejména 
pro nutnou údržbu sjezdových tratí příslušnou technikou v zimním období. V rámci plochy 169 je 
uvažováno s vedením nové sjezdové trati v šířce do 30m a se souběžným vedením lanové dráhy 
v šířce do 15m tyto části budou odděleny vzrostlou zelení, z toho vyplývá, že s odstraněním lesního 
porostu v celé ploše 169 se neuvažuje a navrhované řešení nebude mít negativní dopad na navazující 
stávající lesní porosty. 

Navrhované plochy pro lyžařské sjezdovky S* číslo 217, 218 v návaznosti na stabilizovaný 
areál „Solisko“ jsou v předloženém řešení oproti původním požadavkům provozovatele zásadně 
upraveny a zmenšeny do minimální podoby potřebné pro realizaci záměru na lokální rozšíření 
sjezdových tratí a vleků. Celý záměr je blíže specifikován a vyhodnocen v „Příloze č.2“ odůvodnění. 

Plocha pro lyžařské sjezdovky S* číslo 224 v návaznosti na stabilizovaný areál „Kubiška“ je 
navrhována pouze v minimálním rozsahu pro výstavbu horní stanice lanové dráhy a vzhledem 
k velikosti plochy nemůže negativně ovlivnit hydrologické odtokové poměry, ani navazující  
stabilizované pozemky určené k plnění funkce lesa.     

Navrhované plochy pro bobovou dráhu S* číslo 219, 341 jsou situovány na pozemcích 
určených k plnění funkce lesa v celkovém rozsahu cca 1,3 ha a současně s maximálním 
předpokládaným záborem PUPFL 0,3968 ha. Bobová dráha však bude umístěna v lesním porostu a 
bude jeho součástí. Umístění vodícího zařízení bobové dráhy si vyžádá pouze kácení jednotlivých 
vzrostlých stromů v kompaktním porostu a případně výjimečně dojde k zarovnání lesního okraje podél 
již stávajících sjezdovek. Celkově lze konstatovat, že záměrem na realizaci bobové dráhy v  plochách 
219, 341, nebude kompaktní lesní porost dotčen a současně nebudou měněny hydrologické odtokové 
poměry a rovněž nedojde k ohrožení daných pozemků nebezpečnými svahovými deformacemi. 
Podrobné údaje o těchto plochách jsou uvedeny v „Příloze č.2“ odůvodnění.  
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Kompenzace záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 

Kompenzace záboru lesa v podobě návrhu ploch zalesnění není v předloženém územním 
plánu řešena. V dotčeném katastrálním území je však celkově navrhováno významné rozšíření ploch 
pro kompaktní vzrostlou zeleň v rámci územního systému ekologické stability. Plochy pro navrhované 
prvky ÚSES bude možné zalesnit – převádět na pozemky určené k plnění funkce lesa. Rozsah ploch 
pro realizaci prvků územního systému ekologické stability převažuje nad záborem lesních pozemků – 
v rámci k.ú. Horní Bečva je tedy zajištěna dostatečná kompenzace ploch lesních porostů. Další 
rozšiřování lesních i nelesních ploch zeleně na úkor stávajících luk a pastvin na území CHKO 
Beskydy není žádoucí. 

 

Ochranné pásmo lesa 50m 

Navrhovaným řešením územního plánu Horní Bečva je v některých lokalitách dotčeno 
ochranné pásmo lesa. Do ochranného pásma lesa zasahují následující návrhové plochy určené pro 
umísťování staveb bydlení, rodinné rekreace, občanského vybavení, drobné výroby a řemesel: 

- plochy bydlení individuálního BI: 22, 23, 29, 31, 33, 45, 46, 63  

- plocha zástavby smíšené obytné v centrální zóně SO.1: 96 

- plochy rozptýlené zástavby smíšené obytné vesnické SO.3: 5, 15, 26, 38, 44, 48, 51, 53, 56, 
57, 60, 66, 67, 72, 74, 86, 103, 106, 109, 111, 119, 131, 132, 153, 196, 197, 200, 312, 315, 
332     

- plochy rekreace rodinné RI: 140, 141, 146 

- plochy pro tělovýchovu a sport OS: 159, 166  

- plochy komerčního občanského vybavení OK: 148, 154 

- do ochranného pásma lesa zasahují i plochy dopravy silniční DS (pro výstavbu nových úseků 
cyklostezek) a dále řada návrhových ploch technické infrastruktury T* , TV, TE (pro realizaci 
liniových staveb a opatření protipovodňové ochrany, vodovodu, kanalizace a vedení vysokého 
napětí) 

Při umísťování staveb v ochranném pásmu lesa budou v navazujících řízeních vedených 
stavebním úřadem respektovány požadavky orgánu státní správy lesa a stavby zde budou 
umísťovány v požadované vzdálenosti od hranice lesa tak, aby nedošlo k omezení 
obhospodařování na okolních pozemcích lesních porostů. 
Zásadní požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa uplatněné k návrhu ÚP 

Horní Bečva předloženému k opakovanému společnému jednání jsou plně respektovány a byly 
zapracovány do výrokové části územního plánu: 
 
Viz textová část územního plánu kapitola f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) – zde je v zastavitelných plochách BI, SO.1, SO.3, RI a 
OS v rámci podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu stanoveno: 
„při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelných plochách bude respektována vzdálenost 
jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků určených k plnění funkce lesa“  
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2.4-1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond  

 

2.4-1.1 Údaje o celkovém rozsahu ploch navrhovaných ÚP Horní Bečva: 

 

Plochy navrhované územním plánem Horní Bečva a vymezené v předložené dokumentaci jsou 
situovány v k.ú. Horní Bečva. 

Grafické zobrazení a podrobné vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 
včetně údajů o celkovém rozsahu navrhovaných ploch je součástí výkresu II.B-3 Výkres vyhodnocení 
záborů půdních fondů – viz vymezení návrhových ploch ve výkrese a podrobné údaje o zabírané půdě 
v jednotlivých návrhových plochách v tabulce návrhových ploch. 

 

2.4-1.2 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných záborů ZPF, zařazení do BPEJ a stupně přednosti 
v ochraně ZPF 

 

 

Návrhové plochy pro bydlení individuální BI č.:  

21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77  
 
Zábor ZPF pro bydlení individuální:   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     4,5306 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     0,4302 ha 
mimo zastavěné území:     4,1004 ha 

__________________________________________________________ 
 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     0,6854 ha 
IV. třída ochrany ZPF     0,0374 ha 
V. třída ochrany ZPF     3,8079 ha  

__________________________________________________________ 
 
Z toho kultura: 

orná půda      2,7726 ha 
zahrada      - 
trvalý travní porost     1,7524 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro výstavbu RD 100%     4,5306 ha 
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Návrhové plochy smíšené obytné v centrální zóně SO.1 č.:  

96  
 
Zábor ZPF pro zástavbu smíšenou (bydlení + občanské vybavení)   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     0,2062 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     0,2062 ha 
mimo zastavěné území:     - 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     0,2062 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      - 
zahrada      - 
trvalý travní porost     0,2062 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro výstavbu RD (50%)     0,1031 ha 
pro občanskou vybavenost (50%)   0,1031 ha 

 
 

Návrhové plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č.:  

2, 5, 6, 13, 15, 17, 20, 26, 27, 38, 41, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 74, 80, 
85, 86, 100, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 128, 130, 131, 132, 153, 196, 197, 198, 200, 311, 
312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332  
 
Zábor ZPF pro zástavbu smíšenou (bydlení + výroba a řemesla + občanské vybavení)   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     16,0924 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:       - 
mimo zastavěné území:     16,0924 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF       0,1162 ha 
IV. třída ochrany ZPF       0,1060 ha 
V. třída ochrany ZPF     15,8702 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda        1,2878 ha 
zahrada        0,0559 ha 
trvalý travní porost     14,7488 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro výstavbu RD (60%)     9,6554 ha 
pro zemědělskou a drobnou výrobu, řemesla (30%) 4,8277 ha 
pro doplňkovou občanskou vybavenost (10%)  1,6092 ha 
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Návrhové plochy občanského vybavení OS,OK č.:  

148, 150, 151, 154, 159, 166  
 
Zábor ZPF pro zástavbu občanského vybavení   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     2,5723 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     0,0013 ha 
mimo zastavěné území:     2,5710 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     2,5723 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      1,0156 ha 
zahrada      0,1671 ha 
trvalý travní porost     1,3897 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro občanskou vybavenost (100%)   2,5723 ha 
 
 

Návrhové plochy rodinné rekreace RI č.:  

140, 141, 146  
 
Zábor ZPF pro zástavbu rodinné rekreace   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     0,5450 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     - 
mimo zastavěné území:     0,5450 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     0,5450 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      0,2365 ha 
zahrada      - 
trvalý travní porost     0,3085 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro rodinnou rekreaci (100%)    0,5450 ha 
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Návrhové plochy drobné výroby VD č.:  

201, 202  
 
Zábor ZPF pro drobnou výrobu   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     0,3143 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     - 
mimo zastavěné území:     0,3143 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     0, 3143 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      - 
zahrada      - 
trvalý travní porost     0, 3143 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro drobnou výrobu (100%)    0, 3143 ha 
 
 
 

Návrhové plochy pro dopravu a veřejná prostranství D, DS, P* č.:  

178, 181, 185, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 304, 309, 310, 320, 321, 333, 334, 335   
 
Zábor ZPF pro dopravu a veřejná prostranství   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     1,2448 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     0,4092 ha 
mimo zastavěné území:     0,8356 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     1,2448 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      0,0386 ha 
zahrada      0,0001 ha 
trvalý travní porost     1,2060 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro dopravu a veřejná prostranství (100%)  1,2448 ha 
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Návrhové plochy pro veřejná prostranství s převahou zeleně PZ č.:  

322, 323   
 
Zábor ZPF pro veřejná prostranství s převahou zeleně   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     0,1864 ha 
 
Z toho  

v zastavěném území:     - 
mimo zastavěné území:     0,1864 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho zařazení do stupně přednosti v ochraně ZPF: 

III. třída ochrany ZPF     - 
IV. třída ochrany ZPF     - 
V. třída ochrany ZPF     0,1864 ha  

__________________________________________________________ 
Z toho kultura: 

orná půda      - 
zahrada      - 
trvalý travní porost     0,1864 ha 

__________________________________________________________ 
Z toho předpokládaný podíl ploch: 

pro dopravu a veřejná prostranství (100%)  0,1864 ha 
 
 
 
Zábor ZPF pro návrhové plochy určené k zastavění   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     25,6920 ha 
 
Z toho: 
  

pro bydlení v RD (celk. BI + podíl SO.1 + podíl SO.3)  
14,2891 ha 

 
 
pro občanskou vybavenost (celk. OS,OK + podíl SO.1 + podíl SO.3)   

        4,2846 ha 
 
 
pro rodinnou rekreaci (celk. RI)   

0,5450 ha 
 
 
pro drobnou výrobu (celk. VD + podíl SO.3)   

5,1420 ha 
 
 

pro dopravu a veřejná prostranství (celk. D, DS, P*)  
1,2448 ha 

 
 

pro veřejnou zeleň (celk. PZ)     
0,1864 ha 
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Poznámka: 
Celkový zábor ZPF zejména pro bydlení, drobnou výrobu, a komerční občanskou vybavenost však 
bude ještě dále minimalizován zásadním omezením možnosti zastavění vybraných ploch smíšených 
obytných vesnických číslo 80, 196, které podléhají zpřísněným podmínkám na umístění volné zástavby 
pasekářského typu, kde převážná část ploch bude využívána stávajícím způsobem – tedy formou 
trvalých travních porostů. Tato opatření jsou stanovena, protože vytvoření kompaktní zástavby 
v daných plochách je z hlediska ochrany přírody a krajiny nepřípustné a současně nejsou známy 
konkrétní stavební záměry v daných plochách – ty budou prověřeny až v navazujících řízeních 
vedených stavebním úřadem při umísťování konkrétních staveb (plochy 80, 196). 
S ohledem na důsledné stanovení maximálního přípustného zastavění stavebních pozemků ve všech 
navrhovaných zastavitelných plochách v rámci podmínek jejich prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu, bude skutečný celkový zábor ZPF ještě dále snížen.   

 

Návrhové plochy bez dopadu na ZPF: 

 

Návrhové plochy pro technickou infrastrukturu č.:  

Plochy protipovodňových opatření T*: 251,252,253,254   
Plochy pro vodní hospodářství TV: 
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 
Plochy pro energetiku TE: 306,307 
 
Zábor ZPF pro technickou infrastrukturu   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     2,1654 ha 

Zábor pro veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury bude mít minimální dopad na ZPF –
plochy technické vybavenosti budou i po realizaci uvedených staveb nadále využívány pro účely 
zemědělské půdy. 

 

Návrhové plochy pro rozšíření lyžařských sjezdovek č.:  
Plochy S*169,173,174,217,218,219,220,221,222,223,224,308,341 
 
Zábor ZPF pro lyžařské sjezdovky – plochy smíšené nezastavěného území   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     4,3014 ha 

Zábor pro lyžařské sjezdovky bude mít minimální dopad na ZPF – plochy lyžařských sjezdovek budou 
i po realizaci např. lyžařských vleků i nadále využívány pro účely zemědělské půdy. 

 

Návrhové plochy pro sídelní zeleň č.:  
Plochy Z*313,325,326,327,328,336,337,338,339 
 
Zábor ZPF pro sídelní zeleň   
řešený ÚP horní Bečva celkem:     0,9926 ha 

Zábor pro sídelní zeleň nebude mít dopad na ZPF – plochy sídelní zeleně nejsou zařazeny do 
zastavitelných ploch a budou i po realizaci záměru nadále využívány pro účely zemědělské půdy 
formou zahrad a pastvin. 
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2.4-1.3  Údaje o organizaci zemědělského půdního fondu v řešeném území a doplňující informace o 
řešeném území 

 

Údaje o organizaci zemědělského půdního fondu 

 
Zemědělský půdní fond v řešené území je tvořen zejména plochami trvalých travních porostů 

na půdách nižší kvality – převažují půdy V. třídy ochrany ZPF.  
Územní plán se zaměřuje na vymezení stabilizovaných zpevněných účelových komunikací ve 

volné krajině dle stávajícího stavu. Stabilizovaná dopravní síť zajišťuje přístupy na pozemky 
zemědělské půdy a pozemky určené k plnění funkce lesa. Současně plní funkci dopravní obsluhy 
volné pasekářské zástavby hospodářských usedlostí rozptýlených v krajině. Další nezpevněné polní a 
lesní cesty budou nedílnou součástí ucelených ploch zemědělské půdy Z a ploch lesních L.  

Nové zastavitelné plochy řešené územním plánem jsou ve volné krajině situovány přednostně 
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny.  

S ohledem na místní typ podhorské krajiny s členitým reliéfem a vysokým podílem ploch 
trvalých travních porostů s rozptýlenou zástavbou hospodářských usedlostí nebude mít navrhované 
řešení zásadní dopad na organizaci zemědělského půdního fondu. V řešeném území se nenachází 
rozsáhlejší ucelené plochy zemědělské půdy s možností velkoplošného obhospodařování.  

 
 

Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich porušení 
 

U následujících zastavitelných ploch situovaných v k.ú. Horní Bečva dojde ke střetu s 
plošnými investicemi do půdy (odvodnění apod.): 

  
- plochy bydlení individuálního BI: 46, 77  
- plochy rozptýlené zástavby smíšené obytné vesnické SO.3: 17, 26, 60, 67, 85, 111, 128, 130, 

131, 132, 197, 198, 312, 315, 316, 317, 318, částečně plochy 63, 66, 68, 72, 74, 100, 119, 
319, 330      

- částečně plochy komerčního občanského vybavení OK: 150, 151 
- plochy dopravy DS: 178, 320, 321, 334 
- plochy veřejných prostranství s převahou zeleně PZ: 322, 323 

Při realizaci staveb v uvedených návrhových plochách budou odvodňovací zařízení upravena 
tak, aby byla v navazujících volných plochách ZPF zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu 
nových staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem. 

 
U ostatních návrhových ploch řešených předloženým územním plánem nedojde ke střetu s 

plošnými investicemi do půdy. 
 
 
Údaje o hydrologických a odtokových poměrech v území 
 

Navrhovaným řešením nejsou odtokové a hydrologické poměry dle stávajícího stavu měněny. 
Stávající plochy zemědělské půdy v řešeném území jsou téměř v celém rozsahu tvořeny trvalými 
travními porosty s drobnými plošnými a liniovými prvky vzrostlé zeleně, které nejsou tolik ohroženy 
negativními účinky vodní a větrné eroze. Součástí návrhu je stabilizace stávajících ploch krajinné 
zeleně včetně zachování břehových porostů vodních toků a jejich další rozšíření v rámci řešení 
územního systém ekologické stability a doplnění jeho chybějících částí. Stabilizace stávající a 
doplnění chybějící vzrostlé zeleně v rámci ploch přírodních a ploch krajinné zeleně přispěje k zadržení 
extravilánových vod z přívalových srážek tak, aby byla zajištěna ochrana zástavby níže po toku. 
Navrhované řešení přispěje k zadržení vody v řešeném k.ú. Horní Bečva.  
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Údaje o areálech zemědělské prvovýroby, zemědělských usedlostech a jejich předpokládaném  
porušení 

 
Na k.ú. Horní Bečva je stávající zemědělský výrobní areál, který již není pro danou funkci 

využíván. V předloženém územním plánu je stávající areál stabilizován formou ploch smíšených 
výrobních tak, aby možnost obnovy zemědělské výroby v dané ploše byla zachována i pro návrhové 
období územního plánu. 
 
 

Znázornění hranice katastrálního území 
 
Řešené území je tvořeno katastrálním územím Horní Bečva. 
Hranice katastrálního území je vyznačena v grafické části dokumentace, a to ve všech 

výkresech územního plánu a jeho odůvodnění.  

 

 
Znázornění hranice zastavěného území obce ke dni zpracování územního plánu Horní Bečva  

 
V grafické části územního plánu je hranice zastavěného území znázorněna k datu 29.5.2020.  

Podkladem pro vymezování zastavěného území je hranice intravilánu, jíž je (ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) platného stavebního zákona) hranice zastavěné části obce vymezená 
k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Dále je zohledněna hranice stanoveného 
zastavěného území z roku 2010, která byla vymezena pro potřeby stavebního úřadu při povolování 
staveb v k.ú. Horní Bečva po ukončení platnosti původního územního plánu v roce 2009. Hranice 
zastavěného území byla dále upravena na základě průzkumů řešeného území, a to v souladu 
s aktuálním rozvojem výstavby, který v současnosti probíhá na základě platných stavebních povolení, 
případně dodatečných povolení staveb. 

 

Navrhovaná protierozní opatření 

 
Vzhledem ke sklonu ucelených ploch zemědělské půdy je v extravilánové části řešené území 

ohroženo zejména vodní erozí. Erozně ohrožené plochy jsou však převážně zatravněny.  

Erozní smyv ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější podíl - ornici, zhoršuje fyzikální 
vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje štěrkovitost půd, snižuje obsah živin a 
humusu, znesnadňuje obdělávatelnost pozemků, způsobuje ztráty osiva a sadby. Při přívalových 
srážkách nedochází k zadržení vody v povodí. 

 
V zájmu omezení škod způsobovaných erozí je proto nutné uplatňovat komplexní opatření, 

která zajistí ochranu půdy před účinky dopadajících kapek deště, podpoří vsak do půdy, omezí 
unášecí sílu vody a soustřeďování povrchového odtoku a zajistí neškodné odvedení povrchově 
odtékající vody a včasné zachycení smyté zeminy. V řešeném území je zásadní podíl trvalých 
travních porostů a stabilizovaných ploch krajinné zeleně zejména v návaznosti na vodní toky, proto 
nejsou konkrétní protierozní opatření navrhována. 

 Rozšíření ploch vzrostlé zeleně je navrhováno v rámci řešení územního systému ekologické 
stability – viz níže. Dané rozšíření ploch vzrostlé zeleně přispěje současně k posílení protierozní 
ochrany dotčeného území a k zadržení vody v krajině. Další realizace protierozních opatření ve volné 
krajině je přípustná i v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách 
zemědělských Z. Tím jsou předloženým územním plánem zajištěny základní podmínky pro protierozní 
ochranu území. 
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Opatření k zajištění ekologické stability - tvorba ÚSES - dopad na ZPF 
 

Síť ÚSES, vycházející z oborových podkladů, vymezuje prvky ÚSES na stávajících funkčních 
(údolní nivy, vodní plochy) nebo částečně funkčních (lesy, remízy, břehové porosty, louky) 
společenstvech. V zájmovém území se nachází síť ÚSES nadregionálního, regionálního a lokálního 
významu. Převážná část funkčních částí prvků ÚSES je stabilizována formou ploch lesních L, 
přírodních P a ploch krajinné zeleně K. Drobné chybějící části jednotlivých prvků ÚSES jsou doplněny 
návrhem ploch přírodních P a ploch krajinné zeleně K. 

 

 Celkový rozsah ploch pro výsadbu krajinné zeleně s ekostabilizační funkcí navrhovaný 
v předloženém ÚP na plochách zemědělské půdy:  
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

rozsah 
záboru ZPF  

v ha 
232 P plocha přírodní Kovárna 0,5410 
233 P plocha přírodní Kyvnačka 0,3676 
234 P plocha přírodní Soutok Mečůvky 0,2000 
235 P plocha přírodní U Macečků 0,7496 
236 P plocha přírodní U Macečků 0,0423 
237 P plocha přírodní U Macečků - 
238 P plocha přírodní Pod Kyčerou 0,9428 
239 P plocha přírodní Soutok Dížené 0,2114 
240 P plocha přírodní Mečůvka - 
241 P plocha přírodní Mečůvka 2,1322 
242 P plocha přírodní Mečůvka 3,0472 
243 P plocha přírodní Mečůvka 4,2209 
244 P plocha přírodní Kotlová, Solisko 0,3825 
245 K krajinná zeleň Pod Juráškou 0,0659 
246 K krajinná zeleň V Ráji 0,1346 
247 K krajinná zeleň Pod Kyčerou 0,1190 
248 K krajinná zeleň Pod Kyčerou 0,1129 
249 K krajinná zeleň  Pod Radimovem 0,2868 
250 K krajinná zeleň Vašůtky 0,5162 
305 P plocha přírodní Soutok Červeneckého potoka 0,8251 
324 K krajinná zeleň Liščí 0,1061 
340 K krajinná zeleň Liščí 0,0509 

 
Celkový rozsah ploch územního systému ekologické stability navrhovaný v předloženém ÚP 

na plochách zemědělské půdy je 15,0550 ha. 

 

 
2.4-1.5 Výběr nejvýhodnější varianty navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF: 

   
Souhrnné vyhodnocení úpravy územně plánovací dokumentace v období mezi zpracováním konceptu 
řešení ÚP Horní Bečva, návrhu ÚP pro 1. společné jednání a návrhu ÚP pro opakované společné 
jednání: 

 
V období mezi konceptem řešení ÚP a touto předloženou dokumentaci pro opakované 

společné jednání proběhly následující úpravy. 
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a) Bylo upraveno vymezení zastavěného území oproti dokumentaci předložené k 1. společnému 
jednání – tj. při stanovování hranice projektant vycházel z platných právních předpisů, ze současně 
zastavěného území vymezeného v původním ÚP (který zahrnoval intravilán z roku 1966, ÚP pozbyl 
platnost v roce 2009). Rozsah intravilánu je do zastavěného území vymezeného v předloženém 
územním plánu převzat s výjimkou pozemků určených k plnění funkce lesa a vymezených prvků 
územního systému ekologické stability formou stabilizovaných a navrhovaných ploch přírodních a 
krajinné zeleně, které jsou dle metodiky Krajského úřadu Zlínského kraje pro jednotné digitální 
zpracování územních plánů obcí nedílnou součástí volné krajiny a do zastavěného území je nelze 
zahrnout. Projektant dále respektuje hranici stanoveného zastavěného území z roku 2010 
(zpracovanou pro potřeby stavebního úřadu po zrušení platnosti původního ÚP), projektant dále 
rozšířil zastavěné území o novou zástavbu, která vznikla na území obce od roku 2010 na základě 
platných stavebních povolení (12 nových staveb v plochách smíšených obytných, občanské 
vybavenosti, bydlení, dopravy), případně dodatečných povolení staveb (15 dodatečně povolených 
staveb v plochách smíšených obytných, hromadné rekreace a bydlení). 
 
b) V období mezi zpracováním konceptu územního plánu, návrhu územního plánu pro 1. společné 
jednání a předloženou dokumentací pro opakované společné jednání byly ve vymezení návrhových 
ploch provedeny následující úpravy: 
 
Byly vypuštěny zastavitelné plochy: 

- bydlení: č.1,7,8,9,10,11,12,24,30,47,49,52,55,64,73,79,82,94,110,122,127,133 (pro nesouhlas 
Správy CHKO Beskydy) a plocha č.20 (pro nesouhlas Povodí Moravy)   

- komerční občanská vybavenost: č.149 (pro nesouhlas Správy CHKO Beskydy)   
- tělovýchova a sport: č.161,162,163,164,165,172,175,176 (pro nesouhlas Správy CHKO 

Beskydy)   
- doprava: č.182,183,189,190 (pro nesouhlas Správy CHKO Beskydy, případně odpadla 

potřeba dopravy s vypuštěním ploch pro novou výstavbu) 
- technická infrastruktura: č.180   
- vodní plocha: č.204 (pro nesouhlas Správy CHKO Beskydy) 
- komerční občanská vybavenost: č.149 (pro nesouhlas Správy CHKO Beskydy) 

 
Na základě požadavku Správy CHKO Beskydy byly některé návrhové plochy bydlení a občanské 
vybavenosti zmenšeny:  č.2,6,13,15,17,27,41,48,51,56,68,77,86,128,132,159,173,200.  
 
Na základě žádosti obce byla zmenšena návrhová plocha bydlení č.46.  
 
Vymezení ploch lyžařských sjezdovek formou stabilizovaných a zastavitelných ploch pro tělovýchovu 
a sport OS bylo změněno na stabilizované a navrhované plochy smíšené nezastavěného území S*, 
které jsou nedílnou součástí volné krajiny. Nové návrhové plochy pro rozšíření lyžařských sjezdovek 
byly doplněny a byly opatřeny novými jedinečnými čísly pro potřebu jejich identifikace (tj. č. 169, 173, 
174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 308, 341) v souladu s metodikou Krajského úřadu Zlínského 
kraje pro jednotné digitální zpracování územních plánu obcí. 
 
Byla nově řešena technická i dopravní infrastruktura obce, včetně vymezení nových ploch pro realizaci 
chybějících úseků vodovodů, kanalizace, vedení VN, protipovodňových opatření a komunikací. 
V dokumentaci jsou nově vymezeny plochy technické a dopravní infrastruktury: 

- Návrhové plochy pro protipovodňovou ochranu T*: č.251 až 254 
- Návrhové plochy pro vodní hospodářství TV: č.255 až 303 
- Návrhové plochy pro energetiku TE: č.306, 307 
- Návrhové plochy pro dopravu DS, P*: č.225, 226, 227, 228, 229, 231, 304, 309, 310 

 
Byl zcela přepracován územní systém ekologické stability: 

- Jsou vypuštěny původní plochy chybějících částí ÚSES:  205 až 216 
- Jsou vymezeny nové návrhové plochy přírodní a krajinné zeleně pro doplnění chybějících 

částí ÚSES opatřené novými čísly:  232 až 250, 305 
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S ohledem na časovou prodlevu mezi 1. společným jednáním a přípravou dokumentace na 
opakované společné jednání bylo nutné řešit následující problém: 

- Změna mapového operátu: obec má aktuální digitální katastrální mapu z prosince 2017, proto 
je celý územní plán ve výkresové části nově vytvořen nad novou mapou – to zapříčinilo změny 
ve výměrách všech navrhovaných ploch, tedy i těch, které se neupravovaly, ale tyto odchylky 
jsou nepodstatné 
 

 
 
Souhrnné vyhodnocení úpravy územně plánovací dokumentace v období mezi návrhem ÚP pro 
opakované společné jednání a návrhem ÚP před veřejným projednáním: 

 
 
V návrhu ÚP Horní Bečva pro opakované společné jednání byly vymezeny 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, které byly určeny pro rozvoj extenzivního hospodaření v krajině (především 
ekologického charakteru) se složkou pasekářského bydlení. v celkovém rozsahu 23,6852 ha. 
 

V návrhu ÚP Horní Bečva pro opakované společné jednání byly vymezeny plochy bydlení 
individuálního č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77 v celkovém rozsahu 5,5828 ha. 
 

V návrhu ÚP Horní Bečva pro opakované společné jednání byla vymezena plocha smíšená 
obytná v centrální zóně č. 96 o výměře 0,4725 ha.  

 
S ohledem na nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF s celkovým záborem zemědělské 

půdy pro rozvoj bydlení, byl upraven rozsah návrhových ploch bydlení individuálního BI číslo 22, 23, 
31, 33, 45, 63 a ploch smíšených obytných vesnických SO.3 číslo 38, 48, 51, 53, 54, 56, 57. Dále byly 
upraveny rozsáhlé plochy smíšené obytné vesnické číslo 66 a 67. Pro dané plochy byly zpracovány 
územní studie v rozsahu konceptu. Navrhované řešení bylo předběžně odsouhlaseno zástupci Obce 
Horní Bečva, Správy CHKO Beskydy a jednotlivými vlastníky. Toto řešení bylo podkladem pro 
vymezení konkrétních ploch s různým způsobem využití v uvedených lokalitách. 
 
 
Úprava lokality SO.3 číslo 67: 
 

Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie v původní 
lokalitě SO.3 číslo 67, byla rozsáhlá část plochy vypuštěna a byly vymezeny následující plochy: 

 
- plochy smíšené obytné vesnické (označeny kódem SO.3) číslo 67, 315, 316, 317, 318, 319  
- plochy dopravy silniční (označeny kódem DS) číslo 320, 321 
- plochy veřejných prostranství s převahou zeleně (označeny kódem PZ) číslo 322, 323 
- plochy sídelní zeleně (označeny kódem Z*) číslo 325, 326, 327 
- plochy krajinné zeleně (označeny kódem K) číslo 324, 340 

 
   

Úprava lokality SO.3 číslo 66: 
 

Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie v původní 
lokalitě SO.3 číslo 66, byly vymezeny následující plochy: 

 
- plochy smíšené obytné vesnické (označeny kódem SO.3) číslo 66, 312, 329, 330, 331, 332  
- plochy dopravy silniční (označeny kódem DS) číslo 333, 334, 335 
- plochy sídelní zeleně (označeny kódem Z*) číslo 313, 336, 337, 338, 339 
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Rozmístění jednotlivých funkčních ploch v řešených lokalitách bylo zapracováno do návrhu 

územního plánu obce zpracovávaného pro veřejné projednání. Tím byl podstatně zmenšen rozsah 
zastavitelných ploch určených pro využití smíšené obytné. 

 

Závěr: 
V návrhu ÚP Horní Bečva pro veřejné projednání jsou vymezeny 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, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332, které jsou určeny pro rozvoj 
extenzivního hospodaření v krajině (především ekologického charakteru) se složkou pasekářského 
bydlení. v celkovém rozsahu 16,1540 ha. 
 

V návrhu ÚP Horní Bečva pro opakované společné jednání byly vymezeny plochy bydlení 
individuálního č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77 v celkovém rozsahu 4,6706 ha. 
 

V návrhu ÚP Horní Bečva pro opakované společné jednání byla vymezena plocha smíšená 
obytná v centrální zóně č. 96 o výměře 0,4725 ha.  

 

Celkově rozsah navrhovaných ploch pro bydlení individuální a pro zástavbu smíšenou 
obytnou (29,7405 ha) byl snížen o 8,4434 ha na nezbytně nutné minimum v rozsahu 21,2971 ha. 
Z tohoto rozsahu bude možné využít pro bydlení cca 14,5993 ha, protože plochy smíšené obytné 
bude nutné využít částečně i pro doplňkovou občanskou vybavenost a zejména pro zemědělství, 
drobnou výrobu a řemesla, tj. pro další funkce, které nejsou samostatně vymezeny v dostatečném 
rozsahu.   
 
 
Výběr nejvýhodnějších lokalit z hlediska ochrany ZPF: 
 

Z prověření využití zastavěného území a zastavitelných ploch jednoznačně vyplynulo, že 
aktuální požadavky obce bude nutné vymezit formou nových zastavitelných ploch. Při posouzení 
vhodného prostoru pro situování nových stavebních aktivit projektant zhodnotil jednak hledisko 
zvláštní ochrany kvalitního zemědělského půdního fondu, který se nachází zejména v údolní nivě řeky 
Rožnovská Bečva s rozsáhlým kompaktním zastavěným územím a základní infrastrukturou, rovněž 
přihlédl k potřebě využít stávající již realizovanou dopravní a technickou infrastrukturu obce pro 
hospodárnost takového řešení (zejména nezvyšování nákladů na údržbu komunikací, vyloučení 
potřeby rozšiřování dopravní sítě, minimalizace potřeby rozvoje stávajících sítí technické infrastruktury 
atd.). Současně však bylo nutné při výběru vhodných lokalit pro novou zástavbu přihlédnout k faktu, 
že v údolní nivě řeky Rožnovská Bečva je stanovené záplavové území, kde je umístění nových staveb 
zásadně omezeno. Dále byla zvažována vhodnost intenzifikace zástavby v kompaktním zastavěném 
území zejména s ohledem na fakt, že danou částí zástavby obce prochází dopravní tepna silnice I/35 
se všemi negativními vlivy na okolní prostředí. 

Další zahušťování kompaktní zástavby v těsné návaznosti na vodní tok Rožnovská Bečva 
v plochách kvalitního půdního fondu a současně v plochách ohrožených povodní a v blízkosti 
významné dopravní osy s vazbou na hranici České a Slovenské republiky nebylo vždy jednoznačně 
preferováno zejména se zřetelem na převažující potřebu rozvoje zástavby smíšené obytné s možností 
provozování zemědělské a drobné výroby, řemesel a doplňkových služeb pro zajištění hospodářského 
využití navazujících ploch luk a pastvin a zajišťování služeb pro rozvoj různých druhů turistiky ve volné 
krajině. Dané řešení je jednoznačně determinováno požadavky ochrany přírody a krajiny. 
Předpokládané zastavění se tím posouvá do ploch trvalých travních porostů mimo významné krajinné 
prvky drobných vodních toků, kde nejsou pozemky vhodné k velkoplošnému obhospodařování a 
nejsou zastoupeny nejkvalitnější druhy půd. Nová zástavba současně nesmí narušovat dochovanou 
strukturu tradiční pasekářské volné zástavby, další srůstání zástavby je v daných lokalitách 
nepřípustné.   
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Pro potřebu realizace nových rozvojových záměrů obce bylo vybráno řešení, které zohledňuje 
zejména požadavky obce na rovnoměrné rozmístění jednotlivých aktivit v řešeném území v návaznosti 
na podmiňující infrastrukturu s přihlédnutím k předpokladu jejich využití v návrhovém období na 
základě majetkoprávních vztahů. Návrhové plochy zástavby smíšené obytné vesnické, které v řešení 
územního plánu převažují, jsou tak situovány i v rámci volného pasekářského osídlení mimo 
kompaktní zástavbu obce. S ohledem na fakt, že celkový rozsah návrhových ploch určených k rozvoji 
zástavby byl oproti vstupním požadavkům obce zásadně zmenšen a v dotčených plochách není 
provozováno velkoplošné obhospodařování a nejsou dotčeny kvalitní druhy půd, lze konstatovat, že 
navrhované řešení a výběr lokalit pro novou výstavbu je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější.  

 
2.4-1.4 Prokázání nezbytnosti rozsahu navrhovaného řešení a záboru zemědělské půdy: 
 

Řešení předložené dokumentace vychází z aktuálních požadavků obce zejména na rozvoj 
bydlení, občanské vybavenosti, cyklodopravy a rozvoje ekonomického potenciálu, který je 
prezentován zejména přiměřeným rozvojem drobné výroby, lyžařských areálů a zástavby smíšené 
obytné se zaměřením na rozšíření hospodářských usedlostí zajišťujících rozvoj bydlení, řemesel, 
ubytovacích a stravovacích kapacit a zemědělských výrobních aktivit. Navrhované řešení požadované 
obcí bylo předběžně projednáno se zástupci Správy CHKO Beskydy a na základě uvedeného 
projednání bylo zásadně minimalizováno.  

Oproti vstupním požadavkům byly zmenšeny zejména návrhové plochy pro bydlení a plochy 
smíšené obytné – viz výše souhrnné vyhodnocení úprav dokumentace. 

Plochy pro stabilizaci a další rozšíření lyžařských sjezdovek byly převedeny z ploch 
zastavitelných (pro tělovýchovu a sport OS) do ploch smíšených nezastavěného území S*, kde je 
prioritou funkční využití formou luk a pastvin případně lesních porostů s možností podmíněně 
přípustného využití pro realizaci lyžařských vleků a souvisejících drobných staveb a zařízení pro 
potřebu provozování zimních sportů (např.: lyžařské vleky včetně souvisejícího technického zázemí a 
dalších zařízení technické infrastruktury související s využitím hlavním, drobné vodní nádrže pro 
umělé zasněžování včetně souvisejícího technického zázemí, doplňková zástavba a zařízení pro 
zajištění údržby lyžařských sjezdovek, vleků a technických zařízení související s využitím hlavním, 
doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících zařízení atd.), které má 
srovnatelný dopad na ZPF jako podmíněně přípustné využití v plochách zemědělských Z (např.: 
doplňková zástavba a zařízení sloužící pro zemědělství, doplňkové odpočinkové plochy včetně 
popisných systémů a souvisejících zařízení atd.).  

Z výše uvedeného vyplývá, že v předložené dokumentaci jsou nové návrhové plochy 
(zpracované v konceptu ÚP, v dokumentaci pro 1.společné jednání, v dokumentaci pro opakované 
společné jednání a v dokumentaci pro veřejné projednání) zásadně upraveny a zmenšeny až na 
minimální rozsah nezbytně nutný pro realizaci požadovaných záměrů v návrhovém období. 

 

Podrobné vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v kapitole této 
zprávy „1.8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch“. Vyhodnocení v dané kapitole je zaměřeno zejména na prokázání potřeby 
zastavitelných ploch navrhovaných pro bydlení s ohledem na požadavek orgánu ochrany ZPF - 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství: kde po posouzení územního plánu 
předloženého k 1. neúspěšnému společnému jednání i k opakovanému společnému jednání požaduje 
přepracovat navržený rozsah lokalit pro individuální bydlení – požadavek orgánu ochrany ZPF byl 
zapracován, některé lokality byly vypuštěny, některé byly plošně redukovány, a to zejména s ohledem 
na požadavky Správy CHKO Beskydy a orgánu ochrany přírody a krajiny, rovněž rozsáhlé 
zastavitelné plochy č.66 a 67 byly řešeny podrobně v rámci územně plánovacích podkladů (územních 
studií) a byly konkrétně rozděleny na jednotlivé plochy s rozdílnou funkcí– viz srovnání textové a 
grafická části ÚP průběžně upravované a předložené ke společnému jednání a k opakovanému 
společnému jednání. 
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Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení:  

 
 
Územním plánem Horní Bečva se navrhuje 4,6706 ha v rámci ploch bydlení individuálního BI, 

dále 16,1540 ha v rámci ploch smíšených obytných vesnických SO.3 a 0,4725 ha v rámci plochy 
smíšené obytné v centrální zóně SO.1. 

V celkovém součtu je to více než je předpoklad v RURÚ Rožnov pod Radhoštěm avšak je 
potřeba také uvažovat, že v rámci těchto ploch bude nutné uplatnit i další funkce slučitelné s 
bydlením. Lze tedy konstatovat, že v plochách smíšených obytných vesnických a v ploše smíšené 
obytné v centrální zóně je pro tyto funkce vytvořená dostatečná rezerva.  

 
Navržené navýšení oproti RURU vychází z charakteru sídla, kdy u zástavby smíšené obytné 

vždy převažující část pozemku v návaznosti na objekty vlastního bydlení (rodinné domy) slouží pro 
zemědělskou činnost, drobnou výrobu, řemesla a související skladování (ovčíny, chlévy, stodoly, 
sklady, drobné výrobní haly, dílny atd). V současné době je rovněž nezbytné uvažovat s podílem 
staveb pro ubytování, stravování a nevýrobní služby (sezónní turistické ubytovny, apartmány, 
restaurace, občerstvení atd.) pro účely rozvoje cykloturistiky, pěší a jezdecké turistiky zejména mimo 
zimní období – viz podmínky využití ploch smíšených obytných vesnických a plochy smíšené obytné 
v centrální zóně. 

 
Z požadavků obce vyplývá nutnost řešit v rámci ploch smíšených obytných vesnických SO.3 

rozvoj zejména hospodářské složky s ohledem na potřebu vytvořit podmínky pro vznik nových 
pracovních příležitostí v oblasti s vysokou nezaměstnaností. V obci jsou pro rozvoj výroby (která bude 
základním zdrojem nových pracovních příležitostí), navrhovány pouze dvě plochy pro zajištění 
případného rozšíření stávajících drobných areálů výroby o souhrnné rozloze pouze 0,3143 ha, je proto 
považováno za nezbytné nabídnout dostatek vhodných ploch pro rozšíření alternativních výrobních 
aktivit formou nových hospodářských usedlostí a rodinných farem v plochách smíšených obytných. 
Hospodářské využívání volné krajiny je nezbytné i z hlediska splnění základních požadavků ochrany 
přírody a zabránění upadaní venkovské krajiny. Pro danou funkci není možné využití přípustných 
staveb v plochách zemědělských, kde není přípustné umísťovat služby pro turisty ve formě ubytování, 
stravování, ani zde není přípustné nezbytné zázemí pro zaměstnance a provozovatele chovu 
hospodářských zvířat, drobné výroby a řemesel.  

 
Na základě uvedených skutečností je v plochách smíšených obytných vesnických uvažováno 

s využitím ploch pro bydlení v rozsahu maximálně 60%, dalších 30% ploch bude využito pro zajištění 
chovu hospodářských zvířat, pro drobnou výrobu, řemesla a skladování, zbývajících 10% ploch je 
rezervováno pro rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit pro podporu zejména pěší a jezdecké 
turistiky a cykloturistiky. Další zásadní omezení možnosti využití a konečné zastavitelnosti je 
stanoveno ve vybraných plochách smíšených obytných vesnických na základě zpřísněných kritérií 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny s cílem celkově omezit počet umístěných usedlostí 
v krajině a vytvořit tak podmínky pro udržení velkého rozsahu volných ploch luk a pastvin mezi nimi.  

 
U plochy smíšené obytné v centrální zóně SO.1 je uvažováno s využitím poloviny plochy pro 

bydlení, polovina plochy je rezervována pro rozvoj doplňující občanské vybavenosti v návaznosti na 
rekreační areály a plochy chatových osad v lokalitě u přehrady. 
 

Celkový rozsah pozemků určených pro výstavbu rodinných domů navrhovaný územním 
plánem je stanoven s ohledem na potřebu zajištění i jiných funkcí v rámci ploch smíšených obytných. 
Řešení je nezbytné pro zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoj turistiky. 
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Souhrnná výměra pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v jednotlivých 
plochách s rozdílným způsobem využití navrhovaná v ÚP je 14,5992 ha. 

Předpoklad potřeby vymezení zastavitelný ploch pro výstavbu rodinných domů 14,59ha 
(URBANKA, RURÚ Rožnov pod Radhoštěm), při vymezení ploch s možností využití pro bydlení dle 
návrhu ÚP v celkovém rozsahu 14,5992 ha, je tedy naplněn. 

 
Rozvoj občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, pro jezdecké sportovně – rekreační 

aktivity, pro komerční občanskou vybavenost a služby včetně doplňkového ubytování a stravování 
předpokládaného v rámci ploch smíšených obytných vesnických (dle uvažovaného podílu z ploch 
smíšených obytných) je navrhován v celkovém rozsahu cca 4 ha. 
 

Rozvoj drobné výroby včetně zemědělské výroby v podobě chovu hospodářských zvířat, 
drobné výroby a řemesel v navrhovaných plochách smíšených obytných vesnických (dle uvažovaného 
podílu z ploch smíšených obytných) je navrhován v celkovém rozsahu cca 5 ha.  
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DOPLNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ 
 

PŘÍLOHA Č.1 
 
 

Doplnění vyhodnocení záměru na rozšíření lyžařského areálu Rališka: 
 
1a) Rozsah ploch pro rozšíření lyžařského areálu dle vstupních požadavků 

    

 
 

LEGENDA 
 

 
 

 
PŮVODNÍ POŽADAVEK PROVOZOVATELE NA ROZŠÍŘENÍ LYŽAŘSKÉHO AREÁLU RALIŠKA 

  
 
 

ROZŠÍŘENÍ AREÁLU SCHVÁLENÉ V RÁMCI ZMĚNY PŮVODNÍHO ÚP  
(ÚP BYL ZRUŠEN V r. 2009) 

 
 

169 
ROZŠÍŘENÍ LYŽAŘSKÉHO AREÁLU NAVRHOVANÉ NOVÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM 
(NÁVRH PLOCHY č. 169 JE V ROZSAHU TOTOŽNÉM S PŮVODNÍM ÚP) 
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DOPLNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ 

 
PŘÍLOHA Č.2 

 
 
 
 
 
 

Doplnění vyhodnocení záměru na rozšíření lyžařského areálu Solisko  
 
 

viz. samostatné přílohy:  
 

2a) Upřesnění rozsahu záboru PUPFL 
 
2b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků záměru na stabilitu sousedních 

lesních porostů 
 
2c) Vyjádření - Lesy ČR, s.p.,  

Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


