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Opatření obecné povahy č. 01/2016 

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO - SOLANEC 
 
 
Zastupitelstvo obce Hutisko - Solanec jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 
odst. 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů 

 

I. 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Hutisko - Solanec 
 

obsahující 

textovou a grafickou část návrhu Územního plánu Hutisko - Solanec, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. I 

 
 
 

II. 
 

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 správního 
řádu, a ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona 
 
 

ukončuje platnost 

 
Územního plánu sídelního útvaru Hutisko - Solanec který byl schválen obecním zastupitelstvem 
Hutisko - Solanec dne 14.12.1995 usnesením č. 7/95 jehož závazná část byla vyhlášena obecně 
závaznou vyhláškou č.1/96 s účinností 1.2.1996, včetně jeho změn: 

 

stepanov
Text napsaný psacím strojem
3.1.2017
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- doplněk č. 1 schválený dne 22.10.1996 pod č. usn.12/8, jehož závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 6/96 s účinností od 24.11.1996, 

- doplněk č. 2 schválený dne 7.3.1997 pod č. usn. 14/97, jehož závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.7/97 s účinností od 10.4.1997,  

- změna č. 3 schválená dne 9.3.2000 pod č. usn. 2, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně 
závaznou vyhláškou č.1/2000 s účinností od 14.4.2000,  

- změna č. 4 schválená dne 12.9.2000 pod č. usn. 10, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně 
závaznou vyhláškou č.3/2000 s účinností od 28.9.2000,  

- změna č. 5 schválená dne 10.9.2002 pod č. usn. 7/21, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2002 s účinností od 26.9.2002,  

- změna č. 6 schválená dne 4.6.2002 pod č. usn. 5/20, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2002 s účinností od 24.6.2002,  

- změna č. 7 schválená dne 10.6.2003 pod č. usn. 02/04, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2003 s účinností od 26.6.2003, 

- změna č. 8 schválená dne 7.9.2004 pod č. usn. 06/09, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2004 s účinností od 23.9.2004, 

- změna č. 9 schválená dne 7.12.2004 pod č. usn. 04/10, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 s účinností od 23.12.2004, 

- změna č. 10 schválená dne 7.6.2005 pod č. usn. 6/12, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2005 s účinností od 24.6.2005, 

- změna č. 11 schválená dne 5.9.2006 pod č. usn. 8/17, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 s účinností od 22.9.2006, 

- změna č. 12 schválená dne 28.12.2006 pod č. usn. 03/20, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2006 s účinností od 13.1.2007, 

- změna č. 13 vydaná dne 9.12.2008 pod č. usn. 11/92, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č.1/2008 s účinností od 29.12.2008, 

- změna č. 14 vydaná dne 14.9.2010 pod č. usn. 18/172, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č.1/2010 s účinností od 1.10.2010, 

- změna č. 15 vydaná dne 14.9.2010 pod č. usn. 18/173, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č. 2/2010 s účinností od 1.10.2010, 

ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 01/2016. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo obce Hutisko - Solanec schválilo dne 14.12.2010 pod usn. č.02/20 v souladu s § 6 odst. 
5 písm. a) ve spojení s § 44 písm. a) stavebního zákona, pořízení Územního plánu Hutisko - Solanec 
(dále jen ÚP Hutisko - Solanec). Obec Hutisko - Solanec požádala o pořízení územního plánu dne 
16.12.2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování (dále jen 
pořizovatel). 
Určeným zastupitelem obce Hutisko-Solanec pro spolupráci s pořizovatelem byl ustanoven 
Ing. Zbyněk Bláha (usnesení zastupitelstva obce Hutisko-Solanec  ze dne 14.12.2010, č. usnesení 
ZO 02/20.  

 
Návrh zadání Územního plánu Hutisko - Solanec byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem 
a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 22.8.2011 do 7.10.2011 a na úřední desce 
Obecního úřadu Hutisko – Solanec od 24.8.2011 do 10.10.2011. Dotčený orgán při pojednávání 
návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a 
vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, pořizovatel tedy doplnil do zadání ÚP 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Na základě výsledků projednání byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu obce Hutisko - Solanec ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo zadání 
Územního plánu Hutisko - Solanec dne 12.6.2012 pod č. usnesení 09/108. 
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Dne 24.9. 2013 zastupitelstvo obce usnesením č. ZO 15/180 nově ustanovilo určeného zastupitele pro 
spolupráci s pořizovatelem územního plánu Hutisko - Solanec pana Petra Maléře. Pan Petr Maléř byl 
16.12.2014 Zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec ZO 17/02 jmenován určeným zastupitelem i pro 
další volebním období. 

Návrh Územního plánu Hutisko - Solanec zpracoval na základě schváleného zadání ÚP projektant 
Ing. arch. Radoslav Špok, VISUALCAD, s.r.o., Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště. 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyhotovil Ing. arch. Radoslav Špok, 
VISUALCAD,s.r.o., Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště, jeho součásti Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Hutisko-Solanec na životní prostředí zpracovala Ing. Marie Skybová, Ph.D., Zahradní 
241, Štítina a část Územní plán Hutisko-Solanec - Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. (hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) provedl RNDr. Lukáš 
Merta, Ph.D., Mrštíkovo nám. 53, 779 00 Olomouc. 

Pořizovatel projednal zpracovaný návrh územního plánu dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a správního řádu. Projednání návrhu Územního plánu Hutisko - Solanec bylo spolu 
s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zahájeno oznámením místa a doby 
konání společného jednání dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Hutisko – Solanec a 
sousedním obcím jednotlivě dopisem č. j. MěÚ-RpR/21251/2014 ze dne 17.6.2014, ve smyslu § 50 
odst. 2 stavebního zákona, a zveřejněním veřejnou vyhláškou. Návrh Územního plánu Hutisko - 
Solanec spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 50 odst. 
3 ve spojení s § 20 stavebního zákona byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na OÚ 
Hutisko-Solanec a na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a zveřejněn způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup na stránkách www.roznov.cz. Veřejná vyhláška  č.j. MěÚ-RpR/21269/2014 - oznámení 
o jeho projednávání - byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (od 
17.6.2014 do 4.8.2014) a na úřední desce Obecního úřadu Hutisko-Solanec (od 19.6.2014 do 
4.8.2014) a ve stejném termínu zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Společné 
jednání o návrhu územního plánu Hutisko-Solanec se uskutečnilo 8.7.2014 na Městském úřadě v 
Rožnově pod Radhoštěm, v zasedací místnosti Odboru výstavby a územního plánování. 

Po společném jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a připomínky občanů a 
dalších subjektů.  

 
K návrhu územního plánu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující 
dotčené orgány: 
 - Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (stanovisko nadřízeného orgánu) 
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik 
  - koordinované stanovisko z 4.8.2014 
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik 
  - Stanovisko podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (viz část IV.) 
 - Státní pozemkový úřad, Praha  
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  
 - Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy  
  - stanoviska z 5.8.2014 a 1.7.2015 
 - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nem. majetkem, Odb. územní správy Brno  
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
 - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se sídlem ve Valašském Meziříčí  
 
V rámci společného jednání byly dále uplatněny připomínky: 
 - RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem 
 - 1. připomínka 
 - 2. připomínka 
 - 3. připomínka 
 - 4. připomínka 
 - 5. připomínka 
 - 6. připomínka 
 - 7. připomínka 
 - 8. připomínka 
 - 9. připomínka 

http://www.roznov.cz/
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínky RWE Gas Net, s.r.o., je obsaženo v části  
II. Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Hutisko-Solanec, bod d) tohoto opatření obecné 
povahy. 
Vyhodnocení připomínek občanů je součástí tohoto opatření obecné povahy - část IX. Vyhodnocení 
připomínek podle § 50 stavebního zákona. 
 
 
Pořizovatel zaslal dne 19.9.2014 v souladu s § 50, odst. (5) a (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik a rovněž odboru 
územního plánování a stavebního řádu Návrh územního plánu Hutisko-Solanec spolu 
s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocením vlivů Územního 
plánu Hutisko-Solanec na životní prostředí a Hodnocením vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., stanoviska a připomínky podané k tomuto Návrhu územnímu plánu a Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jako podklad pro vydání stanoviska.  

„Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“ k návrhu koncepce dle § 10g zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí dle § 50 odst. (5) stavebního zákona bylo vydáno dne 
22.10.2014 pod č.j. KUZL 56451/2014, viz část IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle 
§ 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu územního plánu Hutisko-Solanec z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
dle § 50, odst. (7) stavebního zákona, bylo vydáno 21.10.2014 pod č.j. KUZL 57329/2014. 
Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek přezkoumání 
návrhu územního plánu Hutisko-Solanec, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů, připomínek a připomínek občanů ke 
společnému jednání o návrhu územního plánu, které pořizovatel obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního 
zákona, a dále na základě Připomínky zadavatele – Obce Hutisko-Solanec - pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil upravení návrhu dle § 51 odst. 
(1) ve znění pozdějších předpisů. „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Hutisko-Solanec před veřejným 
projednáním“, zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek obce 
Hutisko-Solanec, připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, připomínek občanů a 
následných jednání s obcí Hutisko-Solanec a dotčeným orgánem SCHKOB byly projednány s 
určeným zastupitelem 16.12.2015. Na základě pokynů došlo k těmto změnám v dokumentaci: 

 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny: 
 
Návrh - textová část 
- v kap. A. sjednoceno datum vymezení zastavěného území (31.8.2013) s grafickou části (1.1.2014).  
- v kap. C.1 zrušeny odkazy na skupiny ploch vyjmenované v textu odůvodnění a na "roztříštěnou 
zástavbu charakteru Kopanic"  
- v kap. C.5 Vymezení ostatních návrhových ploch uvedena plocha krajinné zeleně - K 148 
- v kap. D.1 Dopravní infrastruktura – opraveno - územní plán cyklotrasy neřeší  
- v kap. F.2  Charakteristika ploch s rozdílným využitím - u ploch pro silniční dopravu DS zrušeny v 
přípustném využití cyklotrasy  
- v kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření ...veřejně 
prospěšných opatření byla uvedena do souladu s Výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. Bylo dáno do souladu i s textovou částí odůvodnění a s tabulkou na Výkrese veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací. Do textových částí doplněno do VPS:UK1 143,145, UK6 148 
- pro plochu územní rezervy byla doplněna do regulativů podmínka „v dalších stupních řízení zajistit 
ochranné podmínky pro zvláště chráněná území“ 
- pro plochu BI č. 12 a BI č. 15 byla doplněna do regulativů podmínka zastavěnosti max. 15% 
- upraveny regulativy BI, BH, O, OH, OX, OS, SO, SO.3, RI, RH, DS, T*, TO, P*, V, VZ, WT, K, Z*, P, 
Z, L.  
- v kap. C.5., tabulka Plochy krajinné zeleně – doplněno „K 148 – Plocha v jižní části území“ 
- v kap. E.4. – doplněno do tabulky „LBK v JV části – 148“ 
- v kap. F.1. – doplněno do ploch obč. vybavení „OX“ 
- v kap. G. doplněny do UK1 plochy 143, 145, UK6 – 148 
- v kap. I. uvedeno:„Řešením územního plánu nejsou stanovena žádná kompenzační opatření“. 
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Návrh - grafická část 
- upravena orientace výkresů  
- doplněn popis u hlavního odvodňovacího zařízení HOZ – HOZ Hutisko A a HOZ Hutisko B  
- upraveny plochy zastavěného území dle stanoviska SCHKOB z 5.8.2014  
- opraveno funkční využití a řešení plochy v místě sjezdové trati Soláň – sedlo (Soláň – vlek západ)  
- opraveno funkční využití a řešení plochy v místě sjezdovky na Soláni (Soláň – vlek východ) 
- upravena plocha bydlení BI 19, 32, 48, 52 
- upravena velikost plochy BI 41 o plochu, dříve projednanou změnou č. 11 ÚPN SÚ H-S  
- upravena velikost plochy SO.3 16, 20, 21, 27, 40, 62, 83, 100 
- upravena velikost O č. 116  
- upravena velikost P*73  
- upravena velikost O 76, označení změněno na OH 76  
- vyloučena BI č. 11 
- plochy 50, 58, 59 (proluky) vymezeny jako stav  
- vyloučena SO.3 č. 4, 7, 26, 38, 66, 85, 86, 87, 89, 94, 120, 121 
- vyloučena komunikace DS 42 a veřejné prostranství P* 122 
- změněno označení OH 144 na OX 144 
- výkres základního členění území – zakreslena územní rezerva BI 75 
- výkres VPS - místo ID použit termín "číslo ploch“  
- pozemek parc. č. 141/16 a st. 496 a pozemek parc. č. 141/18 a st. 493 v k.ú. Hutisko (RI), byl 
změněn na BI 
- pozemek parc. č. 609/4 a st. 109 v k.ú. Hutisko zakreslen dle skutečného využití do SO.3. 
-  pozemek parc. č. st. 761 zakreslen jako RI 
- zakresleno zast. území na pozemku parc. č. st. 154 v k.ú. Solanec pod Soláněm (parc. č. 927 v k.ú. 
Solanec pod Soláněm)  
- pozemek parc. č. st. 357, k.ú. Solanec pod Soláněm, zahrnut do plochy Z – plochy zemědělské  
- zakresleno zastavěné území na pozemcích parc. č. 309/15, 306/9, 306/16 a st. 828 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm 
- pozemky parc. č. 396/16, 396/18, 305/76, 577/40, 577/38 zakresleny do zastavěného území  
- zakreslena plocha biocentra na pozemku parc. č. 1236/2 v k.ú. Hutisko  
- pozemek parc. č. 1133/10 a st. 332 v k.ú. Hutisko (RI) byl změněn na SO.3 
- pozemek 1483 a pozemek parc. č. st. 508 v k.ú. Hutisko (RI) zakreslen jako SO.3. 
- opravena hranice intravilánu obce 
- v legendě výkresů použit pojem zastavitelné plochy, ne zastavitelné území 
 
Odůvodnění - textová část 
- bylo dopracováno vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR v souvislosti s její aktualizací 
- bylo doplněno vyhodnocení respektování podmínek pro rozhodování o změnách v území a plnění 
úkolů pro územní plánování, vyplývající z vymezení RBC č. 129 a č. 131 ze ZÚR ZK. 
- byly vypuštěny kapitoly A.6 – A.11 a zahrnuty do části, zpracovávané pořizovatelem. 
- vypuštěna informace o zdroji vody – prameniště Olší, doplněna informace o budování nových řadů 
vodovodu a kanalizace Kání, Poskla, Zákopčí. 
- do textových částí doplněno do VPS:  UK1 143, 145, UK6 148 
- upraveno členění dokumentace na textovou část a grafickou část a opraveno označení, opravena 
titulní strana  
- byly opraveny drobné nepřesnosti v textu str. 12, 14, 17, 19, 25, 29, 31, 32, 36,  
- kap. A.4. doplněn Soulad návrhu ÚP s PÚR včetně priorit č. 14a, 16a, 20a, v prioritě (20) doplnit 
plochu č. 148 
- soulad ÚP s prioritami územního plánováním ZÚR ZK, priorita (7), - doplněna plocha K 148 
- opravena kapitola A.12 v části Vymezení zastavěného území  
- na str. 19 a v ostatních částech dokumentace: opraveno OH 144 na OX 144. 
- v kapitole e) Dopravní infrastruktura, popsán stávající stav. 
- kapitola A.7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území opraveno dle aktualizace RURÚ  
 
Odůvodnění - grafická část 
- v legendě výkresů použit pojem zastavitelné plochy, ne zastavitelné území 
- Koordinační výkres - opraveno zakreslení návazností ÚSES na ÚSES vydaných ÚP  
- Výkres širších vztahů – opravena legenda  
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - uvedeny aktuální kódy BPEJ  
- Výkres tech. infr. - schéma, Výkres dopr. infr. - schéma – zrušena část názvu výkresů (schéma). 
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Pořizovatel projednal návrh územního plánu dle § 52 stavebního zákona. Konání veřejného 
projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 14.3.2016 do 29.4.2016 a na úřední desce Obecního 
úřadu Hutisko-Solanec od 14.3.2016 do 29.4.2016 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Územní plán Hutisko-Solanec spolu s Vyhodnocením vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm, OV a ÚP, na Obecním úřadě Hutisko-Solanec a byl zveřejněn způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup, na stránkách www.roznov.cz. Pořizovatel přizval k veřejnému projednání 
Obec Hutisko-Solanec, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce jednotlivě.  

Veřejné projednání proběhlo dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hutisko-Solanec, u 
veřejného projednání byl poskytnut výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 
28.4.2016, mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit stanoviska a připomínky k částem, které byly 
od společného jednání změněny a občané mohli uplatnit připomínky a námitky. Pořizovatel obdržel 
následující stanoviska dotčených orgánů a 15 námitek občanů. 

 

K návrhu územního plánu uplatnily k veřejnému projednání k částem, které byly od společného 
jednání změněny, svá stanoviska a připomínky následující dotčené orgány: 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu   
- souhlas s návrhem ÚP Hutisko-Solanec z hlediska 

 souladu se ZÚR a PÚR  
- doporučení pořizovateli opravit nepřesnosti v 

 dokumentaci 
      Vyhodnocení: jednotlivá doporučení, týkající se drobných úprav ve 
      výkresové a textové části, budou respektována, bude upraveno v 
      dokumentaci 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
- kladné koordinované stanovisko 

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. Radh. 
      - požaduje úpravu zastavěného území na pozemku 
      parc. č. 258/20, 1684/1 a 1684/5 v k.ú. Solanec pod 
      Soláněm a drobné úpravy regulativů RI, OS, K, P, 
      Z (např. převedení některých činností z přípustného 
      do podmínečně přípustného využití). 
      Vyhodnocení: Stanovisko SCHKOB bude respektováno, zastavěné 
      území na pozemcích parc. č. 258/20, 1684/1 a 1684/5 v k.ú. 
      Solanec pod Soláněm bude upraveno, rovněž funkční využití území 
      bude v dokumentaci upraveno v souladu se stanoviskem CHKO. 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno 
      - bez připomínek 
 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem p. Maléřem v souladu s ustanovením § 53 odst.1 
stavebního zákona vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu Hutisko – 
Solanec, doplnil návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona (vyhodnocení 
připomínek zůstalo shodné jako v OOP pro veřejné projednání, byl pouze rozšířen text odůvodnění 
vyhodnocení připomínek) a dále byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu 
územního plánu dle § 52 stavebního zákona k veřejnému projednání. Návrh vyhodnocení připomínek 
a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s určeným zastupitelem p. Maléřem dne 12.10.2016, 
tento návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek včetně návrhu OOP doručil 
pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 

 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dotčených orgánů: 
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  
 

http://www.roznov.cz/
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- Agentura ochrany přírody a krajiny, SCHKOB 
      - souhlasí s návrhem 
 - Krajský úřad ZK, Odbor ÚP a SŘ, nadřízený orgán 
      - souhlasí 
 - MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 

- nemá žádné požadavky na změnu obsahu a 
neuplatňuje žádné námitky    
     

 

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo po vydání stanoviska DO a krajského úřadu k 
návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
dotčených orgánů zapracováno do OOP č. 01/2016 - Územního plánu Hutisko-Solanec do části VIII. 
Rozhodnutí o námitkách a části IX. Vyhodnocení připomínek. 
 
Po vyhodnocení stanovisek DO k veřejnému projednání a po vyhodnocení připomínek a zpracování 
rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání a jejich projednání s DO byly zpracovány „Pokyny pro 
úpravu návrhu ÚP Hutisko-Solanec před jeho vydáním zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec“ a byly 
projednány s určeným zastupitelem panem Petrem Maléřem dne 24.11.2016. Pokyny byly předány 
zpracovateli územního plánu k zapracování do dokumentace. Na základě pokynů došlo k těmto 
úpravám: 
 
 
Úpravy, které byly provedeny po veřejném projednání: 
 
Návrh a odůvodnění - textová část: 

- upraven Záznam o účinnosti 
- v malém rozsahu doplněna Charakteristika ploch s rozdílným využitím 
- BI – vypuštěno z podmíněně příp. činnosti „v ploše BI 75 je nutné v dalších stupních řízení 

zajistit ochranné podmínky pro zvláště chráněná území“ a převedeno do části J- Vymezení 
ploch a koridorů územních rezerv 

- RI – doplněno zpřesnění „ v chatových osadách“ 
- O – doplněno „Bytové domy za podmínky dodržení prostorové regulace“  
- OS – v podmíněně přípustném využití plochy vyloučeno umístění sloupů pro osvětlení 

Stabilizována plocha OS – Plochy pro tělovýchovu a sport v zastavěném území na pozemcích 
parc. č. 1458/1 a 1458/2  v k.ú. Solanec pod Soláněm.  

- SO.3 – v podmíněně přípustném využití plochy doplněna plocha č. 7 
- K – úprava přípustného a podmíněně přípustného využití  
- P – z podmíněně přípustného využití plochy vyloučeny „prvky drobné architektury“  
- Z – z nepřípustného využití plochy vyloučit pojem „odvodňování pozemků“  
- J - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv – doplněn regulativ 
- prameniště Olší již není uvedeno jako místní zdroj na základě vydaného OOP MěÚ RpR OŽP 
- ve Zdůvodnění návrhu ÚP doplněno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, odůvodnění rozsahu zastavěného území 
a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch  
 

Návrh a odůvodnění - výkresová část: 
- upraven Záznam o účinnosti 
- Upraveno zastavěné území v místě sjezdovky Soláň 
- opraveny prvky ÚSES mezi k.ú. Karolinka a k.ú. Hutisko  
- v koordinačním výkrese doplněn buffer  
- Upraveno umístění plochy sídelní zeleně v zast. území na pozemcích parc. č. 328 a 327/2 v k.ú. 
Hutisko 
- Upraveno zastavěné území na části pozemku parc. č. 652/2 v k.ú. Hutisko 
- Doplněna do koordinačního výkresu a do výkresu dopravní infrastruktury část příjezdové 
komunikace na pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. Hutisko  
- Upraveno zastavěné území na části pozemku parc. č. 454/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm 
- Upraveno zastavěné území na části pozemku parc. č. 641/1 v k.ú. Hutisko 
- Upraveno zastavěné území na části pozemku parc. č. 1370/1 v k.ú. Hutisko 
- Upraveno zastavěné území na části pozemku parc. č. 596/1 v k.ú. Hutisko 
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- Zakreslena návrhová plocha na části pozemku parc. č. 577/22 v k.ú. Solanec pod Soláněm ve 
shodném rozsahu jako v dokumentaci pro společné jednání  

 
V případě těchto změn se jedná o nevýznamné úpravy územního plánu. Úpravy regulativů, 
zastavěného území a opětovné zakreslení návrhové plochy byly projednány v rámci Výzvy k uplatnění 
stanovisek s dotčenými orgány bez připomínek. 
 
 
Zpracovaný územní plán obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 
 
Návrh je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 
pozdějších předpisů a obsahuje textovou a grafickou část. Grafická část se skládá z výkresů Výkres 
základního členění území 1:5 000, Hlavní výkres 1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací 1:5 000.  
Návrh územního plánu Hutisko - Solanec je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
Příloha č. I. – Návrh - textová část a Návrh - grafická část. 
 
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci 
využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, dále obsahuje údaje o splnění zadání, komplexní 
odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, a uvádí informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Grafická část odůvodnění obsahuje Koordinační výkres 1:5 000, Výkres širších vztahů 1:100 000, 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000, Výkres technické infrastruktury 1:5 000, 
Výkres dopravní infrastruktury 1:5 000. 
Odůvodnění územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako Příloha č. II. -  
Odůvodnění - textová část a Odůvodnění - grafická část 

 
Odůvodnění opatření obecné povahy - územního plánu Hutisko-Solanec, zpracovaného projektantem 
- dále pořizovatel doplňuje o následující: 
 
 
 
II. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Hutisko - Solanec: 

 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Hutisko-Spolanec (dále jen návrh) v rozsahu a 
obsahu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, a konstatuje: 

 
a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Návrh územního plánu Hutisko-Solanec je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR(PÚR), 
schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 ve znění Aktualizace č. 1, schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněné způsobem,  umožňujícím dálkový 
přístup dne 16.4.2015. Toto je podrobně popsáno v textové části přílohy č. II. - Odůvodnění 
územního plánu Hutisko-Solanec, kapitola A.4. 

 
 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem,  

 Územní plán Hutisko-Solanec je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - 
 se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými usnesením č. 0761/Z23/08 
 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008 a jejich aktualizací, vydanou 
 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 
 dne 05.10.2012, jak je podrobně popsáno v textové části přílohy č. II. - Odůvodnění územního 
 plánu Hutisko-Solanec, kapitola A.4. 
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b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Návrh územního plánu respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 18 a 19 
stavebního zákona. 
Byly vytvořeny podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
obyvatel obce včetně zohlednění vazeb na sousední území. Snahou bylo zajištění a uspokojení 
potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života následujících generací, zejména bylo 
respektováno přírodní prostředí při navrženém rámci rozvoje obce. 
Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy a stanoveny plochy pro 
veřejně prospěšné stavby a opatření. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál 
rozvoje území a míru využití zastavěného území. Navržené řešení v zásadě respektuje původní 
urbanistickou koncepci dosavadního ÚPNSÚ Hutisko-Solanec. 
Návrh chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.  
Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území, jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji 
území, zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 
Návrhem se vytvářejí podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, 
architektonických, urbanistických a archeologických hodnot.  

 

c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 
odst. 4 písm. c) stavebního zákona 

Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh územního 
plánu Hutisko-Solanec je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Obsah územního plánu ve členění na návrh - textová a grafická část a 
odůvodnění - textová a grafická část, odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti ve znění pozdějších předpisů, výkresy jsou zpracovány nad mapovými podklady a v 
měřítcích v souladu s touto vyhláškou. Pořizovatel rovněž konstatuje soulad s vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, jelikož 
územní plán splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a stanoví v souladu s vyhláškou 
plochy s rozdílným způsobem využití, které slouží k omezení střetů vzájemně neslučitelných 
činností. Tyto plochy jsou s ohledem na charakter území dále podrobněji členěny, stanovení 
ploch, které jsou podrobněji členěny z důvodu specifických podmínek, je odůvodněno 
projektantem v textové části přílohy č. II. – Odůvodnění územního plánu.  
V průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky či doporučení, svědčící o 
opaku a rovněž pořizovatel při posuzování neshledal rozpor s výše uvedenými předpisy. 

 
 

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

Návrh územního plánu Hutisko-Solanec je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem stanoviska dotčených orgánů vyhodnotil a návrh byl upraven v 
souladu s těmito stanovisky. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního 
plánu Hutisko-Solanec - viz Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních 
obcí a připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury dle § 50 a § 51 zák. 183/2006 
Sb., které je součástí části II. Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Hutisko-Solanec, 
bod d) tohoto opatření obecné povahy. 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu 
nebyly při projednávání návrhu územního plánu řešeny. 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘIPOMÍNEK  
SOUSEDNÍCH OBCÍ A PŘIPOMÍNEK VLASTNÍKŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY dle § 50 odst. 2 a § 51 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 8.7.2014. Dotčené orgány mohly uplatnit svá 
stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. 

 
 
Dotčený orgán, organizace     Vyhodnocení 
Stanovisko, připomínka 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
ze dne 21.10.2014, č.j. KUZL 57329/2014 
 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Hutisko-Solanec 
 
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny 
dne 22.9.2014 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu ÚP Hutisko-Solanec z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona).  
 
Základní identifikační údaje  
Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování 
Projektant:  Ing. arch. Radoslav Špok,VISUALCAD, s.r.o., Protzkarova 51, Uherské Hradiště  
Datum vyhotovení: duben 2014  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec  
 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem:  
1. Posuzovaný návrh ÚP Hutisko-Solanec:  
- Textová část návrhu ÚP  
- Grafická část:  

Výkres základního členění území 1:5000 
Hlavní výkres 1:5000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000  
 

2. Odůvodnění ÚP Hutisko-Solanec:  
- Textová část odůvodnění ÚP  
- Grafická část odůvodnění  

Koordinační výkres 1:5000 
Výkres širších vztahů 1 :100000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000  
Výkres technické infrastruktury - schéma 1:5000 
Výkres dopravní infrastruktury - schéma 1:5000  
 

3. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky  

 
Posouzení  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona  souhlasí   s návrhem ÚP Hutisko-Solanec z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
Odůvodnění  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil 
ÚP Hutisko-Solanec z těchto hledisek:  
 
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu ÚP Hutisko-Solanec zásadní připomínky.  
 
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Návrh ÚP Hutisko-Solanec není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) schválenou dne 20.7.2009 
usnesením vlády ČR č.929.  
 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR 
ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  
- priority územního plánování  
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- specifická oblast dle PÚR ČR 2008 - SOB2 Beskydy  
- technická infrastruktura nadmístního významu - Zubří - Rožnov pod Radhoštěm - Vigantice - Hutisko, VVN  
+ TR110 kV/22 kV, E11  
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
- regionální biocentrum (dále jen RBC) Č. 129 - Adámky, PU76  
- RBC č.131 - Leští - Raťkov, PU78  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území  
- cílové charakteristiky krajiny  
- krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Soláňsko  
Návrh ÚP Hutisko-Solanec není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 
předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh 
ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený.  
Jednotlivé části návrhu - textové a grafické části ÚP, musí být mezi sebou v souladu. Pokud není ÚP v souladu, stává se 
nepřezkoumatelným, což by v případě jeho přezkoumávání mohlo vést ke zrušení ÚP.  
 
Textová část návrhu  
- v kap. A. Vymezení zastavěného území  

- v této kapitole je uvedený jiný datum vymezení zastavěného území (31.8.2013) než v grafické části (1.1.2014). Dát 
do souladu  

- v kap. C.1 Urbanistická koncepce  
- doporučujeme zvážit odkazy na skupiny ploch vy jmenované v textu odůvodnění  
- doporučujeme neodkazovat se na "roztříštěnou zástavbu charakteru Kopanic"  

- v kap. C.5 Vymezení ostatních návrhových ploch  
- ve zde uvedené tabulce není uvedena plocha krajinné zeleně - K 148, zakreslená např. v Hlavním výkrese aj. Dát do 
souladu  

- v kap. D. 1 Dopravní infrastruktura  
- územní plán cyklotrasy neřeší, není tedy důvodné popisovat, že nové cyklotrasy se nenavrhují  

- v kap. F.2 Charakteristika ploch s rozdílným využitím  
- doporučujeme u ploch pro silniční dopravu DS odejmout z přípustného využití cyklotrasy (ÚP cyklotrasy neřeší)  

- v kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření ...  
- zde uvedená veřejně prospěšných opatření nejsou v souladu s Výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. Dát do souladu (i s textovou částí odůvodnění).  
 

požadavku se vyhovuje, bude zahrnuto do pokynů pro úpravu 
dokumentace pro veřejné projednání 

 
Textová část odůvodnění  
- v kap. A.4 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

- v kap. Soulad návrhu ÚP se ZÚR ZK doplnit vyhodnocení, jak byly respektovány podmínky pro rozhodování o 
změnách v území vyplývající z vymezení RBC č.131 - Leští - Raťkov, PU78  

- v kap. A. 9 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ...  
- je uvedeno: "... byl vznesen požadavek na Vyhodnocení vlivu NÁVRHU ÚP na udržitelný rozvoj území. V kap. A.10 
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst, 5 SZ je pak uvedeno: " ... nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území ... ". Uvedené dát do souladu  

- v kap. A. 12 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ...  
- je uvedeno katastrální území Solanec. Používat úplné názvy k.ú., tj. Solanec pod Soláněm  
- doporučujeme tabulku - Schéma rozdělení ploch do prostorově souvisejících skupin dát do souladu se souvisejícím 
textem (skupiny ploch)  
- do popisu jednotlivých lokalit doplnit, jak bude řešeno zásobování vodou a odkanalizování aj .. U většiny ploch není 
uvedeno  
- v kap. e) Dopravní infrastruktura je uvedena lokalita BI 89. V ostatních částech ÚP je tato označena SO.3 89. Dát do 
souladu.  

požadavku se vyhovuje, bude zahrnuto do pokynů pro úpravu 
dokumentace pro veřejné projednání. 
V Kap. A.12 e) bude upraven text v souladu se stanoviskem 
SCHKOB, která požaduje plochu SO.3 89 vyloučit z projednání. 

 
Grafická část návrhu a odůvodnění  
- ve výkresech používat pojem zastavitelné plochy, nikoliv zastavitelné území.  
Výkres základního členění území  
- ve výkrese nejsou uvedeny územní rezervy (BI 75 - viz textová část). Dát do souladu.  
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  
- používat termín "číslo ploch, nikoliv ID (viz tabulka VPS,VPO).  
Koordinační výkres  
- nepřesné zakreslení návazností na ÚSES vydaných ÚP (např. jiné vymezení "RBC Adámky" - viz ÚP Prostřední Bečva).  
Výkres širších vztahů  
- v legendě uvádět pouze položky ve výkresu obsažené (např. "suchá vodní nádrž" není ve výkrese zobrazena, navíc není ani 
obsahem výkresu A.2 Plochy a koridory nadmístního významu platné ZÚR ZK, který se používá jako podklad pro Výkres širších 
vztahů, aj.).  
Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL  
- uvádět aktuální kódy BPEJ (nikoliv 23, 29, ... ).  
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Výkres technické infrastruktury - schéma, Výkres dopravní infrastruktury - schéma  
- není důvodné opatřovat názvy výkresů dovětkem schéma. Schématem se rozumí výkres, ve kterém se zobrazují jevy v 
měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování (méně podrobné zobrazení jevů obsažené v 
mapovém podkladu, např. měřítko 1 :25000).  

požadavku se vyhovuje, bude zahrnuto do pokynů pro úpravu 
dokumentace pro veřejné projednání 

 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik – koordinované 
stanovisko 
ze dne 4.8.2014, č.j. KUZL 35721/2014 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti 
podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písmo g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě oznámení o společném jednání konaném dne 8. července 2014 o vydání koordinovaného 
stanoviska ve věci "Návrhu územního plánu Hutisko-Solanec" vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, žadateli Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 
odboru výstavby a územního plánování toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 
Charakteristika návrhu  
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:  
-plochy pro bydlení individuální BI 11, 12, 15, 19, 30, 32, 35, 39, 41, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 74, 103, 123  
-plochy smíšené obytné vesnické SO.3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 38,  40, 46, 61, 62, 66, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 120, 121  
-plochy pro občanskou vybavenost O 76, 116  
-plochy pro tělovýchovu a sport OS 43, 44  
-plochy pro veřejná pohřebiště a související služby OH 144  
-plochy pro technické zabezpečení obce TO 82  
-plochy pro silniční dopravu DS 33, 42, 91, 92, 108, 114  
-plochy výroby a skladování V 78  
-plochy veřejných prostranství P* 72, 73, 122, 146  
Dále se vymezují plochy krajinné zeleně K107, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 143, 145, 147 a plochy přírodní P 142.  
 
 
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 

úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci - společné jednání o Návrhu opatření 
obecné povahy - Územního plánu Hutisko-Solanec. Dokumentace vyhodnocuje důsledky navrhovaného řešení a 
zdůvodňuje toto řešení z hlediska zásad ochrany ZPF. Navrhované plochy individuálního bydlení jsou převážně 
převzatými záměry z původního územního plánu či jeho změn nebo některé plochy platného ÚP byly zrušeny a 
nahrazeny jinými plochami v okolí. Nově navrhované plochy individuálního bydlení jsou navrženy v centrální části 
řešeného území - plochy BI 51 a BI 11 jsou navrženy jako logické doplnění mezery v zástavbě, BI 123 navazuje na zastavěné 
území obce a BI 58 a BI 59 se nachází již v zastavěném území obce. Zábor ZPF je převážně ve IV. a V. třídě ochrany ZPF, 
nejen u ploch individuálního bydlení. Nedochází k narušení organizace ZPF. Orgán ochrany ZPF ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. 
Č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje kladné stanovisko.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na úseku 

dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů:  

Z hlediska silnic II. a III. třídy prochází řešeným územím silnice II/481, III/4867 a III/48614. Silnice jsou v území i v ÚP 
stabilizovány, nejsou navrhovány žádné plochy, které by s nimi byly ve střetu, v návrhu ÚP není prodlužován průjezdní úsek 
obcí. Jsou splněny podmínky ze zadání.  
Z hlediska dopravy nemáme k návrhu ÚP Hutisko - Solanec žádné připomínky.  
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání veřejný zájem, uplatňuje k Návrhu územního plánu Hutisko-Solanec kladné koordinované stanovisko.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 
ze dne 2.7.2014, č.j.  SPU 281138/2014,  
 
Na základě oznámení společného jednání o návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Hutisko-Solanec včetně 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, doručeného ze dne 2.7.2014, Vám sdělujeme: 
 
V dotčeném zájmovém území v ČHP 4-11-01-109 se nachází stavba vodní dílo - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v 
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příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), konkrétně se jedná o HOZ Hutisko B, evidované pod č. ID 
5130000026-1120100 zatrubněný profil v celkové délce 0,157 km, pořízený v roce 1979, viz příloha, 
v ČHP 4-11-01-101 se nachází stavba vodní dílo - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ), konkrétně se jedná o HOZ Hutisko A, evidované pod č. ID 5130000026-1120100 zatrubněný profil 
v celkové délce 0,285 km, pořízený v roce 1979, viz příloha. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je proto nutné zachovat podél trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh 
o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. opravy trubních vedení vč. revizních šachet. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na  vědomí a zejména aby 
trasy HOZ byly zpracovatelem územního plánu doplněny do koordinačního výkresu. 
Pro informaci sdělujeme, že se na části zájmového území může nacházet také podrobné odvodnění pozemků. Toto odvodnění 
je ve vlastnictví vlastníků příslušných pozemků. 
 
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím). 
      Do koordinačního výkresu byla trasa HOZ Hutisko A a HOZ 
      Hutisko B zakreslena již v dokumentaci pro společné jednání jako 
      zařízení protipovodňové ochrany. Na základě připomínky bude do 
      dokumentace doplněn popis HOZ a zakreslení manipulačního 
      pruhu š. 4 m kolem HOZ. Bude uvedeno v pokynech pro  
      projektanta pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné projednání. 
 
 
 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 9.7.2014, č.j. 43439/ENV/14, 995/570/14 
 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, (horní zákon) 
na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici, konstatujeme, že na předmětném k.ú. nebyla geologickými 
pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů 
České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní 
ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému územnímu plánu nemáme připomínky. 
 
      vzato na vědomí 
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k 
řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat 
podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  
 
      vzato na vědomí Územní plán Hutisko-Solanec neřeší návrhovou 
      plochu nad 10 ha. 
 
 
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ze dne 18.6.2014, zn. MPO 29753/2014 
 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ust. § 50  
odst. 2 stavebního zákona a ust. § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože v k.ú. Hutisko a 
Solanec pod Soláněm se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  
ze dne 23.6.2014, zn. SBS 18883/2014/OBÚ-01/1 
 
K Vašemu podání zn. MěÚ/Vyst/45637/2014/Ste ze dne 17.6.2014 ve výše uvedené věci, evidovanému Obvodním báňským 
úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (dále jen „OBÚ v Brně“) pod čj. SBS 18883/2014 dne 20.6.2014 OBÚ v 
Brně jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní 
báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), Vám sděluje: 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, dobývací 
prostor v k.ú. Hutisko ani Solanec pod Soláněm, Zlínský kraj, není evidován. 
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k Vašemu záměru v uvedeném 
katastrálním území nemá připomínek. 
 
      vzato na vědomí 
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Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST 
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 78 odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon 
nebo ZOPK“) vydává v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení §2 odst. 2 písm. g) zákona toto Stanovisko k Návrhu územního plánu 
obce Hutisko - Solanec, zpracované Ing. arch. Radoslavem Špokem. 
 
Obec Hutisko – Solanec náleží oběma svými katastry (Hutisko a Solanec pod Soláněm) do chráněné krajinné oblasti Beskydy. 
Dle Výnosu o zřízení CHKO Beskydy (č.j. 5373/73) je posláním této oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a 
jejích typických znaků i přírodních zdrojů. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, její vegetační kryt, 
rozvržení a využití zemědělského půdního fondu a ve vztahu ke krajině také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť. 
V podmínkách ochrany je pak ve Výnosu stanoveno, že výstavba a rekreace se provádí v souladu s posláním oblasti a za tímto 
účelem jsou upravovány územní plány.  
Režim využívání území CHKO je dále upraven zákonem. Podle ustanovení §25 odst.2 ZOPK se hospodářské využívání 
chráněných krajinných oblastí provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a 
byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území a rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje 
přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.  
                                                                 
Správa CHKO Beskydy se podrobně seznámila s upraveným návrhem ÚP a vyhodnotila jednotlivé dílčí záměry (plochy) 
předloženého návrhu ÚP. Vyhodnotila je z pohledu dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny hájených zákonem, především 
z hlediska dotčení krajinného rázu (ochrana dle §12 ZOPK) výskytu zvláště chráněných druhů rostlin (dále jen „ZCHDR“; 
ochrana dle§49 ZOPK) a živočichů (dále jen „ZCHDŽ“; ochrana dle §50) a dalším poznatkům (migrační koridory,  předměty 
ochrany v rámci evropské soustavy Natura 2000 aj.), získaným při naší správní i odborné činnosti postupně od r.1973. 
 
 
A. Vymezení zastavěného území 
V předloženém návrhu došlo z velké většiny k úpravě hranic zastavěného území a to nejen u ploch bydlení. V mnoha 
případech byla takto do stavebních ploch zahrnuta i území, která jsou evidována např. jako botanicky a zoologicky hodnotné 
plochy, či plní svou estetickou úlohu v území z hlediska krajinného rázu. Z hlediska krajinářského se jedná často o liniovou a 
solitérní zeleň, sady, pole, zahrady, remízky, mokřadní plochy a proluky mezi stávající rozptýlenou zástavbou. Tyto složky 
dotváří pestrou mozaiku krajinných prvků určitého místa či oblasti.  Cílem orgánu ochrany přírody a krajiny, který mu ukládá 
zákon je zachování harmonického vzhledu krajiny. Tyto změny také nebyly vyhodnoceny v hodnocení Natura 2000 ani 
hodnocení SEA. 
Navyšováním a propojováním zastavěného území nejsou respektovány zásady vyplývající z  „Hodnocení krajinného rázu 
v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011, které ve svých výstupech m.j. zdůrazňuje 
„zamezit rozrůstání zástavby do svahů v blízkosti hlavní části zástavby, nepřipustit vytvoření větší plochy bydlení (nad dva 
domy) bez spojení s centrální částí zástavby, nepřipouštět další výstavbu chat“, …... Toto, v některých případech značné 
navýšení rozlohy „zastavěného území“, nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané oblasti a 
mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto změny 
se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem, především s ustanovením s ustanovením § 12 zákona 
(ochrana krajinného rázu), s ustanovením 25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití pokud nepoškozuje přírodní 
hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět 
terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické rozmanitosti…), s ustanovením §§ 49 a 50 
zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů).  
             Při redukci navrženého zastavěného území Správa zohlednila i to, že velká část území obce je zahrnuta do migračně 
významného území (MVÚ). „MVÚ  zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci a chrání 
propustnost krajiny jako celku. Požadavkem je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním důležitých kriterií v rámci 
procesu územního plánování (Citace ze závěrů  projektu vědy a výzkumu MŽP, 2010: Vyhodnocení migrační propustnosti 
krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření.)  
                 V souladu s ustanovením §16 vyhlášky 501/2006 (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) 
nezastavěné pozemky  v 1. a 2. zóně CHKO a dále nezastavěné pozemky, které jsou předmětem ochrany evropsky významné 
lokality Beskydy, by měly být zařazeny do ploch přírodních. Znění této vyhlášky se vztahuje na velkou část obce, jejímuž 
rozvoji Správa nechce bránit, tudíž problematické navýšení zastavěného území zmiňujeme přímo u jednotlivých ploch formou 
příloh  - redukce zastavěných ploch a toto požadujeme zakreslit). 
 

 požadavku se vyhovuje, plochy zastavěného území byly upraveny 
v souladu se stanoviskem SCHKOB a v souladu s následným 
projednáním těchto úprav s obcí Hutisko-Solanec a SCHKOB, bylo 
zapracováno do pokynů pro úpravu návrhu před veřejným 
projednáním 

 
           V návaznosti na výše uvedené sdělujeme, že v návrhu jsou zakresleny plochy určené k rekreačním účelům označené RI 
v místech, kde už stavba neexistuje, jedná se o zbořeniště. Plochy jsou z velké části součástí klidového území II. zón bez 
řádného přístupu. Správa požaduje, aby tyto plochy byly zakresleny jako součást toho kterého využití, v němž se nachází, tj. 
většinou plochy zemědělské, či lesní a teprve po řádném vyhodnocení bezkoliznosti se zněním zákona o ochraně přírody a 
krajiny, ( §25 odst. 2) zákona ……(rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných 
oblastí), by případně bylo možné obnovit v místě stavební činnost.  
 
      požadavku se vyhovuje částečně. Plochy, kde již prokazatelně 
      neexistuje stavba a v KN je tato plocha označena jako zbořeniště, 
      již nejsou do územního plánu zakresleny jako RI, na těchto  
      pozemcích zbořenišť bylo zakresleno funkční využití shodné jako 
      na okolních pozemcích (na lesních pozemcích plocha lesa, na 
      pozemcích ZPF plocha zemědělská, týká se pozemků v I. zóně 
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      CHKO a  v odůvodněných případech ve II. zóně CHKO) - bylo 
      zahrnuto do pokynů pro úpravu návrhu před veřejným  
      projednáním. V případech, kdy nebylo možné neexistenci objektů 
      na pozemku prokázat, byla plocha RI zachována. V plochách RI 
      je regulativy ÚP stanoven zákaz výstavby nových rekreačních 
      objektů, přípustná je pouze údržba stávajících objektů 
 
           V příloze „Soláň – vlek západ“ připomínkujeme, že zákres v návrhu neodpovídá skutečnému stavu v území. Není 
zakreslena sportovní plocha se stávajícím vlekem a naopak je zakreslena plocha SO 3 a východní plocha RI, kde stavby už 
neexistují. Jedná se o území s bohatým výskytem ZCHDR a Správa poskytuje na zmiňované plochy prostředky z PPK.  Jedná 
se o území I. zóny, požadujeme plochu zakreslit tak, aby nedošlo ke konfliktu se zájmy chráněnými zákonem, především s 
ustanovením s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením 25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního 
využití pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona (zákaz povolovat a 
umisťovat nové stavby a měnit využití území v I. zóně CHKO) a odst.3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, 
měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické rozmanitosti…), 
s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů).  
 
      požadavku se vyhovuje, plocha sjezdové trati byla zakreslena do 
      dokumentace, plochy SO.3 a RI v místě již neexistujících staveb 
      byly odstraněny. Plocha sjezdovky byla zakreslena jako plocha 
      sportu OS - nezastavěné území se zachováním zastavěného 
      území pouze v místě stávajícího objektu ve spodní části sjezdovky. 
      V Ploše sportu – v nezastavěném území bude možné umístění 
      pouze sloupů a konstrukcí vleků a lanovek včetně související 
      technické a dopravní infrastruktury a zasněžování 
 
          Sjezdovka na Soláni - do zastavěného území je v návrhu plošně jako celek zakresleno území značného rozsahu pod 
označením OS – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT.  Jedná se o území II. zóny s velmi bohatým výskytem populací 
ZCHDR  a ZCHDŽ. Jakékoliv záměry je nutno řešit vždy individuálně. Pokud tato plocha nemá být ze zákonných důvodů zcela 
zamítnuta, je nutná úprava regulativu, která umožní, aby nedocházelo k porušení zákona. 
 
      požadavku se vyhovuje, plocha byla zakreslena jako OS – plochy 
      pro tělovýchovu a sport – nezastavěné území, pouze plocha v okolí 
      stávajících staveb byla zahrnuta do zastavěného území. Regulativ 
      pro plochu OS byl upraven – viz vyhodnocení předchozího bodu 
      – Soláň – vlek západ.   
    
  
K jednotlivým plochám sdělujeme následující:  
                  
Skupina ploch 1 : 

Plochy pro bydlení individuální : 
BI 19 – plocha byla řešena ve změně č.14 lokalita 7 „ Pod vápenným korytem“. Zakreslení plochy v návrhu neodpovídá zákresu 
v příloze této změny.    
V území nedošlo k takovým změnám podmínek, aby Správa přehodnotila a měnila své původní stanovisko.  
Původní stanovisko k ploše:  
Plocha č. 14/7 – „ Pod Vápenným korytem “ – jedná se o pozemek par.č. 409/8, 408/2  v k.ú. Hutisko, který je  součástí IV. 
zóny CHKO Beskydy.  Správa CHKO Beskydy souhlasí částečně s návrhem  – tj. do ploch pro bydlení venkovského typu 
s možností chovu domácího zvířectva zařadit jen území dle přílohy P 14/7. Požadovanou plochu bylo nutno redukovat, 
zahrnuje i břehovou část Hážovického potoka s jeho břehovým porostem a zároveň biotopem mnoha běžných i chráněných 
druhů živočichů a na ně potravně vázané další druhy – rozpor s § 2 odst. (2) písm. g) zákona.  SOUHLAS za předpokladu 
zakreslení plochy dle původní přílohy v rámci změny č. 14, kterou přikládáme pod označením P BI 19. 
 

 požadavku se vyhovuje, plocha byla upravena (zmenšena) 
v souladu se stanoviskem SCHKOB dle přílohy P BI 19. 

 
 
BI 30 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
  
BI 32 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 35 – plocha je navržena v centrální zastavěné části řešeného území. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 39 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 41 – plocha je navržena v centrální části řešeného území.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.  
 
BI 48 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
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BI 50 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 51 – plocha je navržena v centrální části řešeného území jako doplnění proluky ve stávající zástavbě. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
BI 52 – částečný souhlas – dle přílohy P BI 52. 
Plocha směrem severním výrazněji vystupuje ze stávajícího kompaktního zastavěného území do volné krajiny. Tato část 
zasahuje do biotopu, kde je opakovaně evidován výskyt chráněného druhu živočicha. Zařazením redukované plochy dle výše 
uvedené přílohy nedojde k rozporu se zájmy přírody a krajiny, respektive k rozporu s § 12 zákona (ochrana krajinného rázu) a 
k rozporu s § 50 zákona č. 114/1992 Sb. 

Požadavku se vyhovuje, plocha č. 52 byla upravena (zredukována) 
v souladu se stanoviskem SCHKOB. Toto stanovisko z 5.8.2014 
bylo dále upřesněno stanoviskem z 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, 
viz příloha P 52 – redukce plochy BI 52. Bylo zahrnuto do pokynů 
pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  

 
BI 54 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 57 – plocha je navržena v centrální části řešeného území. Část plochy je k bydlení schválena již platným ÚP.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.  
 
BI 58 – plocha je navržena v centrální části řešeného území. Jedná se o doplnění proluky v zastavěné části. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 59 – plocha je navržena v centrální části řešeného území. Jedná se o doplnění proluky v zastavěné části. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 74 – plocha je převzata z původního ÚP.  
Plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území a směrem západním zakončí stavební činnost. Záměr není v rozporu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 

vzato na vědomí. SCHKOB byla požádána o upřesnění stanoviska, 
týkajícího se „ukončení stavení činnosti“ s ohledem na navazující 
plochu územní rezervy BI 75. 
V následném stanovisku z 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, je 
konstatováno, že plocha BI 74 směrem západním zakončí stavební 
činnost v rámci této etapy územního plánu, tuto podmínku již není 
nutné uvádět v regulativech ÚP 

 
BI 103 – plocha je navržena v centrální části řešeného území a přímo navazuje na zastavěné území. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
BI 123 – na ploše již jsou osazeny stavební objekty, jedná se o soulad skutečnosti s územně plánovací dokumentací. Souhlas.  
 
      vzato na vědomí 
 
BI 75 – ÚZEMNÍ REZERVA – Plocha je převzata z původního ÚP.  
Plocha byla zařazena do území pro stavby v rámci tvorby původního územního plánu. Následně, od roku 1994 do r. 2004 zde 
byl opakovaně evidován výskyt chráněného druhu živočicha. Zatím poslední průzkum prováděný v roce 2014 rovněž potvrzuje 
výskyt chřástala polního na této lokalitě. Požadovaná plocha je součástí nejvýznamnější lokality pro hnízdění chřástala polního 
(silně ohrožený druh) v prostoru vymezeném řekou Bečvou a Hážovickým potokem, mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm a 
Hutisko. Správa CHKO souhlasí se zařazením územní rezervy za splnění podmínky, že při dalších stupních řízení budou 
zajištěny ochranné podmínky zvláště chráněných území. Souhlas s podmínkou. 
 

 vyhovuje se, pro plochu územní rezervy BI 75 byla do regulativů 
doplněna podmínka „v dalších stupních řízení zajistit ochranné 
podmínky pro zvláště chráněná území“    

 
Skupina ploch 2 : 
BI 11 – plocha je součástí III. zóny CHKO v severní okrajové části obce. Mírně svažitá, pohledově exponovaná plocha je 
rozdělena probíhajícím remízem, který vhodně doplňuje a odděluje části stávající rozvolněné zástavby. Dle výstupu 
z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se jedná o území 
s přísnou ochranou krajinného rázu danou charakterem sídla. Nevhodné rozšiřování a zahušťování stávajícího řídce osídleného 
území je v rozporu s  § 12 (ochrana krajinného rázu) především se snížením jeho estetické hodnoty.  Záměr není v rozporu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny. Nesouhlas. 

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 11 byla vyloučena z 
 projednání v souladu se stanoviskem SCHKOB a následným 
stanoviskem SCHKOB z 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, 
upřesňujícím větu, týkající se rozporu se zájmy ochrany přírody a 
krajiny. Bylo zahrnuto do pokynů pro úpravu návrhu před veřejným 
projednáním.  
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BI 12, BI 15 – Souhlas s podmínkou. 
Obě plochy na sebe navazující jsou součástí území, které se podle odstupňované ochrany (ustanovení §27 zákona) nachází ve 
III. zóně CHKO Beskydy.  
Předmětné území je cenné především z krajinářského hlediska, jedná se o vysoce pohledově exponované plochy přilehlé ke 
komunikaci. Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., 
z ledna 2011 se jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu danou charakterem sídla. Vzhledem k výše uvedenému 
souhlasíme se zařazením ploch BI 12 a BI15 za podmínky intenzity zastavěnosti max. 15% na každé ploše. 
 

požadavku se vyhovuje, podmínka zastavěnosti 15% v  ploše BI 12 
a BI 15 byla doplněna do dokumentace do regulativů pro plochy BI 

 
Skupina ploch 3 : 

Plochy smíšené obytné vesnické 
SO.3 6 – plocha západním směrem přímo navazuje na zastavěné území.   
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
SO.3 16 – plocha byla převzata z původního územního plánu. Svým umístěním dotvoří proluku stávající zástavby. Tímto budou, 
vzhledem k podmínkám v území, stavební možnosti vyčerpány.    
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   
 
SO.3 17 – plocha je řešena ve změně č.8 „Pod vápenným korytem“.   
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
SO.3 18 – plocha je řešena ve změně č.8 „Pod vápenným korytem“.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
SO.3 22 – plocha je navržena v severozápadním cípu řešeného území „Pod vápenným korytem“. Jedná se o doplnění mezery 
v zástavbě v nižší údolní části obce.  
Plocha je ze strany CHKO B akceptovatelná. Souhlas.   
 
SO.3 23 – plocha byla řešena ve změně 12 lokalita 5 „ Pod vápenným korytem“.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   
 
SO.3 24 – plocha byla řešena ve změně 13 lokalita 1 „ Pod vápenným korytem“.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   
 
      vzato na vědomí 
 
SO.3 26 – plocha byla řešena ve změně 13 lokalita 1. Zakreslení plochy v návrhu neodpovídá zákresu v příloze této změny.  
V území nedošlo k takovým změnám podmínek, aby Správa přehodnotila a měnila své původní stanovisko.  
Původní stanovisko k ploše:  
Plocha č. 13/1 – „ Pod Vápenným korytem “ – jedná se o pozemek par.č. 502/1, 502/2, 507/1, 507/10 a st. 519  v k.ú. 
Hutisko, který je   součástí III. zóny CHKO Beskydy.  Správa CHKO Beskydy souhlasí částečně s návrhem  – tj. do ploch pro 
bydlení s možností chovu domácího zvířectva zařadit jen území dle přílohy P 13/1. Plocha z přílohy P13/1 ukončí zástavbu 
v této lokalitě, ve směru jižním navazuje na část zastavěnou, ve zbylé navrhované ploše se pak vyskytují mokřadní plochy, které 
jsou dle §2 odst. 2 písm. i) zákona chráněny. SOUHLAS za předpokladu zakreslení plochy dle původní přílohy v rámci 
změny č. 13, kterou přikládáme pod označením P SO.3 26 
       
 Požadavku souhlasu se zakreslením plochy dle přílohy SO.3 26 
 nelze vyhovět, celá návrhová plocha SO.3 č. 26 se nachází mimo 
 území vymezené přílohou P SO.3 26. Jelikož se území, s jehož 
 zahrnutím SCHKOB souhlasí, nachází mimo plochu SO.3 č. 26, 
 bude plocha SO.3 č. 26 na základě stanoviska SCHKOB vyloučena 
 z dokumentace.  
 Pořizovatel při vyhodnocení velikosti plochy SO.3 č. 26 porovnal 
 rovněž rozsah projednané lokality13/1 schválené změnou č. 13 
 ÚPN SÚ Hutisko-Solanec, s návrhovou plochou SO.3 č. 26. 
 Převážná část plochy SO.3 č. 26 se nachází mimo plochu lokality 
 13/1, projednané změnou č. 13 územního plánu, zbývající malá 
 část plochy SO.3 č. 26, která je shodná s částí lokality 13/1, se 
 nachází mimo plochu, ke které vydal svůj souhlas dotčený orgán 
 SCHKOB. Z tohoto důvodu byla celá plocha SO.3 č. 26 vyloučena 
 z dokumentace. 
 
SO.3 29 – plocha je převzata z původního ÚP. Zařazením této plochy, vzhledem k podmínkám v daném území, bude stavební 
činnost  v lokalitě ukončena.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   
 
SO.3 46 – plocha je převzata z původního ÚP. Zařazením této plochy, vzhledem k podmínkám v daném území, bude stavební 
činnost  v lokalitě ukončena. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.  
 
      vzato na vědomí 
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Skupina ploch 4 : 
SO.3 4 – plocha byla řešena ve změně č.15 lokalita 4 „ Pod Posklu“, kde byla zamítnuta. Nyní je v návrhu plocha znovu 
uváděna a východním směrem je ještě navýšena.  
Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu. Nevhodným rozšiřováním zástavby a propojováním zastavěného území 
dochází ke změně charakteru zástavby v řetězovou až plošnou ve vizuálně citlivém území. Rozpor s § 12 (ochrana krajinného 
rázu) především snížení jeho estetické hodnoty.  
V území nedošlo k takovým změnám podmínek, aby Správa přehodnotila a měnila své původní stanovisko.  
Původní stanovisko k ploše: 
Plocha č. 15/4 – „ Pod Posklu “ – jedná se o pozemek par.č. 251/10, 251/8, 143/2 v k.ú. Hutisko, který je součástí IV. zóny 
CHKO Beskydy.  Správa CHKO Beskydy nesouhlasí s návrhem  – tj. zařadit jmenované území do ploch bydlení s chovem 
domácího zvířectva. 
Požadovaná plocha je součástí prostorné volné louky, která je od severovýchodu a severozápadu od ostatní zástavby oddělená 
remízy ze vzrostlé zeleně. Jedná se o  pohledově exponované území. Nedaleko, směrem jihovýchodním  od této plochy je 
územním plánem určeno rozsáhlé území právě pro výstavbu rodinných domů. Výše uvedené skutečnosti, spolu s faktem, že 
obec Hutisko - Solanec má v platném územním plánu řadu dalších „návrhových volných“ ploch určených k zástavbě ( a dosud 
nezastavěných) vedou Správu CHKOB k tomu, že k umístění domu doporučuje využít některou z těchto ploch. Postupné 
zastavování pohledově exponovaného území  je v rozporu s ustanovením § 12 zákona  (ochrana krajinného rázu a přírodní 
park).  Nesouhlas.  
 

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 4 byla vyloučena z 
 projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  

 
 
SO.3 5 – plocha je navržena v severním cípu k.ú. Hutisko a navazuje na stávající zastavěné území.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
SO.3 8 – plocha je navržena v severním cípu k.ú. Hutisko a uzavírá kompaktní celek zastavěného území. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
SO.3 20 – plocha je svou polohou pohledově odkloněna lesním porostem a je akceptovatelná.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
      vzato na vědomí 
 
SO.3 27 – plocha je navržena v severním cípu k.ú. Hutisko. Plocha byla řešena změnou ÚP zm. 13 lokalita 4. Jedná se o 
území, kterým se Správa zabývala v rámci změny č. 13 na základě správního řízení, kdy uvolnila plochu pro zástavbu, ale 
z důvodu vysoké pohledové exponovanosti, vymezila pro stavební činnost pouze území přilehlé k místní komunikaci, 
nevystupující do svažitých, pohledově exponovaných ploch. Zákres plochy na výkrese neodpovídá níže uváděnému rozhodnutí. 
Plochu 27 požadujeme , spolu s jihozápadně navazujícím navýšeným zastavěným územím, upravit . 
Původní vyjádření:    
Plocha č. 13/4 – „ Na Poskli  “ – jedná se o pozemek par.č. 127/6, 131/27, 131/49  v k.ú. Hutisko, který je   součástí III. zóny 
CHKO Beskydy.  Správa CHKO Beskydy souhlasí částečně s návrhem  – tj. do ploch pro bydlení s možností chovu domácího 
zvířectva zařadit jen území dle níže uvedeného rozhodnutí SCHKOB. Ke zmiňovanému požadavku se Správa CHKO B 
vyjadřovala v samostatném správním řízení, kde  v rozhodnutí z 25. 11. 2005 pod č. j. CHKO/143/5122/05/802/tur souhlasila s 
tím , že do ploch pro bydlení s možností chovu domácího zvířectva bude zařazena jen část parcely č. 127/6 dle doložené 
přílohy P1. SOUHLAS za předpokladu zakreslení plochy dle původní přílohy v rámci změny č. 13, kterou přikládáme pod 
označením P SO.3 27 
      Požadavku se vyhovuje, z projednání byla v souladu s  
      požadavkem SCHKOB vyloučena část plochy SO.3 č. 27, která se 
      nachází mimo plochu, schválenou změnou č. 13, viz příloha P SO.3 
      27, plocha byla do návrhu územního plánu zakreslena pouze 
      v rozsahu schváleném změnou ÚPN SÚ H-S č. 13 
 
SO.3 83   
Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu. Nevhodným rozšiřováním  zástavby a propojováním zastavěného území 
dochází ke změně charakteru zástavby z rozptýlené v řetězovou až plošnou ve vizuálně citlivém území. Rozpor s § 12 (ochrana 
krajinného rázu) především snížení jeho estetické hodnoty.  Nesouhlas. 
 
 V případě plochy SO.3 č. 83 bylo zažádáno o přehodnocení 
 stanoviska SCHKOB. Nové stanovisko SCHKOB bylo 
 vydáno 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, v tomto stanovisku 
 SCHKOB souhlasí se zahrnutím redukované plochy. Bylo uvedeno 
 pokynech pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  
 
SO.3 84 – plocha vyplňuje stávající zastavěné území a je akceptovatelná tím, že je částečně pohledově odcloněná stávající 
zástavbou. 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.  
 
      vzato na vědomí 
 
SO.3  85,86, 87, 88   
Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu. Nevhodným rozšiřováním  zástavby a propojováním zastavěného území 
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dochází ke změně charakteru zástavby v řetězovou až plošnou ve vizuálně citlivém území. Plocha 85, 86 a částečně i plocha 88 
svou zelení na ploše vhodně doplňují plochy určené k bydlení. Rozpor s § 12 (ochrana krajinného rázu) především snížení jeho 
estetické hodnoty.   Nesouhlas.  

 Požadavku bylo vyhověno částečně, z projednání byla vyloučena 
plocha č. 85, 86, 87 v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo 
zahrnuto do pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním. 

 V případě plochy SO.3 č. 88 bylo zažádáno o přehodnocení 
 stanoviska SCHKOB. Nové stanovisko SCHKOB bylo 
 vydáno 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, v tomto stanovisku 
 SCHKOB souhlasí se zahrnutím plochy č. 88 do projednání.  
 Bylo uvedeno v pokynech pro úpravu návrhu před veřejným 
 projednáním.  
 
 
Skupina ploch 5 :  
SO.3 40 – částečný souhlas – dle přílohy  P SO.3 40, P SO.3 100 
Plocha je spolu s širším okolím součástí rozlehlejší enklávy předělené údolní komunikací. Enkláva je charakteristická a cenná 
svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se snaží o zachování této charakteristiky a případnou stavební činnost 
v tomto území vždy pečlivě zvažuje. Celá tato enkláva (severně i jižně od komunikace) je  dlouhodobě vedena jako významná 
lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený druh). Existence a funkčnost   těchto biotopů souvisí mj. s patřičnou 
rozlohou klidového území. Likvidace takovýchto ploch pro stavební činnost je v rozporu se zněním § 50 zákona. Správa při 
posuzování v tomto konkrétním případě zohlednila skutečnost, že požadovaná plocha se nachází přímo na počátku klidového 
území, těsně přiléhá ke stávající zástavbě ( kdy dotvoří shluk staveb – charakter rozvolněné zástavby není narušen) a Správa 
rozlohu plochy redukuje tak, aby její zařazení do stavebních ploch bylo akceptovatelné. Zároveň konstatujeme, že, vzhledem 
k výše uvedenému, bude tímto stavební činnost v území vyčerpána.  
Souhlas dle přílohy P SO. 3 č. 40      
      Požadavku se vyhovuje, z projednání byla vyloučena část plochy 
      č. 40 v souladu s požadavkem SCHKO dle přílohy P SO.3 40 a P 
      SO.3 100. Bylo zahrnuto do pokynů pro úpravu návrhu před 
      veřejným projednáním.  
 
SO.3 7 – plocha je součástí údolí s jasně patrným dochovaným charakterem rozptýlené zástavby typickým pro Valašsko. Území 
severně i jižně přilehlé ke komunikaci je spolu s širším okolím dlouhodobě vedeno jako biotop chráněného druhu živočicha. 
Postupným zastavováním a činností s tím spojenou by došlo ke snížení jeho nutné rozlohy a ke zhoršení podmínek potřebných 
pro udržení funkčnosti biotopu v daném území. Nevhodné rozšiřování zástavby - rozpor s § 12 (ochrana krajinného rázu) 
především snížení jeho estetické hodnoty.  
Na biotop chráněných druhů se vztahuje ochrana dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. Nesouhlas.   
 

 Požadavku bylo vyhověno, plocha č. 7 byla vyloučena z 
 projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním. Po 
veřejném projednání došlo k další úpravě dokumentace, na základě 
námitky majitele a v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu 
SCHKOB ze dne 19.8.2016, č.j. 03112/BE/16-2 byla plocha 
zapracována do dokumentace.  

 
SO.3 100 – částečný souhlas – dle přílohy  P SO.3 40, P SO.3 100 
Odůvodnění jako u plochy 40. Plocha je spolu s širším okolím součástí rozlehlejší enklávy předělené údolní komunikací. 
Enkláva je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se snaží o zachování této charakteristiky 
a případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje. Celá tato enkláva (severně i jižně od komunikace) je  
dlouhodobě vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený druh). Existence a funkčnost těchto 
biotopů souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Krácením takovýchto ploch na úkor stavební činnosti je v rozporu se 
zněním § 50 zákona. Správa při posuzování v tomto konkrétním případě zohlednila skutečnost, že požadovaná plocha se 
nachází přímo na počátku klidového území, těsně přiléhá ke stávající zástavbě ( kdy dotvoří shluk staveb – charakter 
rozvolněné zástavby není narušen) a Správa rozlohu plochy redukuje tak, aby její zařazení do stavebních ploch bylo 
akceptovatelné. Zároveň konstatujeme, že, vzhledem k výše uvedenému, bude tímto stavební činnost v území vyčerpána. 
Souhlas dle přílohy P SO.3 100   

 Požadavku se vyhovuje, z projednání byla vyloučena část plochy č. 
100 v souladu s požadavkem SCHKO dle přílohy P SO.3 40 a P 
SO.3 100. Bylo zahrnuto do pokynů pro úpravu návrhu před 
veřejným projednáním.  

 
SO.3 38 –  Plocha (III. zóna CHKO Beskydy) je spolu s širším okolím součástí rozlehlejší enklávy předělené údolní komunikací. 
Enkláva je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se při své činnosti snaží o zachování této 
charakteristiky, případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje a snaží se stavební činnost směřovat spíše do 
formy úprav a rekonstrukcí stávajících objektů, než záborem nových ploch. Celá tato enkláva (severně i jižně od komunikace) je 
dlouhodobě vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený druh). Existence a funkčnost těchto 
biotopů souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Likvidace takovýchto ploch pro stavební činnost je v rozporu se 
zněním § 50 zákona. Na ploše byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin. Návrh je v rozporu s § 49 zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k výše uvedenému je stavební činnost v území vyčerpána. Nesouhlas.   
             

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 38 byla vyloučena z 
 projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  
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SO.3 120 – odůvodnění jako u plochy SO.3 38. Plocha (III. zóna CHKO Beskydy) je spolu s širším okolím součástí rozlehlejší 
enklávy předělené údolní komunikací. Enkláva je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se 
při své činnosti snaží o zachování této charakteristiky, případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje a snaží 
se stavební činnost směřovat spíše do formy úprav a rekonstrukcí stávajících objektů, než záborem nových ploch. Celá tato 
enkláva (severně i jižně od komunikace) je  dlouhodobě vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně 
ohrožený druh). Existence a funkčnost   těchto biotopů souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Likvidace takovýchto 
ploch na zástavbu je v rozporu se zněním § 50 zákona.  Vzhledem k výše uvedenému je stavební činnost v území vyčerpána. 
Správa proto v okolí plochy SO.3 120 požaduje i redukci navrženého zastavěného území. Nesouhlas.  
 
      Požadavku se vyhovuje, plocha č. 120 byla vyloučena z projednání 
      v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do pokynů pro 
      úpravu návrhu před veřejným projednáním. 
 
SO.3 94 – plocha je navrhována v III. zóně CHKO, v odlehlejší části  údolí Kání na jeho levé straně.  
Předmětným územím se Správa zabývala v rámci změny č.4 pod č.j.CHKO/3906/99/820/Svob z 30. 7. 1999, kdy uvolnila část 
území ve prospěch stavební činnosti, ale s tím, že pozemky v širším okolí (včetně nyní navrhované plochy 94) zůstanou 
neurbanizovaným územím. V území nedošlo ke změně podmínek tak, aby Správa přehodnotila původní stanovisko.  Rozlehlejší 
enkláva předělená údolní komunikací je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se při své 
činnosti snaží o zachování této charakteristiky, případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje a snaží se 
stavební záměry směřovat spíše do formy úprav a rekonstrukcí stávajících objektů, než záborem nových ploch. Celá tato 
enkláva (severně i jižně od komunikace) je vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený druh). 
Existence a funkčnost těchto biotopů souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Krácením takovýchto ploch na úkor 
stavební činnosti je v rozporu se zněním § 50 zákona.  Vzhledem k výše uvedenému je stavební činnost v území vyčerpána. 
Správa proto v širším okolí plochy SO.3 94 požaduje i redukci navrženého zastavěného území. Nesouhlas.     
Původní vyjádření: 
Lokalita "Pod  Grůněm": Jedná se  o odměřenou část  pozemku parc.č. 600/1  v k.ú. Solanec p.Soláněm,  podél komunikace. 
Území s uvedeným  pozemkem  se  nachází   ve  III.  zóně  CHKO  Beskydy z hlediska  odstupňované ochrany  přírody a  
krajiny s existující rozvolněnou   zástavbou  objektů   především  podél   komunikace. 
S ohledem  na  uvedenou  skutečnost  souhlasí  SCHKOB  se  změnou funkčního využití ze zóny  zemědělské krajiny s 
možností umístění malé rodinné  farmy na zónu  pro umístění stavby  rodinného domu. 
Stavbu  doporučujeme  vhodně  doplnit  zelení  místních druhů (ve smyslu ustanovení §  26 odst.1 písm. d) zákona  o ochraně 
přírody a krajiny). Oplocení pozemku se stavbou rodinného domu je možné s ohledem na velikost pozemku a  s ohledem na 
existenci III. zóny CHKO Beskydy a především  z důvodů zachování průchodnosti krajiny použít  pouze  jako  dřevěné  laťkové  
bez  podezdívky příp. jako pastevní   hrazení.  SCHKOB  nesouhlasí s dalšími stavebními aktivitami na pozemku parc. č. 
600/1 a požaduje zahrnout zbývající část uvedeného pozemku do nezastavitelných ploch neurbanizovaného území. 
 

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 94 byla vyloučena z 
 projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  

 
 
SO.3 9 – na ploše je umístěn objekt, jedná se zde o uvedení v soulad skutečného stavu s územně plánovací dokumentací.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
SO.3 21 – částečný souhlas – dle přílohy P SO.3  21 
 jedná se o plochu, která směrem severním bezprostředně navazuje na zastavěnou plochu. Umístění objektu na schválené 
redukované ploše dotvoří shluk staveb stávající fungující zemědělské usedlosti a není v rozporu s. Plocha je součástí II. zóny 
CHKO Beskydy, kde je stavební činnost akceptována pouze ve spojitosti s údržbou krajiny za předpokladu vlastnictví 
odpovídající výměry pozemků. Předložený návrh tyto podmínky splňuje.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.   
 

 Požadavku se vyhovuje, plocha byla upravena v souladu 
s požadavkem SCHKOB dle přílohy P SO.3 č. 21, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním. 

 
 
SO.3 61 – K ploše se Správa vyjadřovala v rámci změny 12 lokalita 1“ Pod Herálky“. 
Původní vyjádření: 
Plocha č.12/1 -  Pod Herálky.   Jedná se  o pozemek parc. č. 938 v k.ú. Hutisko-Solanec, který je součástí II. zóny CHKO 
Beskydy. Správa CHKO Beskydy souhlasí po úpravě ve výkresu limitů s návrhem  - tj. zařadit jmenované území do plochy 
pro umístění rodinných farem. (Ve výkresu limitů je zakreslena pouze část  plochy, je třeba zde provést nový zákres tak, aby 
byly zahrnuty pozemky p.č. 1236/2, 1233/4 a 1231 o celkové ploše 6 612m²).          
Pozemek žádané parcely č.938 o rozloze 1608 m² je v ÚP sídelního útvaru Hutisko součástí ÚSES – lučního biocentra. Správa 
CHKOB po zvážení a ústním jednání na místě samém a po upřesnění záměru dospěla k závěru, že umístění rodinné farmy 
neohrozí funkci lučního biocentra. Za vyjmutou plochu bylo projektantem ÚSESu navrženo a k biocentru přičleněno výše 
uvedené území. S přihlédnutím k tomu, že žadatel je vlastníkem odpovídající rozlohy pozemků, realizací záměru dojde 
prokazatelně ke zhodnocení území a žadatel byl ochoten nabídnout výměnou z botanického hlediska velmi cenné a rozlohou 
rozsáhlejší území, Správa CHKO Beskydy  vyjímečně  s návrhem souhlasí.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   
 
      vzato na vědomí 
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SO.3 62 – k ploše se Správa vyjadřovala v rámci změny 15 lokalita 7 „ Za kamenným mostem“. Plocha je součástí II. zóny 
CHKO B evidované jako biotop s výskytem chráněných druhů rostlin. V době zpracovávání změny 15 byl na ploše osazen 
oplocený stavební objekt. Správa tehdy po šetření na místě samém vyhodnotila situaci v území a souhlasila se zařazením 
pouze nekolizního oploceného území (dle přílohy P 15/7) do stavebních ploch. Zakreslení plochy v návrhu tomu neodpovídá.   
Aktualizovaný průzkum v území ukázal, že v území nedošlo ke změně podmínek tak, aby Správa měnila původní stanovisko.  
Původní vyjádření: 
Plocha č. 15/7 – „ Za kamenným mostem “ – jedná se o pozemky par.č. 1232/8, st. 630 v k.ú. Solanec pod Soláněm , které 
jsou součástí II. zóny CHKO Beskydy. Správa CHKO Beskydy souhlasí částečně s návrhem  – tj. do ploch pro bydlení 
venkovského typu s možností chovu domácího zvířectva zařadit jen území dle přílohy P 15/7. Velikost požadované plochy je 
redukovaná z důvodu nežádoucího růstu případných dalších stavebních aktivit. 
SOUHLAS za předpokladu zakreslení plochy dle původní přílohy v rámci změny č. 15, kterou přikládáme pod 
označením P SO.3 62      
      Požadavku se vyhovuje, plocha byla upravena v souladu  
      s požadavkem SCHKOB dle přílohy P SO.3 č. 62 v rozsahu 
      schváleném změnou č. 15, lokalita 7, bylo zahrnuto do pokynů pro 
      úpravu návrhu před veřejným projednáním. 
 
SO.3 63 – Plocha byla po pracovním výboru 23. ledna 2014 vypuštěna. 
 
SO.3 64 – Plocha byla po pracovním výboru 23. ledna 2014 vypuštěna. 
 
SO.3 66 – plocha je součástí II. zóny CHKO Beskydy a je na ní dlouhodobě evidován výskyt bohaté populace zvláště 
chráněného druhu rostlin. Na údržbu tohoto biotopu je z programu PPK (péče o krajinu) každoročně poskytován finanční 
příspěvek. 
Návrh je v rozporu s § 49 zákona.  Nesouhlas.   

Požadavku se vyhovuje, plocha SO.3 č. 66 byla vypuštěna 
z projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.   

 
 
SO.3 89 – plocha je součástí III. zóny CHKO, součástí volné prostorné louky oddělující řídce zastavěné severní okrajové lokality 
obce. Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 
se jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu danou charakterem sídla. Nevhodné rozšiřování a zahušťování 
stávajícího řídce osídleného území je v rozporu s § 12 (ochrana krajinného rázu) především se snížením jeho estetické 
hodnoty.   Nesouhlas. 

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 89 byla vyloučena z 
 projednání v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním.  

 
 
SO.3 109 – Plocha byla po pracovním výboru 23. ledna 2014 vypuštěna. 
 
SO.3 121 – plocha je navržena v severním cípu k.ú. Hutisko. V roce 2006 vedla Správa samostatné správní řízení 
(170/BE/SR/06), kdy vydala rozhodnutí k umístění malé rodinné farmy v území, které zahrnovalo m.j. i výměru pozemku plochy 
121 (plocha 121 ze západní strany sousedí s parcelou, na které je umístěna zem. usedlost). Jedná se o krajinářsky cenné, 
vysoce pohledově exponované území se sporadickou zástavbou, kdy Správa velmi zvažovala, zda návrhu vyhovět. Stavební 
činnost v takovýchto územích se povoluje výjimečně, pouze, dojde-li ke zlepšení krajinářských a ochranářských kvalit 
s komplexním využitím pozemků a pouze za předpokladu vlastnictví patřičné rozlohy zemědělské půdy, která bude přínosem 
pro zajištění obhospodařování dané části krajiny a jejíž rozloha bude schopna zajistit provoz zemědělské farmy a dojde li 
prokazatelně ke zhodnocení území vlivem realizace této stavby. V takovýchto územích doporučujeme stavební záměry 
směřovat nikoli formou nové výstavby, nýbrž formou rekonstrukce a přestaveb stávajících objektů. Správa je vázána výrokem 
výše uvedeného rozhodnutí, v území nedošlo ke změně podmínek tak, aby Správa měnila stanovisko. Požadovaný pozemek 
plochy 121 má sloužit zemědělské usedlosti a proto nemůže být zařazen do stavebních ploch. Stavební činnost v tomto území 
je umístěním usedlosti již vyčerpána. Nesouhlas. 
 

 Požadavku se vyhovuje, plocha č. 121 byla vyloučena z projednání 
v souladu s požadavkem SCHKOB, bylo zahrnuto do pokynů pro 
úpravu návrhu před veřejným projednáním. 

 
 

Plochy občanského vybavení 
O 76 – plocha pro rozšíření hřbitova 
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
      vzato na vědomí 
 
O 116 – částečný souhlas – dle přílohy P O 116    
plocha je určena pro odpočívadlo a parkoviště u pomníku CH.G.Masarykové. 
Jedná se o plochu s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu rostlin – rozpor s § 49 zákona (ochrana zvláště chráněných 
druhů rostlin). Z tohoto důvodu je plocha redukována.  
        Požadavku se vyhovuje, plocha byla upravena v souladu  
      s požadavkem SCHKOB dle přílohy P O 116, bylo zahrnuto do 
      pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním. 
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OH 144 – plocha pro uložení ostatků významných rodáků.  
Plocha ze dvou stran navazuje na lokality s bohatým výskytem ZCHDR, je součástí II. zóny, kde vzniká řada omezení jako 
zásahy do půdního povrchu, hydrologie, výsadba nepůvodních druhů, atd. Z tohoto důvodu požadujeme úpravu regulativu pro 
plochy OH. Souhlas za předpokladu úpravy regulativu. 
      Požadavku se vyhovuje. V případě plochy OH 144 se nejedná o 
      typickou plochu hřbitova, její zařazení do funkčního využití bylo 
      změněno na OX 144 z důvodu jejího specifického využití jako 
      plocha pro uložení ostatků valašských rodáků a umístění v okrajové 
      části obce ve II. zóně CHKO, pro funkční využití OX byl nově 
      navržen regulativ  
 
OS 43, – plocha leží poblíž stávajícího areálu koupaliště a je na ní zamýšlena výstavba tenisových kurtů.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
OS 44 – plocha leží poblíž stávajícího areálu koupaliště a je na ní zamýšlena výstavba tenisových kurtů.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.   

 
Plochy pro výrobu a skladování 
V 78 – plocha je navržena v severozápadním cípu řešeného území. Z jižní strany přímo navazuje na stávající výrobní plochy 
obce, které dosud nejsou zastavěny. V případě dalších požadavků na zástavbu jižním směrem od plochy V 78 upozorňujeme, 
že toto území by mělo zůstat neurbanizované, je pohledově velmi exponované a je zařazeno do ploch s vysokou přírodní a 
estetickou hodnotou krajinného rázu.   Souhlas. 
      vzato na vědomí 
 
 

Dopravní infrastruktura 
DS 33 - plocha je navržena severovýchodně od středu řešeného území. k.ú. Solanec.  Prodlužuje komunikaci až na hranici 
katastru.  
Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas. 
 
      vzato na vědomí 
 
DS 42 - plocha je navržena v severním cípu k.ú. Solanec. Z části je navržena pro zakreslení již 
existující zpevněné komunikace, z části navrhuje dopravní obsluhu návrhové plochy BI 89. 
Souhlas s připomínkou, že plochu BI (resp. SO.3) 89 žádáme vypustit. 
 
      Připomínce se vyhovuje. Část komunikace DS 42 navržená pro 
      obsluhu návrhové plochy SO.3 89 byla vypuštěna z projednání, 
      návrhová plocha DS 42 v místě již vybudované komunikace byla 
      změněna na DS – stav. SO.3 č. 89 byla vypuštěna z projednání na 
      základě stanoviska SCHKOB – viz výše. 
 
 
DS 114 – plocha je navržena v jihozápadní části řešeného území v Zákopčí pro autobusovou točnu. Souhlas. 
 
DS 91, 92 - plochy jsou navrženy v centrální části řešeného území. k.ú. Solanec. Jsou vymezena pro nová parkovací místa k 
fotbalovému hřišti. Souhlas. 
 
 

Technická infrastruktura 
K 115, K 107, K 147 – navrhovaná krajinná zeleň.   Souhlas.  
K 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145 - plochy pro doplnění lokálních 
koridorů. Souhlas. 
P 142 – plocha pro lokální biocentrum. Souhlas. 
TO 82 – plocha technického zabezpečení obce.  Souhlas.  
 
 

Veřejná prostranství 
P*72,  P*73,  P*122 ,  P*146   Souhlas.  
      vzato na vědomí 
 

Koncepce krajiny a sídelní zeleně, krajinný ráz 
Podmínky ochrany krajinného rázu, které jsou obsaženy v kapitole F.3 jsou stanoveny pouze obecně. Podrobnost řešení 
územního plánu neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu 
dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu ustanovení §12 odst. 4 zákona. Správa CHKO Beskydy proto bude 
dotčené záměry na svém území posuzovat m.j. podle ustanovení §12 odst.1 a 2 zákona.  
 
         vzato na vědomí 
              

Územní systém ekologické stability  
ÚSES je na obou katastrálních územích obce Hutisko - Solanec zpracován na odpovídající úrovni. Jeho popis v „Odůvodnění 
ÚP Hutisko - Solanec “ dává ucelenou představu o náplni a funkci ÚSES.  
 
      vzato na vědomí 
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F.2. Charakteristika ploch s rozdílným využitím (stávající i návrhové plochy): 
Z důvodu vyloučení kolize se zněním zákona požadujeme provést následnou úpravu regulativů: 
 
 
BI – PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 
Podmínky prostorového uspořádání: 
doplnit Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě: 
- úpravy stávajících staveb a případné novostavby musí svým objemem, výškou a měřítkem respektovat okolní zástavbu 
- architektonické a hmotové řešení nesmí narušit charakter, měřítko a obraz sídla 
- zastřešení staveb bude vycházet ze stávajícího charakteru zástavby 
 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno do textové části návrhu 
      ÚP, kap. F.2 
 
 
RI – PLOCHY RODINNÉ REKREACE 
Nepřípustné využití plochy 
doplnit - výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci 
doplnit  Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě: 
- eventuální přestavba musí měřítkem, formou zástavby respektovat kontext okolní zástavby. v případě dělení pozemku, na 
kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba 
 
      Připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu požadavku o doplnění 
      nepřípustného využití plochy pro výstavbu staveb rodinné rekreace 
      a doplnění podmínek prostorového uspořádání o požadavek, že 
      přestavba musí měřítkem, formou zástavby respektovat kontext 
      okolní zástavby. Druhá část požadavku, týkající se staveb na 
      oddělených částech pozemku nebude do územního plánu zahrnuta, 
      jelikož regulativ současně předepisuje zákaz výstavby nových 
      staveb pro rodinnou rekreaci, nelze tedy ani na nově oddělených 
      pozemcích povolit další stavbu pro rodinnou rekreaci, jedná se o 
      opakování stejného požadavku 
 
RH – PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 
Doplnit  - Podmínky prostorového uspořádání: 
- nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým 
objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území 
 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno do textové části návrhu 
      ÚP, kap. F.2 
 
O -  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Doplnit - Podmínky prostorového uspořádání: 
- výšková regulace zástavby v návaznosti na okolní zástavbu 
- v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí charakter a výšková hladina zástavby okolním stávajícím 
objektům 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno do textové části návrhu 
      ÚP, kap. F.2 
 
OS – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 
Přípustné využití plochy: 
doplnit - umístění výše uvedených záměrů je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně architektonických 
regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz a budou zajištěny ochranné podmínky zvláště chráněných 
území 
doplnit Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě: 
- nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým 
objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby 
 
      Připomínce se vyhovuje, v upraveném znění bylo zapracováno do 
      textové části návrhu ÚP, kap. F.2, do regulativů plochy OS jako 
      podmíněně přípustné využití plochy a Podmínky prostorového 
      uspořádání 
 
 
OH – PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 
Přípustné využití plochy: 
doplnit - umístění výše uvedených záměrů je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně architektonických 
regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz a budou zajištěny ochranné podmínky zvláště chráněných 
území  
      Připomínce se vyhovuje, týká se návrhové plochy OH 144, viz 
      vyhodnocení plochy OH 144 v tomto stanovisku. 
 Pro plochu OH 144, nacházející se ve II. zóně CHKO v blízkosti 
 Soláně, bylo nově stanoveno funkční využití, jelikož je její využití 
 rozdílné od využití OH v centru obce. Záměrem plochy č. 144 je 
 zřídit pohřebiště pouze pro uložení zpopelněných lidských ostatků, 
 jedná se o specifickou plochu veřejných pohřebišť. Označení bylo 
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 změněno na OX 144 -  plochy pro veřejná pohřebiště specifických 
 forem a požadavek na úpravu regulativů byl v upraveném znění 
 zapracován do dokumentace. 
 
SO – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Podmínky prostorového uspořádání: 
doplnit - nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména 
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby 
 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno v upraveném znění do 
      textové části návrhu ÚP, kap. F.2 
 
SO.3 - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 
Podmínky prostorového uspořádání: 
doplnit  - nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména 
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby 
 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno v upraveném znění do 
      textové části návrhu ÚP, kap. F.2 
WT – VODNÍ PLOCHY A TOKY 
Přípustné využití plochy: 
vypustit znění - rybochovná zařízení 
doplnit  - rybochovná zařízení zařadit do kategorie podmíněně přípustné za předpokladu splnění podmínky respektování 
ochranných podmínek zvláště chráněných území   
 
      Připomínce se vyhovuje, bylo zapracováno v upraveném znění do 
      textové části návrhu ÚP, kap. F.2 
 
P – PLOCHY PŘÍRODNÍ 
Přípustné využití: 
vypustit – z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 
Nepřípustné využití plochy: 

     Připomínce se vyhovuje, drobné stavby pro zlepšení podmínek pro 
     účely rekreace a cestovního ruchu, jako chodníky, odpočívadla, 
     drobná architektura apod. byly vyloučeny z přípustného využití. Tyto 
     stavby byly navrženy zařadit do podmíněně přípustného využití za 
     podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a budou zajištěny 
     ochranné podmínky pro zvláště chráněná území. Bylo zapracováno 
     do textové části návrhu ÚP, kap. F.2 

 
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Regulativ upravit následovně: 
Hlavní využití: 
- zemědělský půdní fond 
 
Přípustné využití: 
- pozemky pro zemědělskou prvovýrobu na zemědělském půdním fondu, trvale travní porosty, které v krajině plní funkci 
ekologicko-stabilizační a protierozní 
- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (např.stromořadí, remízy, meze, keřové 
pláště) 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků (např. protierozní a protipovodňová opatření), 
- související technická infrastruktura 
      Připomínce se vyhovuje částečně. 1. odrážka nebude do regulativů 
      zapracována, jedná se o pouze o rozvedení součástí zemědělského 
      půdního fondu do větší podrobnosti. 2. odrážka bude zahrnuta do 
      regulativů pod označením „krajinná zeleň“. 3. odrážka je součástí 
      § 18 stavebního zákona a územní plán ji nevylučuje, není nutné ji 
      uvádět do přípustného využití. 4. odrážka bude zahrnuta do 
      přípustného využití v upraveném znění. 
 
Podmíněně přípustné využití, u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovené podmínky: 
- stavby a nezbytně nutná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví (např. seníky, pastevní areály, 
přístřešky pro letní pastvu dobytka) 
- oplocení pastevních areálů a výběhů (např. ohradníky pro hovězí dobytek, koně, ovce) 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, opatření pro zvýšení retenčních schopností území a udržení vody v 
krajině 
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu (např. účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky) včetně zařízení pro 
jejich rekreační využití – odpočinková místa, vyhlídky, přístřešky, informační body 
- malé vodní plochy o výměře do 500 m2 
Podmínka: 
- řešení a provoz staveb a zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný ráz a budou 
zajištěny ochranné podmínky zvláště chráněných území 
 

     Připomínce se vyhovuje. Bylo zapracováno v upraveném znění 
     do textové části návrhu ÚP, kap. F.2 
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Nepřípustné využití, včetně vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 
stavebního zákona: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a oplocování mimo případů uvedených v přípustném a podmíněně přípustném využití 
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně vč. oplocení souvisejí mimo případů 
uvedených v podmíněně přípustném využití 
- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
 

     Připomínce se vyhovuje s výjimkou vyloučení staveb pro vodní 
     hospodářství, tyto stavby uvádí dotčený orgán SCHKOB zahrnout 
     rovněž jako podmíněně přípustné, budou jako podmíněně přípustné 
     ponechány v projednání. Stavby pro vodní hospodářství budou 
     vyloučeny s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití. Bylo 
     zapracováno ve zpřesněném znění do textové části návrhu ÚP, 
     kap. F.2 

 
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
                                                                                                                 
 Poznámka: 
 Nedílnou součástí tohoto stanoviska je příloha o 57 listech na nosiči CD. 
 
 
 
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 1.7.2015, č.j. 02700/BE/2015 -2 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy (dále jen "Agentura"), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení §78 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen 
"zákon'), vydává ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb. (dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 2 písmo g) zákona na základě Vaší výzvy o doplnění stanoviska č.j. 2789/BE/2014_ST ze dne 10.6.2015 
k územnímu plánu obce Hutisko-Solanec, následující stanovisko:  
 
1) plocha č. 88   
Agentura přehodnotila své, výše citované stanovisko, a za předpokladu, že budou z dalšího projednávání vypuštěny plochy 
č.85,  č.86 i č.87 a respektováno vypuštění plochy č. 4 (z jižní strany, spolu s redukcí okolního zastavěného území dle přílohy ve 
stanovisku č.j. 2789/BE/2014_ST), souhlasí se zařazením plochy č.88 mezi plochy smíšené obytné. 
Plocha č. 88 (stejně jako nedaleká plocha č.83) leží na severozápadním okraji katastrálního území Hutisko, mimo 
urbanizovanou, centrální část obce. Z krajinářského hlediska jej považujeme za území s dochovanou urbanistickou strukturou - 
tj. s rozvolněnou zástavbou, která je pro Valašsko typická. Zařazením všech návrhových ploch do nového ÚP spolu se 
zvětšením a propojením stávajícího zastavěného území by došlo defacto k plošnému zastavění - a tedy konfliktu s požadavky 
na ochranu krajinného rázu této pohledově exponované části obce (viz. § 12 zákona). Proto Agentura ve svém předchozím 
stanovisku ze dne 5.8.2014 nesouhlasila se zařazením plochy č. 88 (a č. 83) mezi plochy k zástavbě smíšené obytné. Agentura 
m.j. vycházela ze tzv. "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy (Arvita P spol. s.r.o., 1/2011), které m.j. zdůrazňuje "zamezit 
rozrůstání zástavby do svahů v blízkosti hlavní části zástavby, nepřipustit vytvoření větší plochy bydlení (nad dva domy) bez 
spojení s centrální částí zástavby ... ".  Změna stanoviska Agentury byla možná právě jen díky redukci jiných, výše uvedených 
ploch. Díky tomu nedojde k výše uvedenému, z hlediska ochrany krajiny problematickému, "zcelení" zastavěných a 
zastavitelných ploch v dané lokalitě.  
     Vzato na vědomí, plocha č. 88 byla ponechána v projednání 
2) plocha č. 83   
Agentura přehodnotila své, výše citované stanovisko (č.j.2789/BE/2014_ST), a souhlasí se zařazením redukované plochy č.83 
mezi plochy smíšené obytné.  
Plocha č. 83 ve stávající dokumentaci představuje přesně ono výše popisované problematické doplnění a propojení 
zastavěného území a tím nevhodné plošné zastavění této enklávy. Jde o stísněné vyvýšené území, protáhlého tvaru, těsně 
přiléhající k místní komunikaci. Parametry přístupu podle Agentury neodpovídají zamýšlenému nárůstu stavební činnosti v této 
části obce. Jsou zde remízy s bohatou keřovitou zelení a část je zalesněna. Výstavba je omezena také ochranným pásmem 
vedení VN.  
Nicméně z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je nový návrh akceptovatelný, pokud bude k výstavbě využita pouze 
polovina plochy a to tak, že ve směru východ-západ nedojde k propojení zastavěného území.  
 
      Připomínce se vyhovuje, část plochy č. 83 byla ponechána  
      v projednání, její velikost byla redukována v souladu se  
      stanoviskem SCHKOB (zakreslit pouze polovinu plochy a ve směru 
      východ – západ nepřipustit propojení zastavěného území) 
 
 
3) plocha č. 52   
Agentura přehodnotila své, výše citované stanovisko (č.j.2789/BE/2014_ST), a  
souhlasí se zařazením redukované plochy č.52 do stavebních ploch. Rozsah redukce je patrný z přílohy P52, která je součástí 
tohoto stanoviska.  
Původní návrh plochy č.52 do nového ÚP výrazně vystupoval ze stávajícího kompaktně zastavěného území do volné krajiny. 
Agentura ve stanovisku č.j. 2789/SE/2014_ST souhlasila se zařazením části území, která by arondovala linii zastavěného 
území.  
Přesto lze nově předloženy návrh akceptovat s tím, že severní okraj nově navržené plochy výjimečně vystoupí nad hranici 
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současného zastavěného území. Na tomto místě ale musíme upozornit, že vzhledem ke konfliktu s § 12 zákona (ochrana 
krajinného rázu) a k rozporu s § 50 zákona (ochrany zvláště chráněných druhů živočichů) je další stavební činnost severním 
směrem do volné krajiny vyloučena.  
V této souvislosti zmiňujeme, že východně od plochy Č. 52 byl dán ze strany SCHKO Beskydy souhlas k rozlehlé ploše územní 
rezervy, která skýtá možnost využití mnoha stavebních záměrů.  
 
     Připomínce se vyhovuje, plocha č. 52 byla ponechána  
     v projednání, její velikost byla redukována v souladu se  
     stanoviskem SCHKOB 
 
4) plocha č. 11  
V původním stanovisku č.j. 2789/SE/2014_ST jsme v předposlední větě chybně uvedli, že "Záměr není v rozporu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny". Agentura sděluje, že správné znění vyjádření k ploše Č. SI 11 je následující :  
Bl 11 - plocha je součástí III. zóny CHKOS na severním okraji katastru obce. Mírně svažitá, pohledově exponovaná plocha je 
rozdělena probíhajícím remízem, který vhodně doplňuje a odděluje části stávající rozvolněné zástavby. Dle "Hodnocení 
krajinného rázu v CHKO Beskydy (Arvita P spol. s.r.o., 1/2011) se jedná o území s přísnou ochranou krajinného rázu danou 
charakterem sídla. Nevhodné rozšiřování a zahušťováni stávajícího řídce osídleného území je v rozporu se zájmy ochrany 
krajiny ve smyslu ustn. § 12 (ochrana krajinného rázu). Navrženou zástavbou by byla snížena estetická hodnota krajinného 
rázu.  
Záměr je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Nesouhlas.  
 
      Vzato na vědomí 
5) plocha Bl74  
- byla převzata z původního ÚP. V původním stanovisku Agentura uvedla, že umístěním této plochy bude směrem západním 
ukončena možnost stavební činnosti. Vzhledem k tomu, že za jistých podmínek mohou být domy umisťovány do sousední 
plochy územní rezervy (SI 75), upravuje Agentura vyjádření k ploše SI 74 takto:  
Bl 74 - plocha je převzata z původního ÚP obce Hutisko-Solanec.  
Plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území a směrem západním zakončí stavební činnost v rámci této etapy územního 
plánu. Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.  
 
      Vzato na vědomí 
 
 
 
 
Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno  
ze dne 27.6.2014, sp.zn. 46610/2014-6440-OÚZ-BR  MOCR 19625-2/2014-6440 

 

Ministerstvo obrany k návrhu územního plánu Hutisko-Solanec nemá připomínky 

 

      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
ze dne 15.7.2014, č.j. KHSZL 12576/2014 
 
Dne 17. 6. 2014 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o 
společném jednání o návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Hutisko - Solanec včetně vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 82 odst. 2 písmo j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písmo b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh územního plánu Hutisko - Solanec.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko:  
S návrhem územního plánu Hutisko - Solanec se souhlasí.  
 
Odůvodnění: 
Územní plán obce Hutisko - Solanec vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastaveného území a potřeby obce.  
 
Bydlení  
Stávající zástavba je v centrální části řešeného území soustředěna v plochách pro bydleni individuální BI. Menší celek s 
plochami BI je v severní části k.ú. Solanec. V mistech soustředěnější zástavby SO.3 (v severozápadním cípu řešeného území a 
při hlavní silnici do Vigantic a v severním cípu k.ú. Hutisko) a v částech s roztroušenou zástavbou je bydlení převážně 
venkovského charakteru s původními usedlostmi (hospodářstvími) - plochy smíšené obytné zemědělské.  
Nové plochy pro bydlení individuální BI jsou v centrální části řešeného území navrhovány přednostně v zastavěném území, 
případně v návaznosti na stávající zastavěné území. Dále je navržena skupina ploch menšího celku zástavby BI v severní části 
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k.ú. Solanec. V místech soustředěnější zástavby SO.3 jsou nové plochy SO.3 navrhovány rovněž v návaznosti na stávající 
zastavěné území. Jedná se o lokalitu v severozápadním cípu řešeného území a při hlavní silnici do Vigantic a o lokalitu v 
severním cípu k.ú. Hutisko. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy i v lokalitě s již více rozptýlenou zástavbou (na 
severozápadě severovýchodní části řešeného území). V místech s roztříštěnou zástavbou charakteru Kopanic jsou plochy 
navrhovány v minimálním množství a to tak, aby byl charakter zástavby zachován.  
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení individuální:  
BI 52 k.ú. Hutisko - plocha při hlavní silnici od Vigantic;  
BI 19, 30 k.ú. Hutisko - plochy v severozápadním cípu "Pod vápenným korytem"; BI 11, 12, 15 k.ú. Solanec - plochy v severní 
části území;  
BI 32, 74 k.ú. Hutisko - centrální část;  
BI 35, 39, 41,48, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 103, 123 k.ú. Solanec - centrální část.  
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické:  
SO.3 7, 38, 40, 94, 100, 120 k.ú. Solanec - plochy v severovýchodní části řešeného území; SO.3 4, 5, 8, 20, 27, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 121 k.ú. Hutisko - plochy v severním cípu;  
SO.3 6, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 46 k.ú. Hutisko - plochy v severozápadním cípu "Pod vápenným korytem";  
SO.3 89 k.ú. Solanec - plocha v severní části území;  
SO.3 21, 62, 66 k.ú.Solanec - plochy v jihovýchodní části řešeného území; SO.3 61 k.ú. Hutisko - plocha v jihozápadní části 
řešeného území;  
SO.3 9 k.ú. Hutisko - plochy v severozápadním cípu "Pod vápenným korytem".  
 
Rekreace  
V řešeném území se nacházejí stávající plochy rekreace. Nové plochy rekreace nejsou územním plánem navrhovány.  
 
Občanské vybavení  
Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem stabilizovány. Územní plán dále navrhuje nové plochy 
občanského vybavení:  
O 76 - plocha pro rozšíření hřbitova  
O 116 - plocha v jihozápadní části řešeného území pro odpočívadlo a parkoviště u pomníku CH. G. Masarykové.  
OH 144 - plocha pro uložení ostatku významných rodáků.  
OS 43, 44 - plochy jsou navrženy v centrální části řešeného území. Na plochách je zamýšlena výstavba tenisových kurtů.  
 
Veřejná prostranství  
Územní plán stabilizuje a rozšiřuje plochy veřejných prostranství tak, aby byl zajištěn odpovídající přístup k za stavitelným 
pozemkům. Územní plán navrhuje nové plochy pro veřejná prostranství P* 72, 73,122 a 146.  
 
Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní  
Územní plán stabilizuje stávající výrobní plochy a areály a navrhuje rozšíření stávající plochy výroby a skladování o plochu V 
78. Plocha je navržena v severozápadním cípu řešeného území "Pod vápenným korytem".  
Dále je navržena plochy technického zabezpečení obce TO 82 pro výstavbu sběrného dvora na severu řešeného území při 
hlavní silnici od Vigantic.  
 
Dopravní infrastruktura  
Silniční doprava:  
Navržené plochy pro silniční dopravu:  
OS 33 - plocha je navržena severovýchodně od středu řešeného území k prodloužení komunikace až na hranicí katastru.  
OS 42 - plocha je navržena v severním cípu k.ú. Solanec. Z části je navržena pro zakreslení již existující zpevněné komunikace, 
zčásti navrhuje dopravní obsluhu návrhové plochy BI 89.  
OS 108 - plocha je navržena severovýchodně od středu řešeného území k zajištění dopravní obslužnosti plochy BI 109.  
OS 114 - plocha pro autobusovou točnu v jihozápadní části řešeného území. 
Pěší doprava:  
Základní pěší provoz se odehrává na chodnících podél silnic a na vozovkách místních komunikací a na samostatných stezkách. 
Nové chodníky budou průběžně budovány v lokalitách, které to prostorově umožní. Nové plochy nejsou navrhovány.  
Doprava v klidu:  
Návrhové plochy:  
OS 91, 92 - plochy jsou navrženy v centrální části řešeného území. Jsou vymezeny pro nová parkovací místa k fotbalovému 
hřišti.  
Další nová parkoviště mohou být vybudována v plochách zastavitelných dle příslušných podmínek využití.  
 
Zásobování vodou  
Obec Hutisko a její místní část Solanec pod Soláněm tvoří z hlediska zásobování nedílnou součást a jsou zásobovány pitnou 
vodou z čerpací stanice Vigantice. Voda je dopravována do VOJ (vodojem) Hutisko. Druhým zdrojem je prameniště Olší. Třetím 
zdrojem je pramenní jímka "U koláčka", která je napojena na rozvodnou síť obce ale slouží jako neveřejný vodovod. Obec je 
zásobována vodou ve třech tlakových pásmech. Horní část obce je zásobována z VOJ Hutisko 400 m3, dolní část je 
zásobována pres PK 30 m3. PK je v současné době mimo provoz a v ní umístěn redukční ventil. Zástavba situovaná nad VOJ 
Hutisko je zásobováno pitnou vodou z ATS situované ve VOJ Hutisko. Rozvodná síť Hutiska - jedná se o rady L T ON 80-100, 
PVC ON 80-100 a rady PE ON 2. V obci se nacházejí dva neveřejné vodovody. První je napojen na pramenní jímku se zářezem 
"Ve Smrčkách", na niž je napojeno 7 rodinných domů. Druhou je jímka se zářezem "U Dorotíka", na niž je napojeno 6 RO. V 
roce 2007 byl vybudován vodovodní rád podél komunikace směrem k Prostřed Bečvě v celkové délce 895 m z PE ON 90 a 
vodovodní řád Hutisko Solanec - Východ z PE ON 90 v délce 1050 m.  
Koncepce zásobování vodou z ČS Vigantice je zachována. Nové trasy vodovodu lze umístit ve stávajících a návrhových 
plochách dle příslušných podmínek využití ploch.  
 
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod Kanalizace Hutisko:  
V obci je vybudován kombinovaný kanalizační systém; starší část kanalizace v prostoru zástavby "škola, obecní úřad" (centrum 
obce) je jednotného systému - po odlehčení je zaústěna do nove realizovaného sběrače, který je ukončen biologickou COV na 
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začátku k.ú. Vigantic. Přípojné úseky nového sběrače jsou řešeny jako splašková kanalizace.  
Kanalizace Solanec :  
Na Solanci byla před 20-ti lety vybudována jednotná kanalizace, do níž byly přečerpávány splaškové odpadní vody z Hutiska. V 
roce 2007 byla vybudovaná splašková kanalizace z trub PVC ON 350 a podchycuje tak vody ze stávajícího jednotného systému 
kanalizace. Odpadní vody jsou odvedena na COV Horní a Prostřední Bečva.  
Koncepce odkanalizování je zachována. Nové trasy kanalizace lze umístit ve stávajících a návrhových plochách dle příslušných 
podmínek využití ploch.  
Součástí návrhu územního plánu Hutisko - Solanec je i Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované v 
květnu 2014 Ing. Marií Skýbovou, Zahradní 241, Štítina, přičemž na základě posouzení vlivů předmětných záměrů územního 
plánu na jednotlivé složky životního prostředí byla navržena ochranná opatření, která významnost nepříznivých vlivů snižují.  
Návrh opatření obecné povahy - Územního plánu Hutisko - Solanec není v rozporu s požadavky zákona č.. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Valašské Meziříčí  
ze dne 16.7.2014, č.j. HSZL-3721-3/VS-2014 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou 
dokumentaci a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 
149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné koordinované stanovisko. 
Poučení: 
K případným změnám proti posouzené dokumentaci je potřeba si vyžádat nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Připomínky sousedních obcí :  
 

K návrhu územního plánu Hutisko-Solanec ke společnému jednání nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí.  
 
 
 
 
Připomínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury :  
 
RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem,  
ze dne 8.7.2014, č.j. 5000970843 
 
Znění připomínky: 
K návrhu ÚP jsme se vyjádřili již dne 24.8.2011 ve stanovisku č. 91/11/257. 
Při respektování tohoto stanoviska nemáme dalších připomínek. 
 
      Vzato na vědomí  
 
 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000970843 a datum tohoto 

stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 

 
      Vzato na vědomí  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rwe-ds.cz/
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III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal 
stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 
2000) a současně byl uplatněn požadavek na posuzování návrhu územního plánu ve smyslu 
ustanovení § 10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, proto bylo pro Územní plán Hutisko-Solanec zpracováváno „Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je „Vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Hutisko-Solanec na životní prostředí, zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu“, a „Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
– Územní plán Hutisko-Solanec“.  
Předložený návrh byl vyhodnocen s ohledem na možné střety s požadavky na ochranu životního 
prostředí a veřejného zdraví a s ohledem na vztah k cílům zásadních koncepčních materiálů krajského 
a celostátního významu. Realizace ÚP umožní rozvoj obce a povede ke zvýšení atraktivity území, 
jeho lepšímu využití včetně zvýšení jejího rekreačního potenciálu, což je v konečném důsledku 
pozitivním faktorem. ÚP Hutisko-Solanec je ekologicky únosný a v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem.  
 
K využití silných stránek a příležitostí a posílení slabých stránek přispívá ÚP Hutisko-Solanec tím, že: 
-  respektuje kvalitní přírodní prostředí, dané existencí CHKO, a vysokou úroveň ekologické stability 

(příznivé životní prostředí) 
-  respektuje zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV a na plyn (hospodářský rozvoj) 
-  respektuje příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel, příznivý ukazatel naděje dožití, vysoký podíl 

bytů ve vlastních domech, vysokou intenzitu bytové zástavby, existenci základní školy a 
zdravotnického zařízení, rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje 
počtu obyvatel, vyšší atraktivitu pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště (soudržnost 
společenství obyvatel území) 

-  příležitost využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 kV, navrženou územním plánem 
Vigantice (hospodářský rozvoj) 

-  příležitost využití vymezených ploch pro občanské vybavení a ploch pro sport a rekreaci k rozvoji 
společenství obyvatel (soudržnost společenství obyvatel území) – ÚP navrhuje plochy O a plochy 
OS 

- příležitost rozvoje cestovního ruchu danou přítomností sjezdovek (hospodářský rozvoj) – 
stabilizované plochy ÚP 

-  využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (hospodářský 
rozvoj) – ÚP navrhuje plochu V 78 

- bylo odstraněno omezení rozvoje obce vzhledem k situování zastavěného území v územní rezervě 
LAPV, rezerva již není v ÚP navržena (hospodářský rozvoj) 

- zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (příznivé životní 
prostředí) - nelze územním plánem řešit, ÚP nemůže nařídit obyvatelům obce změnu způsobu 
vytápění, lze jen doporučit přechod na alternativní formy vytápění (např. tepelná čerpadla). 

- vysoký podíl neobydlených bytů (soudržnost společenství obyvatel) – nelze řešit územním plánem 
 

 

IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik podle § 50 odst. 5 stavebního zákona v platném znění bylo vydáno jako 
„Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“ podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dne 22.října 2014, číslo jednací 
KUZL 56451/2014.  
 

STANOVISKO 
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
podle § 109 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22 písmo e) zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů vydává  

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
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k posouzení vlivů na životní prostředí koncepce "Územní plán Hutisko - Solanec"  
za dodržení následujících podmínek:  
 
- Z návrhu ÚP Hutisko - Solanec odebrat plochy SO.3 4, 7, 38, 66, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 120,121; BI11.  
- V ploše SO.3 6 realizovat 1 objekt k bydlení, plochu zmenšit na část bližší ke stávající zástavbě a místní komunikaci.  
- V návrhu ÚP zmenšit rozsah plochy SO.3 20 tak, aby nedocházelo k záboru PUPFL.  
- V návrhu ÚP stanovit minimální rozlohu pozemku pro jeden objekt k bydlení v plochách SO.3 pro skupiny ploch 2, 3, 4 a 5 tak, 
aby po výstavbě zůstaly zachovány rysy rozptýlené zástavby.  
- V podmínkách využití ploch návrhu ÚP podmínit realizaci záměrů biologickým průzkumem v těchto plochách:  
SO.3 č.6, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 46, 100,  
OS 44, TO 82, 0116, OH 144  
- Doporučujeme respektovat návrh na úpravu regulativů, který navrhla Správa CHKO Beskydy ve svém stanovisku č.j. 
2789/BE/2014_ST ze dne 5. srpna 2014.  
 
 
Předkladatel:  Město Rožnov pod Radhoštěm  
Umístění koncepce:  kraj  Zlínský  
 obec  Hutisko - Solanec  
 k.ú.  Hutisko, Solanec pod Soláněm  
 
 
 
ODŮVODNĚNí:  
I. Charakter koncepce  
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:  
- plochy pro bydlení individuální BI 11, 12, 15, 19, 30, 32, 35, 39, 41, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 74, 103,123  
- plochy smíšené obytné vesnické SO.3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 46, 61, 62, 66, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 120, 121  
- plochy pro občanskou vybavenost O 76, 116  
- plochy pro tělovýchovu a sport OS 43, 44  
- plochy pro veřejná pohřebiště a související služby OH 144  
- plochy pro technické zabezpečení obce TO 82  
- plochy pro silniční dopravu OS 33, 42, 91, 92, 108, 114  
- plochy výroby a skladování V 78  
- plochy veřejných prostranství P* 72,73, 122, 146  
Dále se vymezují plochy krajinné zeleně K 107, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 145, 147 a plochy přírodní P 142.  
 
Zpracovatel vyhodnocení vlívů na žívotní prostředí dle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlívů na životní 
prostředí (dokumentace Vyhodnocení):  
Ing. Marie Skybová, Ph.D. - autorizovaná osoba podle § 19 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(číslo rozhodnutí o udělení autorizace Č. j. 38388/ENV/08, Č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace 20738/ENV/13)  
 
Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Hodnocení vlivů na 
soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení):  
RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona Č. 114/1992 Sb. (držitel 
autorizace MŽP ČR č.j. 51780/ENV/10)  
 
II. Průběh posuzování  
Návrh zadání ÚP Hutisko - Solanec obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen 
"KÚ ZK") dne 23. srpna 2011.  
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených v příloze č.8 zákona Č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na 
ŽP"), vyjádření věcně příslušných oddělení KÚ ZK, a stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (Správy CHKO Beskydy), 
provedl odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10d odst. 3 zákona o 
posuzování vlivů na ŽP v souladu s ust. § 10i odst. 3 tohoto zákona.  
Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 22. září 2011 pod č. j. KUZL 62557/2011 vyplynul požadavek na zpracování 
komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ŽP Územního plánu Hutisko - Solanec. 
Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo 
stanovisko orgánu ochrany přírody č. j. 4472/BE/2011 ze dne 16. srpna. 2011, které v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. pro hodnocenou koncepci nevyloučilo významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen "EVL") a ptačí 
oblasti (dále jen "PO"). Požadavek na zpracování Vyhodnocení vyplynul ze znění §10a odst. 1 písmo a) zákona č.100/2001 Sb., 
jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 1 Oi tohoto zákona.  
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí na internetové adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100 up, kód koncepce ZLK618P.  
Dne 17. června 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném jednání k "Návrhu opatření 
obecné povahy územního plánu Hutisko - Solanec včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území". 
Společné jednání se uskutečnilo 8. července 2014.  
Dne 4. srpna 2014 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 35721/2014 k Návrhu územního plánu Hutisko Solanec kladné koordinované 
stanovisko.  
Dne 22. září 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad od odboru výstavby a územního 
plánování, Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm stanoviska a připomínky podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k Územnímu plánu Hutisko - Solanec jako podklad pro vydání 
stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů na ŽP.  
 
 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100
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III. Hodnocení koncepce  
Územní plán Hutisko - Solanec je předkládán v jedné variantě.  
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hutisko-Solanec na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona uvedeny závěry zpracovatele Vyhodnocení:  
Z hlediska požadavků na zábor ZPF jsou nejvýznamnější zastavitelné plochy pro bydlení, významný podíl v plánovaném záboru 
zemědělské půdy představují plochy pro realizaci územního systému ekologické stability - plochy krajinné zeleně pro doplnění 
lokálních biokoridorů a interakčních prvků a plocha přírodní P 142 pro rozšíření lokálního biocentra "Pod Herálkami". V řešeném 
území převládají půdy ve IV. a V. třídě ochrany ZPF. Návrh ÚP vymezuje cca 18 ha zastavitelných ploch na půdách ve IV. 
tř.ochrany ZPF a cca 11 ha na půdách V. tř.ochrany. Pouze jediná plocha SO.3 121 o celkovém rozsahu 0,4875 ha je v ploše 
0,2581 ha vymezena na půdách ve Il.tř.ochrany ZPF.  
Na ploše SO.3 20 o rozsahu 0,04 ha a DS 33 o rozsahu 0,006 ha je předpokládán okrajový zábor lesního půdního fondu. 
Vzhledem k lokalizaci obce v chráněné krajinné oblasti a koncentraci přírodních hodnot v řešeném území zasahuje značné 
množství ploch do vzdálenosti 50m od okraje lesa. Jedná se o plochy SO.3 20, 21, 22, 27, 38, 40, 61, 62, 66, 83, 87, 88, 89, 
100 a 121; BI 12 a okrajově BI 74; 076, 116; OH 144; DS 92 a 38.  
Zpracovatel Vyhodnocení nevylučuje riziko aktivace svahových pohybů na ploše SO.3 28.  
Významný nepříznivý vliv na krajinný ráz mají lokality SO.3 21, 61, 62 a 66, podle zpracovatele Vyhodnocení jednoznačně 
nevhodně doplňují zástavbu na pasekách a samotách, lokalita SO.3 89 představuje nové "jádro", v kterém bude pravděpodobně 
vytvořen další tlak na výstavbu. Lokality SO.3 4 a 83 přispějí k vytvoření řadové zástavby, jejich vliv je z hlediska záboru ZPF a 
z hlediska vlivu na krajinný ráz hodnocen nepříznivě. Další nepříznivý zásah představuje zastavění lokality SO.3 121, jež je 
odpočinkovým místem s výhledem a drobnou sakrální památkou. Naopak pozitivně hodnotí ponechání plochy BI 75 v územní 
rezervě, neboť její vymezení v podobě celistvé zastavitelné plochy by nepříznivě ovlivnilo krajinný ráz.  
 
Jako opatření minimalizující negativní vlivy posuzovatel navrhuje vypuštění ploch SO.3 21, 61, 62, 66 a 121, jedná se o 
problematické plochy, které výrazněji zvyšují míru negativního vlivu koncepce na stanovištní i druhové předměty ochrany EVL 
Beskydy.  
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že hodnocená koncepce nebude mít významný negativní vliv na 
příznivý stav žádných předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 ani na celistvost těchto lokalit.  
 
VI. Vypořádání připomínek  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Územnímu plánu Hutisko - Solanec 
zaslal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí - příslušnému správnímu úřadu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 
písmene e) zákona o posuzování vlivů na ŽP. KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání připomínek, 
které se týkají dokumentace Vyhodnocení. Takové připomínky nebyly doručeny.  

 
 
V. Sdělení, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 zohledněno  

Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo plně respektováno, dokumentace byla upravena 
v souladu s tímto stanoviskem s výjimkou bodů: 

- Z návrhu ÚP Hutisko - Solanec odebrat plochy SO.3 č. 83 a 88,  
Vyhodnocení: V případě plochy SO.3 č. 83 a 88 bylo zažádáno o přehodnocení stanoviska SCHKOB. Nové stanovisko 
SCHKOB bylo vydáno 1.7.2015, č.j. 02700/Be/2015-2, v tomto stanovisku SCHKOB souhlasí se zahrnutím plochy č. 88 do 
projednání za podmínky, že ostatní plochy (č. 85, 86, 87) budou z projednání vyloučeny. V případě plochy č. 83 bude část 
plochy č. 83 ponechána v projednání, její velikost bude redukována v souladu se stanoviskem SCHKOB (zakreslit pouze 
polovinu plochy a ve směru východ – západ nepřipustit propojení zastavěného území) 
 
- V návrhu ÚP stanovit minimální rozlohu pozemku pro jeden objekt k bydlení v plochách SO.3 pro skupiny ploch 2, 3, 4 a 5 tak, 
aby po výstavbě zůstaly zachovány rysy rozptýlené zástavby.  
Vyhodnocení: Pro skupiny ploch 2, 3, 4 a 5 bude stanoveno rozmezí výměry stavebního pozemku tak, aby po výstavbě zůstaly 
zachovány rysy rozptýlené zástavby  

- V ploše SO.3 6 realizovat 1 objekt k bydlení, plochu zmenšit na část bližší ke stávající zástavbě a místní komunikaci.  
Vyhodnocení: Pro plochu SO.3. č. 6 bude stanoveno rozmezí výměry stavebního pozemku tak, aby umožnilo umístění pouze 1 
objektu pro bydlení.  

- Z návrhu ÚP Hutisko - Solanec odebrat plochu SO.3 č. 7,  
Vyhodnocení: Plocha SO.3 č. 7 byla na základě stanoviska SCHKOB ke společnému jednání vyloučena před veřejným 
projednáním z dokumentace. Majitel plochy podal v rámci veřejného projednání proti vyloučení plochy námitku. SCHKOB 
následně vydala nové stanovisko ze dne 19.8.2016, č.j. 03112/BE/16-2, ve kterém konstatuje, že došlo ke změně podmínek 
v území a námitku lze akceptovat, plocha bude zapracována do dokumentace v původním rozsahu.V rámci výzvy k uplatnění 
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byl KÚ OŽP požádán o stanovisko 
k vyhodnocení námitek, KÚ OŽP nevydal ke kladnému vyhodnocení námitky a zahrnutí plochy SO.3 č. 7 do dokumentace 
nesouhlasné stanovisko, má se za to, že se zahrnutím plochy SO.3 č. 7 souhlasí.  

 
 
VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění územního plánu Hutisko – Solanec 
zpracovaného projektantem jako kapitola A.12. v textové části přílohy č. II. - Odůvodnění. 
Návrh územního plánu Hutisko - Solanec nebyl řešen ve variantách, ze zadání územního plánu 
nevyplynul požadavek na variantní řešení ani na zpracování konceptu. 
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VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Návrh územního plánu vychází z předcházející územně plánovací dokumentaci ÚPN SÚ Hutisko-
Solanec, dále ji rozvíjí a upřesňuje podle současných poznatků, požadavků (legislativních i 
ekonomických) a předpokládaných investičních záměrů. Při stanovování koncepce rozvoje se 
vycházelo především z historicky vzniklé urbanistické struktury obce. Je zachován kompaktní 
charakter zástavby v centru obce a rozptýlený v ostatních částech obce. Návrhové plochy jsou 
umísťovány na okraj zastavěného území ve vazbě na stávající plochy. Jedná se o doplnění a rozšíření 
obytného území obce navázané na optimální využití stávající dopravní a technické infrastruktury. 
Územní plán nenavrhuje rozšiřování samot. Při navrhování ploch pro bydlení byla snaha o 
minimalizaci vlivu zástavby na krajinný ráz.  

Zastavěné území bylo pro obec Hutisko-Solanec nově vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona 
a zakresleno do dokumentace územního plánu. Základem pro vymezení zastavěného území je 
intravilán obce k 1.9.1966, který je do zastavěného území zahrnut dle § 58, odst. (2) stavebního 
zákona vždy, a dále zastavěné území zahrnuje zastavěné stavební pozemky, proluky, veřejná 
prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. V případě, 
že intravilán nebyl v minulosti zastavěn, tvoří hranici zastavěného území v těchto místech hranice 
intravilánu. Z tohoto důvodu je tato hranice vedena v několika případech po obvodu plochy Z* – plochy 
sídelní zeleně. V zastavěném území je možné umísťovat stavby v souladu s jeho funkčním využitím, 
hranice zastavěného území neznamená automaticky, že všechny pozemky v zastavěném území jsou 
určeny k zastavění. Hranice zastavěného území je vedena dle § 58, odst. (1) stavebního zákona po 
hranici zastavěných stavebních pozemků, nebo hranici zastavěného území tvoří spojnice lomových 
bodů stávajících hranic pozemků nebo bodů na těchto hranicích pozemků. Toto se týká zejména 
pozemků, nacházejících se ve II., popř. III. zóně CHKOB, resp. jejich nezastavěných částí. V 
původním územním plánu sídelního útvaru Hutisko-Solanec byla hranice zastavěného území vedena 
po hranici zastavěných stavebních pozemků i v okrajových částech obce v místech botanicky a 
zoologicky hodnotných a v místech plnících svou estetickou úlohu v území z hlediska ochrany 
krajinného rázu. Jelikož se jednalo o pozemky značné rozlohy, bylo pro tyto pozemky zastavěné 
území vymezeno nově v souladu s podmínkami ochrany přírody s cílem vytvoření podmínek pro 
účelné využití území a dosažení optimálního rozvoje obce a současně zajištění příznivých podmínek 
pro život v obci s ohledem na ochranu životního prostředí a hodnot v území. 

Potřeba vymezit nové zastavitelné plochy vychází zejména ze změny způsobu bydlení v rodinných 
domech. Na území obce Hutiska-Solanec dochází k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel a vzniká  
potřeba zajistit stabilizaci obyvatel v produktivním věku a mladších. Trend společného bydlení širšího 
okruhu rodiny v jednom rodinném domě, případně v panelových domech, je v této době v úpadku. Je 
upřednostňováno samostatné bydlení, tzn. jedna rodina na jeden rodinný dům. Počet obyvatel v obci 
Hutisko-Solanec roste především díky migračnímu přírůstku tzv. formou suburbanizace, tedy 
stěhováním obyvatel do širšího zázemí města (Rožnov pod Radhoštěm). Z tohoto důvodu vzniká 
potřeba nových stavebních ploch. V řešení je obsažena rezerva pro zohlednění nedostupnosti 
některých ploch, která je určena na rozvolnění zástavby nebo nerealizovatelnost výstavby. 

Odhadovaný počet potřebných bytů v obci je stanoven a zdůvodněn v kapitole A.13. textové části 
přílohy II. Odůvodnění. Potřeba je stanovena na základě výpočtu (kalkulačka URBANKA - zdroj RURÚ 
2014) na cca 100 nových bytů v období do roku 2026. Počet nových bytů je zde navržen s rezervou 
70%, potřebu nových zastavitelných ploch stanoví RURÚ na 16,39 ha. 

Územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy pro individuální bydlení o výměře 22,12 ha při reálné 
průměrné velikosti parcely pro 1 RD cca 1310 m2 a rezervou 70%. Průměrná velikost parcely vychází 
z typu zástavby v okrajových částech obce, v plochách navazujících na stávající zástavbu. Ne 
všechny pozemky, které územní plán navrhne k zástavbě, budou pro výstavbu rodinného domu 
využitelné, ať už z důvodů majetkoprávních či z dalších důvodů, navržený převis nabídky ploch je tedy 
odpovídající. 

Požadavky na zajištění požadovaného bytového fondu budou zajištěny jednak navrženými plochami 
pro individuální výstavbu rodinných domů, jednak dalšími rezervami ve stávajícím bytovém fondu. 
Rodinné domy lze umístit např. v prolukách stávajících ploch pro bydlení individuální. Pro rozvoj obce 
do budoucna je navržena plocha územní rezervy BI 74. 

Stávající i návrhové plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy pro bydlení individuální, bydlení 
hromadné, případně plochy smíšené obytné v kombinaci se související občanskou vybaveností, 
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nerušící výrobou a službami a plochy smíšené obytné vesnické, tzn. bydlení v rodinných domech s  
možností vyššího podílu hospodářské složky, tzn. zemědělské a řemeslné výroby.  

Plochy občanské vybavenosti jsou v obci stabilizovány, občanské vybavení je navrženo také jako 
součást ploch bydlení individuálního i hromadného a ploch smíšených obytných. Je navržena plocha 
pro rozšíření hřbitova Pro další rozvoj obce jsou navrženy plochy pro tělovýchovu a sport. Pro 
zkvalitnění obytné a rekreační funkce jsou navrženy plochy veřejných prostranství včetně zeleně. 

Plochy pro veřejná prostranství jsou navrženy dále z důvodu zajištění přístupu k novým i stávajícím 
plochám s rozdílným způsobem využití. 
 
Pro rozvoj výroby je rozšířena plocha výroby v návaznosti na stávající výrobní areály. K posílení 
regionu a rozvoj obce Hutisko-Solanec je navržena plocha technického zabezpečení. 
 

 

VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 
Námitky č. 1, 5, 7, 10, 12 (resp. část, požadující zahrnutí nové návrhové plochy) a 13 nebo jejich části se týkají nesouhlasu 
vlastníků pozemků s tím, že jejich pozemky nebo části jejich pozemků nebyly zařazeny do ploch umožňujících bydlení, popřípadě 
rekreaci (ploch BI resp. SO.3, RI). 
Vlastníci pozemků se cítí dotčeni návrhem řešení a proto podali námitku, ve které požadují zařazení jejich pozemků do 
projednání územním plánem. 
Z důvodu obsahových je podání, učiněné pod názvem „připomínka“, „dotaz“, „žádost“, „odvolání“, „námitka“ a pod. vyhodnoceno 
v souladu s § 52 zák. 183/2006 Sb. jako námitka. 
 
Vyhodnocení námitky č. 1, 5, 7, 10, 12 (resp. části, požadující zahrnutí nové návrhové plochy) a 13: 
Námitce č. 1, 5, 7, 10, 12 a 13 se nevyhovuje.  
 
 
Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1, 5, 7, 10, 12 (resp. části, požadující zahrnutí nové návrhové plochy) a 13  
(dále jen „Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce“) : 
 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s koncepcí rozvoje obce, urbanistickou koncepcí a s 
požadavky na rozvoj území obce, stanovenými územním plánem (Návrh ÚP, kapitola B, C).  
Koncepčním záměrem je zachování stávající urbanistické struktury a vytvoření podmínek pro zachování krajinného rázu a pro 
ochranu stávajících přírodních hodnot území, k čemuž přispívá nové vymezení zastavěného území v rámci zpracování 
Územního plánu Hutisko-Solanec a minimalizace návrhu zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachování charakteru 
stávající rozptýlené zástavby.  
Do návrhu územního plánu byla z územního plánu sídelního útvaru Hutisko-Solanec převzata převážná část návrhových ploch 
pro bydlení vhodných pro další rozvoj obce. Obec Hutisko-Solanec má návrhových ploch nadbytek, proto nejsou nové 
zastavitelné plochy ve volné krajině novým územním plánem navrhovány, jsou vymezovány jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury stávající zástavby za účelem vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území (viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření podmínek 
pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability v území) , 
Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní zásadou 
ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech kategorií 
„ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo rozšíření zastavěného území do volné krajiny 
a výrazné navýšení záboru ZPF. Rozšiřování výstavby do volné krajiny má dále zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. 
v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenované požadavky na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu jsou v rozporu s cíli územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona, neboť neodrážejí veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
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Žádostem nebylo vyhověno a nové zastavitelné plochy nebyly do návrhu územního plánu zahrnuty z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje 
území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch pro bydlení. Při řešení územního plánu bylo nutné přihlížet k 
mnoha hlediskům, zejména z důvodů demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, z 
těchto důvodů nebylo možné žádostem vyhovět. 
 
Jelikož se pozemky, jichž se námitky týkají, nacházejí mimo zastavěné území, ve volné krajině, znamenalo by zahrnutí některých 
z výše jmenovaných pozemků do ploch pro výstavbu rovněž nutnost vybudovat novou, nebo zkapacitnit stávající dopravní 
infrastrukturu a vybudovat do navrhovaných lokalit technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům může jevit, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, přírodní prostředí, hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a 
dopravní infrastrukturu. Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně 
jednotlivé pozemky jako vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje 
obce. Vzhledem k takovému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na 
zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 

 
Námitka č. 1 ze dne 18.4.2016  
 
Majitelka pozemků požádala o zařazení svých pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených k bydlení. Jednalo se o 
pozemky parc.č. 600/1, 600/22, 627/2.  
V roce 2015 došlo v katastrálním území Solanec pod Soláněm v rámci obnovy katastrálního operátu ke změně číslování 
pozemků, vyhodnocení námitky s odkazem na jednotlivá čísla pozemků v současné době tedy není aktuální. Bylo však 
ponecháno v tomto znění, jelikož se odkazuje na parcelní čísla pozemků, která byla platná v době podání námitky a která 
žadatelka ve své námitce uvádí. Po obnově katastrálního operátu je podatelka majitelkou pozemků 600/14, 600/22, 600/29, 
600/30, 616, 617. Dle údajů z KN z r. 2016  již podatelka není uvedena jako majitelka pozemku parc. č. 600/1, pozemek parc. č. 
627/2 v KN se již v KN nenachází. Podatelka je nadále majitelkou pozemku parc. č. 600/22, pozemek parc. č. 600/1 byl 
nahrazen pozemkem 600/29, 600/30, 616, 617. 
 
 
Znění námitky: 
Dne 14.3.2016 byla pod sp.zn. Měú/Výstl4563/2012/Ste, čj. dokumentu MěÚ/RpR/09308/2016 vypravena Veřejná vyhláška, 
kterou bylo oznámeno veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy - územního plánu Hutisko-Solanec.  
Jako výlučný vlastník pozemků p.č. 600/1, p.č. 600/22, p.č. 627/2 v kat. území Solanec pod Soláněm jsem požádala, aby moje 
pozemky byly v novém - navrhovaném územním plánu označeny jako pozemky určené k zástavbě.  
Vzhledem k tomu, že moje pozemky p.č. 600/1, p.č. 600/22, p.č. 627/2 v kat. území Solanec pod Soláněm, které jsou zapsány 
na LV Č. 1118 výpisu z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v 
navrhovaném plánu nejsou uvedeny jako pozemky určené k zástavbě, podávám v zákonné lhůtě proti návrhu územního plánu 
Hutisko-Solanec námitky, které odůvodňuji následovně:  
Původní částečný souhlas CHKO ze dne 05.08.2014 (SO.3 94 navrhovaná plocha ve III. zóně CHKO), vypracovaný pí. 
Turkovou s tím, že CHKO (citát) "Souhlasí se změnou funkčního využití ze zóny zemědělské krajiny s možností umístění malé 
rodinné farmy na zónu pro umístění stavby rodinného domu.  
Stavbu doporučujeme vhodně doplnit zelení místních druhů. Jedná se o odměřenou část pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm, podél komunikace. SCHKOB požaduje zahrnout zbývající část uvedeného pozemku parc.č. 600/1 do 
nezastavitelných ploch".  
V tomto stanovisku je rovněž uvedeno, že v této lokalitě údajně hnízdí chrástal polní. Ve vyjádření z 12.11. 2015 již tato zmínka 
chybí.  
Další stanovisko, zpracované opět pí. Turkovou ze dne 12.11.2015 celé rozsáhlé vyjádření CHKO z roku 2014 reviduje a 
poukazuje na skutečnost, že obec HS disponuje dostatečným množstvím zastavitelných ploch, které byly uvolněny k zástavbě. 
Podle informačního obecního úřadu je toto tvrzení mylné. Obec nedisponuje dostatečným množstvím zastavitelných ploch. Ad 
absurdum v tomto celém tvrzení je, že já, jako vlastník 3,5 ha ploch si mám koupit další pozemky, které mohu využít ke stavbě.  
Dále pí. Turková uvádí, že se u mých pozemků jedná o území volné krajiny bez jakékoliv návaznosti na zastavené území a bez 
možnosti řádného napojení na inženýrské sítě (?) Byla pracovnice CHKO na místě samém? Přímo v návaznosti na mé 
pozemky stojí po levé straně nemalý rodinný dům rodiny Žilkových, pokračuje domem JUDr. Hrachovce atd. Výše pak po pravé 
straně rod. Trčkova, Sekyrova atp.  
Poukazuji opětovně na skutečnost, že tyto mé pozemky parc.č. 600/1 navazují na obslužnou komunikaci ve vlastnictví obce a 
jsou celoročně dostupné. Nejedná se tudíž o svahovou zástavbu, jak uvedeno. Navíc vedou v jižní části mých pozemků 
nadzemní sítě NN a rovněž VN, díky kterým je podstatná část mých pozemků znehodnocena. Stát tehdy ode mne očekával 
samozřejmý souhlas s touto stavbou. Opětovně uvádím, že jsem svým souhlasem s vybudováním těchto sítí očekávala i já 
kladné vyřízení mé žádosti ze strany CHKO, zejména když jsem svým souhlasem s vybudováním těchto sítí umožnila rozvod 
elektrického proudu pro stávající zástavbu.  
Zároveň z důvodu rovnosti rozhodování žádám, aby byl brán zřetel na skutečnost, že pozemky mého souseda p. Žilky byly v 
minulosti mými pozemky, které pan Žilka ode mne odkoupil. Zda žádost o zavedení jeho nynějšího pozemku do územního plánu 
byla jim před 5 - ti nebo 1O - ti lety podána, jak CHKO argumentuje, je irelevantní. Buď hnízdí skutečně v této oblasti chrástal 
polní, jak argumentuje CHKO, a nebo hnízdí pouze na mých pozemcích, které bezprostředně navazují na pozemky p. Žilky. V 
této souvislosti se musíme držet právních podstat.  
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V neposlední řadě nasvědčuje i písemné rozhodnutí CHKO z 05.08.2014 o faktu, že při mém osobním jednání v r. 2014 na 
CHKO (pí. Turková) mi bylo touto zástupkyní CHKO částečně kladné vyřízení mé žádosti přislíbeno (viz resume z r. 2014).  
Z dostupných informací se stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen CHKOB) opírá o názory publikované v 
příručce zpracované soukromou firmou a lze si klást otázku, do jaké míry zde hrají roli nejrůznější individuální zájmy. K této 
úvaze mne vede kupř. skutečnost, že manželům Žilkovým byla na sousedícím pozemku povolena stavba bazénu, který má 
nesporně vliv na vodní zdroje v blízkosti RD Žilkových.  
 
Ze stanoviska CHKOB tak, jak jsem je citovala, tedy z 8.7.2014 a následně 12.11.2015 mi není zřejmá změna názoru CHKOB 
pokud se začlenění mých pozemků, jako pozemků určených k zástavbě, když mezi uvedenými daty nedošlo ke změně 
legislativy a stanovisko obce je konzistentní - tedy obec má zájem na začlenění pozemků p.č. 600/1, p.č. 600/22 a p.č. 627/2 v 
k.ú. Solanec pod Soláněm jako pozemků určených k zástavbě.  
Žádám, aby moje námitky shora uvedené, byly projednány, zohledněny a pozemky p.č. 600/1, p.č. 600/22 a p.č. 627/23 v k.ú. 
Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec byly začleněny do nového územního plánu obce Hutisko-Solanec jako pozemky 
určené k zástavbě.  
Nejenže se stanoviskem CHKOB zcela popírá a ignoruje význam osobního vlastnictví, ale stát tímto do principu osobního 
vlastnictví nepřípustným způsobem zasahuje.    
Prosím o prošetření a posouzení mé žádosti.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec nebylo žadatelce vyhověno v její žádosti o zařazení pozemků parc. č. 600/1, 
600/22 a pozemku ze ZE č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm o celkové rozloze cca 3 ha do ploch určených pro bydlení. Využití 
pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového 
ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. 
Nová zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného množství vhodnějších návrhových 
ploch, obsažených v návrhu ÚP. Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství 
potřebných návrhových ploch pro bydlení.  
 
V původním územním plánu byly výše jmenované pozemky zařazeny jako neurbanizované území, plocha ZPF. Toto zařazení se 
návrhem nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu se pozemky nacházejí v ploše Z – Plochy zemědělské 
v souladu s jejich původním využitím a zařazením v katastru nemovitostí. Před společným jednáním byla z pozemků žadatelky do 
projednání návrhu územního plánu navržena pouze část pozemku parc. č. 600/14 a 600/1 pod označením SO.3 č. 94, tato 
plocha byla po společném jednání vyloučena na základě stanoviska SCHKOB z 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST.  
 
V případě pozemků parc. č. 600/1, 600/22 a ZE 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm se jedná o rozsáhlé zemědělské meliorované 
pozemky, u kterých podatelka požaduje změnu funkčního využití pro bydlení. Pozemky se nacházejí v údolí Kání v území 
NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Změna funkčního využití 
pozemků pro bydlení by znamenala další výrazný zábor ZPF, přístup na pozemky je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí 
možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z 
pozemků je nekoncepční.  
Pozemek parc. č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm je pozemek ze zjednodušené evidence, tento pozemek tvoří část pozemku 
parc. č. 627/1 z KN v k.ú. Solanec pod Soláněm. Pozemek ZE č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm  o výměře 3.697 m2 se 
nachází v návrhu územního plánu v ploše zemědělské, tvoří výběžek pozemku z KN parc. č. 627/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, 
nacházející se mezi plochou přírodní a plochou krajinné zeleně ve volné krajině zcela mimo zastavěné území. Rovněž tento 
pozemek zůstává nadále zahrnut dle návrhu územního plánu Hutisko-Solanec v ploše zemědělské v souladu s jeho původním 
využitím a zařazením v katastru nemovitostí. 
 
Dotčený orgán ochrany přírody SCHKOB již ve svém stanovisku z 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST, v rámci společného jednání 
vyslovil nesouhlas se zařazením plochy SO.3 č. 94 v návaznosti na své stanovisko z 30. 7. 1999 ke změně č. 4 pod 
č.j.CHKO/3906/99/820/Svob, kdy SCHKOB  „uvolnila část území ve prospěch stavební činnosti (pozemky pana Žilky – poznámka 
pořizovatele), ale s tím, že pozemky v širším okolí (včetně nyní navrhované plochy 94) zůstanou neurbanizovaným územím. 
V území nedošlo ke změně podmínek tak, aby Správa přehodnotila původní stanovisko.  Rozlehlejší enkláva předělená údolní 
komunikací je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se při své činnosti snaží o zachování 
této charakteristiky, případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje a snaží se stavební záměry směřovat spíše 
do formy úprav a rekonstrukcí stávajících objektů, než záborem nových ploch. Celá tato enkláva (severně i jižně od komunikace) 
je vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený druh). Existence a funkčnost těchto biotopů 
souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Krácením takovýchto ploch na úkor stavební činnosti je v rozporu se zněním 
§ 50 zákona. Vzhledem k výše uvedenému je stavební činnost v území vyčerpána. Správa proto v širším okolí plochy SO.3 94 
požaduje i redukci navrženého zastavěného území“. Na toto odůvodnění Změny č. 4 ÚPN SÚ Hutisko-Solanec navázal dotčený 
orgán SCHKOB ve svém stanovisku ke společnému jednání o územním plánu Hutisko-Solanec a vyslovil nesouhlas se 
zařazením dalších ploch v této lokalitě do územního plánu na bydlení. Část tohoto odůvodnění cituje žadatelka jako „částečný 
souhlas CHKO (s plochou SO.3 č. 94 – pozn. pořizovatele) ze dne 05.08.2014 (SO.3 94 navrhovaná plocha ve III. zóně CHKO), 
vypracovaný pí. Turkovou“. 
 
Po společném jednání požádal pořizovatel dopisem z 3.11.2015, č.j. MěÚ-RpR/40208/2015 Agenturu ochrany přírody a krajiny, 
správu CHKO Beskydy o stanovisko k připomínkám z hlediska ochrany přírody a krajiny. Agentura ve svém stanovisku ze dne 
12.11.2015 (č.j. 4842/BE/15-002) uvádí: 
Agentura nadále nesouhlasí s návrhem převést výše uvedené plochy do ploch určených pro zástavbu.  
Žadatelka v námitce zmiňuje, že z důvodu zajištění přístupu ke svým pozemkům vybudovala příjezdovou komunikaci a 
souhlasila s umístěním sítí NN a VN. Rovněž poukazuje na to, že na pozemku nejsou chráněné druhy rostlin ani živočichů a 
požaduje umístění 3 rodinných domů (tedy plochu cca 15 tis.m2).  
K tomuto sdělujeme, že zavedení technické infrastruktury a absence chráněných druhů v území ještě neznamená, že plocha je 
z hlediska ochrany přírody a krajiny bezcenná a její využití je možné pouze jejím zastavěním. Plán péče o CHKO (odborný a 
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koncepční dokument ochrany přírody schvalovaný Ministerstvem životního prostředí České republiky) slouží jako podklad pro 
jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. V souladu s tímto dokumentem - k cílům v 
ochraně krajiny m.j. patří:  
- zachování a ochrana typického krajinného rázu a udržení pestrosti a relativní nezastavěnosti krajiny.  
- přednostně umisťovat stavby v rámci zastavěného a zastavitelného území a v těsné vazbě na zastavěné území  
- změnu územního plánu umožňující výstavbu ve volné krajině připustit pouze výjimečně pro stavby zabezpečující zemědělské 
využívání historických pasek (formou horských luk a pastvin)  
- je nutno uplatňovat požadavky na usměrňování rozvoje sídel tak, aby byly dodrženy principy zachování propustnosti území, je 
nutno ponechat nezastavěné plochy k zachování migrační propustnosti krajiny.  
- jako dlouhodobý cíl v ochraně zemědělského půdního fondu je nutné maximální možné zachování plochy zemědělských 
pozemků (ohrožené především zástavbou, zarůstáním a zalesňováním).  
Vše výše uvedené respektovala a zohledňovala Agentura při vyhodnocování požadavků převedení pozemků do stavebních 
ploch v rámci probíhajících minulých změn současně platného územního plánu Hutisko - Solanec, kdy je od r. 2003 v této 
lokalitě stavební činnost naplňována pouze v rámci zastavěného a zastavitelného území. Žadatelka v námitce uvádí, že se v 
minulosti dostalo souhlasného stanoviska k zařazení pozemků jejích sousedů pro stavební činnost. Tady Agentura sděluje, že 
tyto dvě plochy byly odsouhlaseny před rokem 2003, byly značně redukovány (vždy pro umístění 1 RD) tak, že těsně přiléhají k 
údolní komunikaci a nevystupují do pohledově exponovaných svahů, nevystupují do volné krajiny. K tomu ještě Agentura 
vysvětluje, že je vázána původním stanoviskem ze změny č.4. V území nedošlo ke změně podmínek tak, aby toto stanovisko 
byla nucena přehodnotit. Předmětným územím se Agentura zabývala už v rámci změny č.4  územního plánu obce Hutisko - 
Solanec pod č.j.CHKO/3906/99/820/Svob z 30. 7. 1999, kdy uvolnila část území ve prospěch stavební činnosti pod podmínkou, že 
pozemky v širším okolí ( území vč. plochy požadované žadatelkou) zůstanou neurbanizovaným územím.  
V námitce je k převedení do stavebních ploch nově požadován pozemek parcely Č. 627/2. Jedná se o pozemek ( III. zóna 
CHKO Beskydy) v odlehlé části obce těsně při severovýchodní hranici katastru vklíněný mezi plochy II. zóny. Západní část 
plochy přímo sousedí s územím zařazeným do ploch ÚSES. Jedná se o území volné krajiny bez jakékoliv návaznosti na 
zastavěné území a bez možnosti řádného napojení na inženýrské sítě. Z botanického hlediska se jedná o prioritní biotop - 
druhově bohatou mozaiku ovsíkových luk a smilkových trávníků jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy s možným výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin. Plochu nebylo možné prověřit na místě, jelikož požadavek přišel mimo vegetační období.  
Agentura nesouhlasí se zařazením plochy za účelem výstavby rodinného domu. Obec Hutisko Solanec disponuje dostatečným 
množstvím zastavitelných ploch, které byly uvolněny k zástavbě (včetně rozsáhlé územní rezervy) přímo v návaznosti na 
centrální část obce a které nejsou z pohledu ochrany přírody a krajiny kolizní. Poslední připomínka žadatelky, že při konzultaci jí 
bylo přislíbeno, že její návrh bude ze strany pracovníka CHKO B podporován, sdělujeme, že ani v rámci telefonátů ani i při 
osobním setkání nebyl žadatelce sdělen příslib souhlasu s jejím požadavkem.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce dopisem ze dne 4.7.2016,  č.j. MěÚ-RpR/23274/2016. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod 
č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
„K záměru na převedení výše uvedených pozemků do ploch pro zástavbu rodinnými domy se Agentura zamítavým stanoviskem 
vyjadřovala v rámci vyhodnocení připomínek podaných po společném jednání o návrhu územního plánu Hutisko-Solanec 
12.11.2015 (č.j. 4842/BE/15-002). 
K námitce, resp. nově formulovanému požadavku sdělujeme, že z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, hájených zákonem 
ZOPK, nedošlo k žádné změně a naše stanovisko zůstává negativní. Zájmy ochrany přírody zde reprezentuje: 
1) dochovaný krajinný ráz (ve smyslu ust. § 12 ZOPK), především pak jeho přírodní a kulturní charakteristika, daná dochovanou 
urbanistickou strukturou – tj. roztroušená zástavba typická pro Valašsko. V případě postupného doplňování a zahušťování 
zástavby v této, rozlohou nevelké enklávě by došlo prakticky k plošnému zastavění a tedy nežádoucímu snížení hodnot 
krajinného rázu. To je akceptovatelné pro urbanizovanou část obce, nikoli pro okrajovou, navazující na volnou krajinu CHKO. 
2) louky jsou součástí biotopu zvláště chráněného druhu živočicha, silně ohroženého chřástala polního (viz. §50 ZOPK), 
přičemž se jedná o nejvýznamnější hnízdní lokalitu v rámci obce i Rožnovska, a jednu z nejvýznamnějších v rámci CHKO 
Beskydy. Nezastavěnost větších souvislých ploch je přitom základním požadavkem pro jeho další existenci hnízdní populace. 
Výskyt chřástala je zde opakovaně potvrzován od r. 1994.  
Jen pro dokreslení situace připomínáme, že Agentura v posledních letech k záměrům na novou výstavbu ve středové a koncové 
části údolí Kání vydávala zamítavá stanoviska. Zmiňovaná stavba pana Žilky (povolena v r. 2003) byla směrem východním 
poslední novou plochou uvolněnou pro zástavbu v této části údolí. Domníváme se, že postup Agentury je plně v souladu se 
zásadami formulovanými např. §2 odst. (4) zákona 500/2004 Sb. (Správni řád), podle kterých  
" Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem ( tj. zde ochranou přírody a krajiny) a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly".  
 
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření podmínek 
pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability v území) , 
Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní zásadou 
ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech kategorií 
„ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo rozšíření zastavěného území do volné krajiny 
a výrazné navýšení záboru ZPF. Rozšiřování výstavby do volné krajiny má dále zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. 
v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
 
Požadavek o zařazení výše jmenovaných pozemků do návrhu územního plánu na změnu funkčního využití pro bydlení je v 
rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Hutisko-Solanec, Návrh - textová část, kap. 
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B.1), která stanoví zásady celkové koncepce rozvoje obce „zachování stávající urbanistické struktury spolu s vytvořením 
podmínek pro zachování krajinného rázu a ochranu stávajících přírodních hodnot v území“. Dle kapitoly C.1 „V místech 
s roztroušenou zástavbou jsou plochy navrhovány v minimálním množství a to tak, aby byl charakter zástavby zachován“.  
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch 
pro bydlení. Výše jmenované pozemky nebyly zařazeny do územního plánu z důvodu dostatečného množství vhodnějších 
návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. Žadatelka uvádí, že „podle informačního obecního úřadu je toto tvrzení mylné. 
Obec nedisponuje dostatečným množstvím zastavitelných ploch“. Není zřejmé, z jakých informací žadatelka tento nedostatek 
zastavitelných ploch dovozuje. 
 
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy o rozloze cca 3 ha do územního plánu na podatelkou uvedených 
pozemcích je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a 
udržitelném rozvoji území. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). Tím, že nebyla provedena změna funkčního využití pozemku, se nejedná o zásah do 
vlastnických práv podatelky, podatelka i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení 
vlastnického práva k pozemkům. 
 
 

 
Námitka č. 1a ze dne 27.4.2016  
 
Majitelka doplnila svoji námitku ze dne 18.4.2016 a požádala o zařazení plochy pro 1 – 3 rodinné domy na části pozemků 
parc.č. 600/14 a 628/1, 616, 617 (tyto tři byly sloučeny pod parc.č. 600/1), 600/22, 627/2v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch 
určených k bydlení. 

 
Znění námitky: 
Samozřejmě mám enormní zájem, aby celá výměra mých pozemků byla začleněna do ÚP jako určená k zástavbě (viz mé 
námitky z 14.4.2016), ale pokud nebude mým námitkám vyhověno, požaduji alespoň začlenění plochy pro 1 – 3 rodinné domy, 
případně rodinnou farmu, a to z důvodu, které jsem již v loňském a předloňském roce rovněž písemně podávala. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
V doplnění námitky žadatelka upravila svůj požadavek z původního požadavku na změnu funkčního využití svých pozemků pro 
bydlení v rozsahu 3 ha na velikost zastavitelné plochy na svých pozemcích na plochu pro 1 – 3 rodinné domy, avšak bez 
uvedení rozsahu a umístění této plochy. Rovněž tato námitka byla zamítnuta, odůvodnění zamítnutí námitky je shodné jako v 
případě námitky č. 1. V případě námitky č. 1a se jedná o novou žádost, podanou po veřejném projednání, bez uvedení umístění 
plochy. Pro tuto žádost nebylo vypracováno posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb. a posouzení NATURA 
2000 dle zák. 114/1992 Sb. 
Odůvodnění námitky – viz odůvodnění námitky č. 1. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 

 
 

 
Námitka č. 2 ze dne 20.4.2016 

 
Spolumajitel pozemků v k.ú. Hutisko požaduje změnu zakreslení zeleně v zastavěném území na pozemcích parc. č. 327/2, 
327/1 a 328 v k.ú. Hutisko na základě nového rozměření pozemků. v době zpracování vyhodnocení námitek toto dělení 
pozemků ještě není zapsáno v KN. 

 
Znění námitky: 
Dle veřejné vyhlášky ze dne 14.3.2016 týkající se Územního plánu Hutisko-Solanec, vznáším námitku k navrženým změnám, 
týkajících se pozemku v mém osobním vlastnictví. Důvodem je nové vytyčení parcel a obecní cesty, které je zadáno 
v katastrálním úřadu k zaevidování, viz příloha č. 3. 
Žádám tímto o změnu vámi vytyčené oblasti zeleně a navrhuji náhradní řešení. 
Vámi navrhovanou oblast zeleně viz příloha č. 1 ponechat jako stavební pozemek a jako oblast zeleně zanést do plánu část 
parcely č. č. 327/2 viz příloha č. 2. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně, hranice mezi plochou SO.3 a Z* je vedena po hranici pozemku parc. č. 327/2 a 328 v k.ú. 
Hutisko. 
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Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec  byly v návrhu územního plánu pro společné jednání pozemky  žadatele 
navrženy do zastavěného území do ploch, určených pro bydlení SO.3, ve srovnatelném rozsahu s územním plánem sídelního 
útvaru Hutisko-Solanec. (Zde byla plocha zahrnuta do ploch určených pro bydlení). V rámci projednávání územního plánu vznesl 
dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy, určené k zastavění na pozemcích. Jelikož se pozemky 
nacházejí v zastavěném území – intravilánu, byla hranice intravilánu v souladu s § 58 stavebního zákona do územního plánu 
převzata, část pozemků byla zakreslena jako zastavěné území – SO.3  a část pozemků byla zahrnuta do plochy sídelní zeleně 
Z*. Spolumajitel proti zakreslení sídelní zeleně v tomto rozsahu podal námitku a předložil geometrický plán jako podklad pro 
návrh nového dělení pozemků a pro zakreslení nové hranice mezi plochou SO.3 a Z*.  Jelikož však nové dělení pozemků nebylo 
zapsáno do KN, bude námitce vyhověno pouze částečně, hranice plochy SO.3 bude oproti dokumentaci pro veřejné projednání 
upravena ve směru východ – západ, nebude však zakreslena v místech, ve kterých hranici namítající požaduje, ale bude vedena 
v souladu s § 58 stavebního zákona po hranici stávajících pozemků parc. č. 327/2 a 328 v k.ú. Hutisko. 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde, že bude-Ii po 
novém rozdělení pozemků plocha zeleně vedena po hranici pozemku parc.č. 327/2, nemá Agentura připomínek.  
 
 

 
 
Námitka č. 3 ze dne 21.4.2016  

 
Majitelé pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm požadují odstranění zákresu komunikace přes pozemky v jejich vlastnictví, 
nesouhlasí se  zakreslením pozemku parc. č. st. 145 jako plochy pro rodinnou rekreaci a požadují zařazení do SO.3 – plocha 
smíšená obytná vesnická, namítají zařazení pozemků parc. č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2, zapsaných v KN jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace – do DS - plochy pro silniční dopravu  a namítají nezakreslení vnitřního členění parcel na pozemku 
parc. č. 145 v k.ú. Solanec pod Soláněm do územního plánu. 

 
Znění námitky: 
Podatelé jsou vlastníky budovy - stavba pro rodinou rekreaci č. e. 105 na pozemku p. č. st. 143, budovy - zemědělská usedlost 
bez č. e. a č. p. na pozemku p. č. st. 145 a dalších pozemků p. č. 822/1, 822/2, 822/3, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 
834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5 a 838/12 zapsaných na LV 425, vše v k.ú. 650064 Solanec pod 
Soláněm, obec Hutisko-Solanec.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatelé tímto podávají proti předmětnému návrhu územního 
plánu obce Hutisko - Solanec v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
 
Námitka č. 1:  
Nesouhlasíme se zákresem a vedením účelové komunikace přes pozemky v našem vlastnictví na p. č. st. 145 - zastavěná 
plocha a nádvoří a dále na pozemcích p. č. 838/5, 822/2, 822/1, 834/3, 834/4 a 838/2 a požadujeme, aby tato komunikace byla 
s územního plánu Hutisko-Solanec vypuštěna a odstraněna, protože:  
1. se jedná o nelegální, nepovolenou a nezkolaudovanou stavbu komunikace, na kterou je vedeno řízení o odstranění stavby.  
2. provoz vozidel na této nelegální komunikaci ohrožuje život a zdraví majitelů a uživatelů zemědělské usedlosti a rekreační 
nemovitosti na p. č. st. 143 a 145. Komunikace je vedena přímo přes zastavěnou plochu a nádvoří p. č. st. 145.  
3. nikdy nemohla být zařazena do pasportu místních komunikací obce, protože pro zařazení této nelegální účelové komunikace 
na soukromých pozemcích neexistuje žádné správní rozhodnutí. Pasport komunikací obce Hutisko-Solanec považujeme za 
falzifikát a podvrh, minimálně v rozsahu uvedené komunikace a jejího okolí.  
4. nejedná se o veřejně přístupnou komunikaci. Nikdy nebyly prokázány a splněny podmínky pro prohlášení komunikace za 
veřejně přístupnou. Majitelé pozemků nikdy nedali souhlas se zřízením komunikace na nich a to ani výslovně ani konkludentně 
a od počátku se proti této nepovolené stavbě komunikace brání.  
5. o zařazení této komunikace do územního plánu obce Hutisko-Solanec rozhodují prokazatelně podjaté úřední osoby a podjatí 
zastupitelé, kteří mají evidentní zájem na zachování současného protiprávního stavu a zachování nelegální stavby v původním 
stavu.  
 
Odůvodnění: 
Komunikace byla provedena v roce 1987 bývalým JZD bez platného stavebního povolení, územního řízení a bez souhlasu 
majitelů pozemků, nebyla nikdy ani zkolaudována a je dodnes užívána i přes nesouhlas vlastníků pozemků i stavby. Jako 
vlastníci dotčených pozemků, na kterých se tato komunikace nachází, jsme nebyli nikdy účastníky ani územního ani stavebního 
řízení a byli jsme vždy úmyslně a účelově obcházeni. Na tuto stavbu je již od roku 1996 vedeno řízení o odstranění nepovolené 
stavby, které nebylo do dnešního dne skončeno a nebylo nikdy ani vydáno žádné pravomocné rozhodnutí v této věci. (příl. č. 2)  

V roce 1998 bylo provedeno další navýšení vrstev konstrukce komunikace a rozšíření zpevněného povrchu vozovky. Dle 
vyjádření starosty obce Hutisko-Solanec ze dne 21. 10. 2008 považujeme za doložené a prokázané, že obec Hutisko-Solanec 
jako stavebník stavěla a realizovala v roce 1998 stavbu rozšíření komunikace a opravu komunikace na pozemcích soukromých 
vlastníků p. č. st. 145, 838/5, 823/1, 824, 822/1, 834/2, 838/2 a to bez jakéhokoliv stavebního povolení, ohlášení stavebnímu 
úřadu a bez souhlasu vlastníků soukromých pozemků, na kterých stavba leží. Starosta obce nebyl schopen doložit žádný 
protokol o výběrovém řízení na zhotovitele stavby, žádnou smlouvu o dílo, žádnou kopii faktury za provedené práce a ani 
nedokázal specifikovat, jak byla tato stavba zaúčtována v účetnictví obce.(příloha Č. 3)  

POLNÍ cesta "Pavlicovo", jak je nazývána v řízení o odstranění nepovolené stavby, vedená JINOU trasou, nikdy nebyla určená 
k neomezenému užití silničními a jinými vozidly a chodci, nikdy nebyla určena jako příjezdová nebo přístupová komunikace k 
dalším nemovitostem a nebyla ani spojnicí s ostatními komunikacemi. Vznikla pouze jako veřejně nepřístupná polní cesta v 
uzavřeném pastevním areálu a pouze PRO PRŮCHOD HOVĚZÍHO DOBYTKA na přilehlé pastviny k zpřístupnění budovaných 
pastevních areálů. (příloha č. 4)  

Dopravní obslužnost je možno zajistit jiným způsobem bez zbytečného omezovánl vlastnických práv ve smyslu znaleckého 
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posudku Č. 437-03/14 uvedeného v příloze. (příloha č. 7)  

Značný provoz motorových vozidel přes stavební plochu p. č. st. 145 ohrožuje zdraví a životy uživatelů této nemovitosti, výrazně 
narušuje práce a pohyb uživatelů na stavební ploše a porušuje tak práva na soukromí. Provoz těžkých vozidel pro svoz dřeva 
staticky ohrožuje a narušuje stabilitu objektu v bezprostřední blízkosti cesty a výrazně omezuje možnosti dostavby potřebných 
objektů.  

Uvedené nezákonné a zcela zbytečné zásahy do vlastnických práv výrazně snižují hodnotu stavebních objektů i pozemků, 
dochází ke znemožnění využívat pozemky způsobem k tomu určeným, rovněž dochází ke zvýšení úrovně hluku a exhalací od 
projíždějících vozidel a ke znemožnění užívání lesních a zemědělských pozemků.  

Nepovolenou stavbou bylo zničeno stávající prameniště jako jediný zdroj pitné vody pro spádový vodovod zásobující stávající 
nemovitosti. Nepřiměřený zářez do terénu na p. č. 822/1 a 838/2 přerušil všechny původní prameny a odvedl jejich vody na 
odvrácený svah na p. č.822/1. Tím současně odvodnil zemědělskou půdu na p. č. 824, 825 a 838/3, čímž výrazně zhoršil bonitu 
půdy a snížil hodnotu těchto pozemků.  

Rovněž ze znaleckého posudku a výše uvedeného plyne, že v dané lokalitě byly a jsou alternativní přístupy, které přestaly být 
užívány z pouhé "pohodlnosti", právě poté co došlo k výstavbě nepovolené komunikace. Představitelé obce pak nepochopitelně 
apriori odmítají tato fakta a jakoukoli debatu (a domluvu) na náhradní trase, nejsou vůbec ochotni situaci řešit a využívají a 
zneužívají nezákonný stav a jsou dlouhodobě laxní a nečinní.  

Dle konstantní judikatury soudů je pro vznik pozemní komunikace třeba souhlas vlastníka pozemku! Vlastníci pozemků 
komunikaci nezřídili, nikdy nedali souhlas se zřízením komunikace na nich, nikdy s ní nesouhlasili a vždy se proti ní bránili. 
Vlastníci pozemků nikdy nedali souhlas ani výslovně ani konkludentně, aby byl pozemek využíván jako cesta, nebo pozemní 
komunikace. Stavba byla prokazatelně postavena v rozporu se zákonem a vlastníci pozemků nikdy nebyli účastníci ani 
územního a ani stavebního řízení a byli vždy úmyslně a účelově obcházeni. Na parcele p. č. st. 145 komunikace ve stávající 
ose nikdy nevedla, jedná se o stavební parcelu. Na parcele p. č. 822/2, 822/1, 838/2 se před vznikem stavby žádná cesta ani 
komunikace nenacházela.  

Pasport komunikací obce Hutisko-Solanec považujeme za falzífikát a podvrh, minimálně v rozsahu uvedené komunikace a 
jejího okolí. Neexistuje žádné správní rozhodnutí, kterým by tato nepovolená komunikace na soukromých pozemcích mohla být 
zařazena do pasportu místních komunikací obce a pokud se tak stalo tak, pouze na základě nějakého svévolného a 
nezákonného jednání nebo rozhodnutí obecního zastupitele nebo úředníka.  

Tvrzení o veřejné přístupnosti předmětné komunikace se nezakládá na pravdě a jsou to výmysly a fabulace úředníků a 
zastupitelů obce Hutisko-Solanec. Nikdy nebyly a ani nemohly být splněny podmínky pro prohlášení této nepovolené 
komunikace za veřejně přístupnou. Jako majitelé dotčených pozemků jsme nikdy nesouhlasili se zřízením komunikace na nich a 
vždy jsme se proti ní bránili. Téměř 5 let Obecní úřad Hutisko-Solanec v působnosti příslušného silničního správního úřadu vedl 
bezvýsledně řízení o určení právního vztahu k této komunikaci. Oprávněnými úředními osobami v tomto řízení byli starosta 
obce Ing. Vladimír Petružela, místostarosta obce Petr Maléř a asistent silničního správního úřadu Ing. Zdeněk Habáň, kteří 
nakonec uvedli dne 2. 2. 2016 v námitce podjatostí všech úředních osob, kterou vznesl sám starosta obce Ing. Vladimír 
Petružela, že již nemohou rozhodovat nestranně, neboť sympatizují s většinou účastníků řízení a již nemohou vystupovat 
nestranně. Dne 19. 2. 2016 byl usnesením Krajského úřadu Zlínského kraje starosta obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimír 
Petružela vyloučen z důvodů podjatosti, z projednávání a rozhodování v řízení o určení právního vztahu na účelové komunikaci, 
neboť nadřízený orgán dospěl k závěru, že existují okolnosti svědčící o možné zaujatosti Ing. Vladimíra Petružely a vyvolávající 
tak důvodné pochybnosti o jeho objektivitě při projednávání a rozhodování uvedené věci. (příloha č. 8)  

K otázce podjatosti úředních osob dále uvádíme, že vznášíme námitku podjatosti a za osoby podjaté považujeme v tomto 
případě nejen starostu obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimíra Petruželu, místostarostu Petra Maléře, určeného zastupitele pro 
spolupráci s pořizovatelem územního plánu Hutisko-Solanec, ale rovněž za pořizovatele územního plánu Ing. Lenku 
Vojkůvkovou, vedoucí odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a z důvodů systémové podjatosti i Ing. 
Věru Štěpánovou, samostatnou referentku územního plánování. Usnesením ze dne 24. 11. 2010 byla Ing. Lenka Vojkůvková 
vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení o odstranění stavby "rekonstrukce polní cesty Volkovo a Pavlicovo", neboť 
může mít zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. (příloha Č. 9).  

V protokolu o ústním jednání ze dne 27. 10. 2015 sp. zn. SŘ/48135/2015/Ši, č. j. MěÚVM 54562/2015 ve věci pokračování 
řízení o odstranění stavby: "Rekonstrukce polní cesty Volkovo a Pavlicovo" které se týká předmětné komunikace a kterého se 
účastnili jak starosta obce Ing. Vladimír Petružela tak i místostarosta obce Petr Maléř, starosta uvedl:  

Budování jiné komunikace je právně i finančně složité. Obec trvá na zachování stavby v původním stavu. Což dokazuje, že 
starosta i místostarosta mají zájem na zachování současného protiprávního stavu a nezákonně vybudované stavbě 
komunikace.  

Námitka č. 2:  
Ve výkresové části je chybně označena p. č. st. 145 jako plocha určená pro rodinnou rekreaci. Podle zápisu v KN se na tomto 
stavebním pozemku nachází budova zemědělská usedlost. Nesouhlasíme se zápisem pozemku jako plochy RI - pro rodinnou 
rekreaci a žádáme o provedení změny a zařazení na SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické.  
 
Odůvodnění: 
Na pozemku parc. č. st. 145 se nachází objekt zemědělské usedlosti, který vždy byl a je určen k trvalému bydlení a to již od 
roku 1860. I v KN je budova vedena jako zemědělská usedlost a ne objekt pro rodinnou rekreaci. Je nepodstatné, že v 
současné době nemá budova přiděleno popisné a evidenční číslo.  

Je zajímavé, že pozemky a stavební parcely kolem objektů stejného typu, pocházející ze stejné doby v nedaleké lokalitě 
Pavlicovo (např. na p. č. st. 139, 140/3, 140/4, 336), které jsou vlastníky užívány výhradně k rekreaci jsou zařazeny v územním 
plánu do SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické, což je také v rozporu s jejich skutečným užíváním. Všichni vlastníci těchto 
objektů mají dle KN uvedeno trvalé bydliště mimo lokalitu a žádný z nich v nich skutečně nebydlí.  

Námitka č. 3:  
Nesouhlasíme se zařazením pozemků p. Č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2 zapsaných v katastru nemovitostí jako ostatní 
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plochy do kategorie OS - plochy pro silniční dopravu. Požadujeme, aby pořizovatel územního plánu změnil a překvalifikoval 
zařazení pozemků.  
 
Odůvodnění: 
Pokud je nějaký pozemek na katastru zapsán, jako ostatní plocha - ostatní komunikace neznamená to automaticky, že má, 
může nebo musí sloužit jako plocha určená pro silniční dopravu. Tyto pozemky pro silniční dopravu nikdy nesloužily, sloužit 
neměly a je zřejmé že z žádné strany nenavazují na další pozemky, které by k silniční dopravě mohly nebo měly sloužit.  

Je pozoruhodné, že pozemky soukromých vlastníků označené v KN jako ostatní plocha - ostatní komunikace jsou zařazeny do 
OS - plochy pro silniční dopravu, ale např. nedaleký pozemek ve vlastnictví Obce Hutisko-Solanec č. 2228 v KN označen 
rovněž jako ostatní plocha - ostatní komunikace a skutečně užívaný jako komunikace je v územním plánu označen jako K - 
plochy krajinné zeleně, což je v rozporu s jeho skutečným užíváním. Takovéto rozdílné označování pozemků opět dokládá 
nesmyslný, podjatý a šikanózní postup zpracovatele územního plánu.  
 
Námitka č. 4:  
Na stavební parcele p. č. st. 145 nejsou v návrhu územního plánu zakresleny obrysy stavebních ploch a stávajících budov - 
zemědělské usedlosti a vedlejší hospodářské budovy, patrně aby se nedalo rozeznat, že nelegálně zřízená komunikace vede 
přes jednu z těchto ploch. Žádáme o doplnění zákresu obrysů stavebních objektů na stavební ploše p. Č. st. 145 dle mapy KN 
(příloha č. 10).  
 

Odůvodnění: 
Absence zákresu obrysů budov dle KN je jeden z dalších pokusů podjatých zastupitelů obce a pořizovatele územního plánu 
zamaskovat a utajit současný protiprávní stav komunikace.  

Pokud o námitkách podatelů proti územnímu plánu rozhodují podjaté úřední osoby a podjati zastupitelé obce 
Hutisko-Solanec, kterým byla podjatost prokázána v jiných řízeních týkajících se stejné věci a rovněž zájem na 
výsledku řízení, tak taková rozhodnutí považujeme za nezákonná a zatížená právní vadou. Je evidentní, že 
minimálně starosta Ing. Vladimír Petružela a místostarosta Petr Maléř mají prokazatelně zájem na zachování stavby 
nelegální komunikace na p. č. st. 145 a p. č. 838/5, 822/2, 822/1, 834/3, 834/4 a 838/2 v původním stavu.  

Rozhodnutí o námitce: 
Rozhodnutí o námitce č. 1: 
Námitka č. 1 se zamítá 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1: 
Na pozemcích, které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha – ostatní komunikace, je v územním plánu v hlavním výkrese 
zakreslena účelová komunikace. Zastavěná plocha a nádvoří na pozemku parc. č. st. 145 je zakreslena jako plocha rekreace 
individuální. Zákres vedení účelové komunikace, evidované v pasportu komunikací obce jako obecně veřejně přístupná účelová 
komunikace, je proveden pouze v Odůvodnění územního plánu v koordinačním výkrese dle skutečného stavu vedení 
komunikace v terénu.  
To, zda je komunikace povolená či ne není při řešení územního plánu rozhodující. Územní plán vychází z urbanistické 
koncepce, kterou stanoví projektant na základě svých odborných znalostí. Projektant vyhodnotil možnosti v daném území a 
zahrnul do koordinačního výkresu stávající komunikaci jako nejvhodnější řešení v daném území, které splňuje nutné technické 
parametry. Cesta je dlouhodobě užívaná, komunikace přes pozemek parc. č. st. 145 v k ú. Solanec pod Soláněm vedla již v 50. 
letech minulého století a není efektivní  budovat zcela novou komunikaci ke stávajícím rodinným domům, ke kterým je z důvodů 
konfigurace terénu složité nalézt jiný přístup. Pokud by bylo nutno stanovit další řešení, lze návrh nové komunikace z hlediska 
územního plánování řešit i v plochách Z, L, K. 
Rovněž není zřejmé, jakým způsobem ohrožuje provoz na komunikaci zdraví a životy majitelů. Na stavebním pozemku parc. č. 
st. 145 v k.ú. Solanec pod Soláněm ( dle KN zastavěná plocha a nádvoří – zemědělská usedlost bez č.p. nebo č.e. o výměře 
327 m2) se nachází rekonstruovaný objekt dřevěnice o půdorysné rozloze cca 80 m2, stojící v blízkosti komunikace, část 
stavebního pozemku tvoří zpevněná komunikace s asfaltovým povrchem a na opačné straně komunikace, než je umístěna 
dřevěnice, stojí na stavebním pozemku kůlna o rozm. cca 20 m2. Zemědělská usedlost, která dle informace podatelů pochází 
z r. 1860 a sloužila k bydlení, se již v původním rozsahu (327 m2) na pozemku parc. č. st. 145 v k.ú. Solanec pod Soláněm 
nenachází, zápis v KN neodpovídá skutečnému stavu. Usedlost se dle zákresu v KN pravděpodobně sestávala se ze dvou 
objektů, většího domu na západní straně komunikace, menšího domu na východní straně. Z doložených dokumentů (v rámci 
námitky podaných historických map z r. 1833 a 1876) nevyplývá, že by se zde komunikace nacházela nebo nenacházela, v této 
době není v mapách zakresleno žádné komunikační spojení mezi usedlostmi, polní cesty zde zaneseny nejsou. Na fotomapách 
z r. 1950 je však již zřejmé, že komunikace je vedena mezi dvěma objekty na pozemku parc. č. v místě, kde se nachází nyní.  
Podatelé jsou majiteli nemovitosti od r. 1975, nemovitost tedy byla zakoupena s tím, že mezi objekty přes plochu vedenou v KN 
jako zastavěná plocha a nádvoří vede komunikace k dalším objektům v lokalitě Pavlicovo. Schéma účelové komunikace je 
zakresleno v koordinačním výkrese mezi těmito dvěma objekty (v současné době dřevěnice a kůlna o rozměrech cca 20 m2), 
tedy sice přes stavební pozemek, ne však přes stávající budovu. Účelová komunikace je jediným současným příjezdem k 
nemovitostem jednak v majetku podatelů (ke stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 105 na pozemku parc. č. st. 143, dle KN 
zastavěná plocha a nádvoří, a k (dle KN) zemědělské usedlosti bez č.e. na pozemku parc. č. st. 145), jednak k dalším objektům 
pro bydlení a rekreaci v lokalitě Pavlicovo, nacházející se cca 300 m východně od stavebních objektů ve vlastnictví podatelů. 
 
Podatel předložil v rámci podání námitky k veřejnému projednání Znalecký posudek č. 437-03/14. Tento znalecký posudek č. 
437-03/14, řešící posouzení možnosti zřízení alternativních tras, podrobně vyhodnocuje stav v území a navrhuje tři nové 
alternativy přístupu do lokality Pavlicovo. Varianta č. 1, která je navrhována jako nejekonomičtější (představuje vybudování 250 
m komunikace) a v místě historické cesty, však není řešitelná jako veřejně přístupná účelová komunikace, ale vzhledem 
k jejímu sklonu pouze jako polní cesta nebo lesní cesta, což je v rozporu s požadavkem vyhlášky č. 501/2006 Sb., která stanoví, 
že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci musí vést zpevněná komunikace v souladu se zákonem 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, stanoví, že konstrukce vozovky a zemního tělesa komunikace se navrhuje podle závazných českých 
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technických norem uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky. Dle ČSN 73 6110 projektování místních komunikací největší podélný 
sklon místních komunikací, který platí pro obslužné komunikace v mimořádných podmínkách v úseku do 50 m, je 15%. Příjezd 
ke stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci tedy nelze řešit v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. jako polní 
cestu nebo lesní cestu se sklonem 16 – 19%, případně vyšším, jak navrhuje Odborný posudek pro Vyhledání a určení 
alternativních tras přístupových komunikací ke stávajícím nemovitostem č.p.71, 72, 73, 74 a 75 v obci Hutisko-Solanec, k.ú. 
Solanec pod Soláněm, zpracovatel Ing. Jiří Vrublovský, aut. ing. č.a. 1200015, Tomkova 3, Olomouc.  Varianta č. 2 představuje 
vybudování 920 m nové komunikace, varianta č. 3 – vybudování 1390 m nové komunikace. 
 
Vliv vybudované komunikace na stávající prameniště jako zdroj pitné vody pro spádový vodovod zásobující stávající nemovitosti 
územní plánování neřeší, je nutno řešit ve vodoprávním řízení. 
 
K otázce podjatosti úředních osob lze konstatovat, že dle § 14 zák. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů se 
jedná o vyloučení osob, u nichž lze pochybovat o jejich nepodjatosti, ze všech úkonů v řízení. Správní řízení je postup 
správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí. Jelikož se územní plán nevydává rozhodnutím ale opatřením obecné 
povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, nelze v tomto případě hovořit o podjatosti. 
 
 
Rozhodnutí o námitce č. 2: 
Námitka č. 2 se zamítá 
 
Podatelé nesouhlasí se zařazením jejich objektů do plochy rekreace individuální RI a požadují změnit využití plochy na SO.3 
s odůvodněním, že se jedná o zemědělskou usedlost.  
Stavba na pozemku parc. č. st. 145 byla po vyhodnocení námitek ponechána v plochách RI na základě jejího skutečného využití 
a v souladu s dosud platným územním plánem. Skutečné využití objektu neodpovídá jeho zařazení v KN. Dle KN se jedná o 
stavbu zemědělské usedlosti bez čísla popisného a evidenčního, objekt však slouží k rekreaci (o změnu ze stavby zemědělské 
usedlosti na stavbu pro rekreaci bylo požádáno 14.4.1977 na ONV Vsetín, Rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování 
ONV Vsetín o změně užívání rodinného domu č.p. 70 na pozemku parc. č. 823/1, 838/3 a 822 v k.ú. Solanec pod Soláněm ze 
stavby zemědělské usedlosti na stavbu pro rekreaci bylo vydáno dne 15.7.1977 pod č.j. 6121/77-332/6. Na pozemku parc. č. st. 
145 v k.ú. Solanec pod Soláněm se nachází objekt dřevěnice o rozloze cca 80 m2, využívané k rekreaci, a kůlna o rozloze cca 
20 m2, nenachází se zde objekt pro trvalé bydlení ani pro zemědělské hospodaření. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. Urbanista na základě svých odborných znalostí posuzuje, jakým způsobem 
zařadit jednotlivé pozemky, na kterých se nacházejí stavby. V případě samostatně stojících objektů s číslem evidenčním, popř. 
v místech, kde se nacházejí pouze objekty bez č.p. nebo č.e. (ve většině případů vedené v KN jako jiná stavba nebo zemědělská 
usedlost) a slouží k rekreaci, jsou tyto objekty zařazeny do RI. Pokud se v ploše, kde se tyto objekty nacházejí, vyskytují i rodinné 
domy s č.p., plocha je do ÚP zakreslena jako plocha smíšená obytná vesnická SO.3, která zahrnuje funkční využití bydlení i 
stávající rekreaci. Jelikož se v ploše podatelů nenachází rodinný dům s č.p., nebyl objekt zařazen do ploch SO.3 nýbrž do RI. 
 
Umístění zemědělské usedlosti bez čísla popisného a evidenčního není v souladu s využitím plochy SO.3, která má jako hlavní 
využití plochy smíšené využití vesnického charakteru (bydlení v rodinných domech s možností vyššího podílu hospodářské 
složky, tzn. zemědělské a řemeslné výroby). Pozemek se nachází ve II. zóně CHKO, což je zóna s II. nejvyšším stupněm 
ochrany, ve kterém je povolena pouze běžná údržba současných staveb, ne však výstavba nových objektů pro bydlení. 
Objekt lze nadále užívat a udržovat v souladu s vydaným rozhodnutím, změna funkčního využití, případně rozšiřování ploch, 
umožňujících umístění staveb pro bydlení, však není s ohledem na II. zónu CHKO v této ploše žádoucí.  
 
 
Rozhodnutí o námitce č. 3: 
Námitka č. 3 se zamítá 
 
Podatelé nesouhlasí se zařazením pozemků p. Č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2 zapsaných v katastru nemovitostí jako 
ostatní plochy do kategorie DS - plochy pro silniční dopravu. Požadují, aby pořizovatel územního plánu změnil a překvalifikoval 
zařazení pozemků.  
Při zpracování územního plánu je katastr nemovitostí podkladem pro zpracování ÚP, projektant vychází z údajů zapsaných v KN. 
Pozemky p.č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2  v k.ú. Hutisko byly projektantem zakresleny do Hlavního výkresu a do 
Koordinačního výkresu v plochách DS na základě údajů v KN, tyto pozemky jsou evidovány v KN jako ostatní komunikace – 
ostatní plocha. Na těchto pozemcích nebo na částech některých z těchto pozemků se nachází v reálu účelová komunikace, 
sloužící jako příjezd k pozemkům podatelů a k rodinným domům a objektům k rekreaci v lokalitě Pavlicovo. 
 

 
Rozhodnutí o námitce č. 4: 
Námitce č. 4 se vyhovuje 

 
Podatelé namítají, že na stavební parcele p. č. st. 145 nejsou v návrhu územního plánu zakresleny obrysy stavebních ploch a 
stávajících budov - zemědělské usedlosti a vedlejší hospodářské budovy.  
Bylo zjištěno, že hranice jednotlivých částí pozemkům jsou zakresleny velice tenkou čarou, takže se již v měřítku územního 
plánu 1:5000 nezobrazují. Do pokynů pro úpravu územního plánu po veřejném projednání bylo předepsáno, aby byly hranice 
stavebních ploch zakresleny tak, aby byly viditelné, následně bylo upraveno v dokumentaci. 
 
 
 
Námitka č. 4 ze dne 25.4.2016 
 
Majitel pozemků namítá zmenšení vymezeného zastavěného území oproti původnímu územnímu plánu a požaduje úpravu 
vymezení zastavěného území na pozemcích parc. č. 652/2, 646/3 (ve skutečnosti 643/6) a 643/3 v k.ú. Hutisko v rozsahu, 



Opatření obecné povahy č. 01/2016 – Územní plán Hutisko-Solanec 

 - 42 - 

 

v jakém bylo navrženo v původním územním plánu z r. 1995 a v dokumentaci pro společné jednání. 
 
Znění námitky: 
Váš návrh na omezení zastavitelného území na parcele č. 652/2 a parcelách č. 646/3 a 643/3 v kat. území Hutisko je pro mě 
neakceptovatelný z následujících důvodů: 
 
1) Příjezdová komunikace k domu č.p. 756, p.č. 285, by se dostala ze zastavitelného území na území nezastavitelné (viz Obr. 3 
letecký snímek s označením parcel, domu a příjezdu cesty k němu). Z toho důvodu by vznikly problémy při vytvoření pevného 
povrchu na příjezdové komunikaci. 
 
2) Mám záměr postavit na parcele 652/2 u parcely 643/6 hospodářskou budovu 
 
3) Je protiústavní snižovat hodnotu majetku a omezovat vlastnická práva bez jakékoli náhrady, což zmenšení zastavitelného 
území oproti stávajícímu stavu znamená. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu zvětšení zastavěného území o část pozemku parc. č. 652/2. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec  pro společné jednání byly pozemky žadatele zahrnuty do zastavěného území do 
ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byly pozemky zakresleny i v územním plánu sídelního útvaru 
Hutisko-Solanec (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. cca 4700 m2.  V rámci projednávání územního plánu vznesl 
dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na těchto pozemcích, tento požadavek 
zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, zoologicky i 
krajinářsky významné, vymezení zastavěného území „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané 
oblasti a mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto 
změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením § 
25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, 
písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat 
podstatné změny v biologické rozmanitosti...), s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a  
živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na těchto pozemcích nově vymezeno na základě stanoviska dotčeného orgánu 
(stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce zastavěného území).  
Majitel podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území ve stejném rozsahu, jak 
bylo zakresleno v dokumentaci pro společné jednání z důvodu plánované výstavby příjezdové komunikace a hospodářské 
budovy.  
 
V případě pozemků parc. č. 652/2, 643/6 a 643/3 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemky v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, 
ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, na pozemku  parc. č. 652/2 se nachází objekt pro bydlení. Toto 
území ve II. zóně CHKO není vhodné pro další rozvoj, zastavování těchto pozemků je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a 
krajiny.  
Záměrem urbanistické koncepce při tvorbě územního plánu je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a 
uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem regulace možné zástavby dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, 
území Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření 
podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability 
v území) , Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní 
zásadou ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech 
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu byla 
vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do 
JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další zastavování volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
K úpravě hranic stávajícího zastavěného území v rámci tvorby nového územního plánu přistoupila Agentura v případech, kdy 
tyto zahrnovaly botanicky či zoologicky hodnotné plochy (výskyt chráněných druhů nebo společenstev), či esteticky hodnotné 
plochy, dotvářející krajinný ráz v dané lokalitě. Velmi často se jednalo o plochy, zařazené pro svoje hodnoty do II. zóny CHKO 
Beskydy, kde je zákonem beztak stanoven přísný režim ochrany všech hodnot (tj. krajinný ráz, výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, ... ) a povolování nových staveb je zde silně omezeno v přímém rozporu s ust. § 26 odst. 3 písmo a) ZOPK. 
Ten mj. zakazuje ve II. zóně CHKO "hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní 
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vadní režim či provádět terénní úpravy značného 
rozsahu.  
Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018, schválený MŽP, který je mj. jedním z podkladů pro zpracování územních 
plánů obcí v CHKO Beskydy, mj. navrhuje, aby souhlas k novým stavbám ve Il. zóně byl udělován pouze tehdy, dojde-li 
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prokazatelně ke zhodnocení území, příp. zajištění lepší péče o něj, díky nové stavbě. V cenných územích (tj. zejména ve II. 
zóně) mají stavební záměry směřovat nikoli formou nové výstavby, nýbrž formou rekonstrukce a přestaveb stávajících objektů  
Nicméně - ke stávajícímu objektu na parcele byla postavena komunikace, která by po zmenšení zastavěného území spadala do 
nezastavitelného území. Agentura proto přehodnotila vzniklou situaci a akceptuje zvětšení zastavěného území z východní 
strany tak, aby zahrnovala navě vybudovanou komunikaci. Hospodářskou budovu doporučujeme vystavět v rámci tohoto 
upraveného zastavěného území - mimo něj by došlo k zásahu do biotopu chráněných rostlin kdy (§ 49 ZOPK) a umístění stavby 
zde nebude možné.  
 
Námitce bylo poté částečně vyhověno, na základě stanoviska SCHKOB sice nebyla do zastavěného území zahrnuta celá plocha 
výše jmenovaných pozemků, hranice plochy SO.3 však byla ve srovnání s dokumentací pro veřejné projednání upravena, došlo 
ke zvětšení zastavěného území o část pozemku parc. č. 652/2 tak, aby plocha SO.3 zahrnovala nově vybudovanou komunikaci a 
aby případně v rámci tohoto zastavěného území byla umožněna výstavba hospodářského objektu. Pozemek parc. č. 643/6, který 
se již nachází za touto hranicí, a zbývající část pozemku parc. č. 652/2 v návaznosti na stanovisko SCHKOB zůstává v ploše Z. 
 
V případě úpravy vymezeného zastavěného území na pozemcích majitele je majitel i nadále vlastníkem výše jmenovaných 
pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Rozsah zastavěného území byl upraven z výše 
jmenovaných důvodů dle zák. 114/2001 Sb. a v souladu s Listinou základních práv a svobod, oddíl I., čl. 11, odst. (3): 
„vlastnictví zavazuje, výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 
zákonem“. 
 
 
 
 
Námitka č. 5 ze dne 26.4.2016 
 
Majitel pozemků namítá zmenšení vymezeného zastavěného území oproti původnímu územnímu plánu a požaduje úpravu 
vymezení zastavěného území na pozemcích 967, 1511, 964 a 684 v k.ú. Hutisko v rozsahu, v jakém bylo navrženo v původním 
územním plánu z r. 1995 a v dokumentaci pro společné jednání. 
 
Znění námitky: 
Odvolávám se proti návrhu územního plánu obce Hutisko-Solanec, kde na veřejném projednávání dne 21. 4. 2016 jsem se 
seznámil s návrhem, který výrazně redukuje stávající plochy pro bydlení v mém vlastnictví.  

Zcela zrušena byla plocha určená k bydlení, a to p. č. 967 a p. č. 964 v k.ú. Hutisko a p. č. 1511 v k.ú. Hutisko. / lokalitě se říká 
U Petrlů/ Na výše uvedených parcelách v minulosti stála chalupa a hospodářské budovy. Dnes na tomto pozemku stojí stodola, 
kde skladuji seno a krmení pro ovce a dále zbytky základů stavby domu.  

Byla dále částečně, o celou jednu polovinu, redukována stávající plocha pro bydlení, a to p.č. 684 v k.ú. Hutisko, přímo vedle 
mého domu. V současnosti jsou na této části pozemku základy pro hospodářskou budovu, která tu v minulosti stála. Protože 
jsem chovatelem ovcí, bude oprava této stavba do blízké budoucnosti nutná.  

Současný návrh územního plánu obce Hutisko- Solanec je pro mne neakceptovatelný z následujících důvodů:  

1. Mám záměr na parcele číslo 697 a 1511 v k.ú. Hutisko v nejbližším období zahájit kroky pro stavbu domu a 
rekonstrukci hospodářského stavení pro svého vnuka, který zatím bydlí u mě. Jsem ochoten pouze v případě 
nezbytném přistoupit k redukci p.č. 694, kde sice stávala stodola - kůlna, ale v dalším využití plochy pro bydlení 
netrvám.    

2. Na redukované části p.č. 684 v k.ú. Hutisko dnes jsou kamenobetonové základy z bývalé stodoly, na které bude 
postavena- opravena hospodářská budova pro chov včel a hospodářských zvířat.  

3. Jako jeden z posledních chovatelů hospodářských zvířat v Hutisku- Zákopčí a Dílů, považuji z vaší strany tento návrh 
redukce stávajících ploch pro bydlení z mého pohledu vlastníka za neakceptovatelný a trvám na zachování ploch pro 
bydlení a hospodaření dle původního a dnes platného územního plánu obce.  

4. Je z mého pohledu protiústavní snižovat hodnotu majetku a omezovat vlastnická práva bez jakékoli náhrady, což 
znamená zcela zrušení a dále zmenšení zastavitelného území oproti stávajícímu stavu.  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 964, 967 a 1511 v k.ú. Hutisko (žadatel nesprávně uvádí v některých případech čísla pozemků 697 a 694) byly 
zahrnuty v původním územním plánu Hutisko-Solanec do zastavěného území, v rámci zpracování nového územního plánu však 
byly zahrnuty do ploch zemědělských. Při zpracování nového územního plánu se nově vymezuje zastavěné území, do 
zastavěného území jsou zahrnuty všechny pozemky, které byly součástí intravilánu ke dni 1.září 1966 a dále zastavěné stavební 
pozemky a další v souladu s § 58 stavebního zákona. Na pozemku  parc. č. 1511 v k.ú. Hutisko se nachází zemědělská stavba, 
pozemek je zapsaný v KN jako jiná plocha, ostatní plocha, nejedná se tedy o zastavěný stavební pozemek dle § 2, odst. 1, písm. 
c) stavebního zákona a zařazení výše uvedených pozemků parc. č. 964, 967 a 1511 v k.ú. Hutisko do zastavěného území nelze 
odůvodnit. Proto byly tyto pozemky v návrhu územního plánu Hutisko-Solanec pro společné jednání zahrnuty do ploch 
zemědělských. V případě této části námitky se jedná o novou žádost o změnu funkčního využití na bydlení, podanou po 
veřejném projednání, která nebyla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí,  
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V případě pozemků parc. č. 964, 967 a 1511 v k.ú. Hutisko se využití pozemku jako plocha zemědělská z návrhu územního plánu 
pro společné jednání a veřejné projednání na základě námitky nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází nadále v plochách 
Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o zemědělský pozemek, obklopený lesními pozemky, nacházející se mimo zastavěné území, v území NATURA 2000 
ve III. zóně CHKO.  Celý pozemek se nachází v  pásmu do 50 m od lesa. Pozemek není napojen na veřejnou technickou 
infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
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koncepcí obce. Správa CHKOB ve svém stanovisku ze dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2 možnost výstavby zemědělské 
stavby na těchto pozemcích na místě původní budovy a stodoly připouští. 
 
Co se týká redukce zastavěného území na pozemku parc. č. 684, pozemky žadatele byly v návrhu územního plánu Hutisko-
Solanec  pro společné jednání zahrnuty do zastavěného území do ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako 
byly pozemky zakresleny i v územním plánu sídelního útvaru Hutisko-Solanec (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. 
cca 1930 m2.  V rámci projednávání územního plánu vznesl dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy 
určené k zastavění na tomto pozemku, tento požadavek zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné 
jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, zoologicky i krajinářsky významné, vymezení zastavěného území „nerespektuje 
typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané oblasti a mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní 
zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy 
chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především 
s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením § 25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, 
pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, 
měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické rozmanitosti...) a 
s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a  živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na 
tomto pozemku nově vymezeno na základě stanoviska dotčeného orgánu (stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 
2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce zastavěného území).  
Majitel podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území ve stejném rozsahu, jak 
bylo zakresleno v dokumentaci pro společné jednání z důvodu plánované výstavby hospodářské budovy pro chov včel a 
hospodářských zvířat.  
 
V případě pozemku parc. č. 684 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemek v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, ve volné krajině, v 
oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, na sousedním pozemku se nachází objekt pro bydlení. Toto území ve II. zóně 
CHKO není vhodné pro další rozvoj bydlení, zastavění pozemku je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny. Přístup na 
pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu, 
individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční.  
Záměrem urbanistické koncepce při tvorbě územního plánu je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a 
uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem regulace možné zástavby dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, 
území Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření 
podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability 
v území) , Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní 
zásadou ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech 
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu byla 
vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do 
JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další zastavování volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
„V námitce je zmíněn záměr vybudování hospodářské budovy pro chov včel a hospodářských zvířat na pozemku p.č, 684. 
Plocha, kterou Agentura žádala vyloučit z ploch pro bydlení, je dle ÚP součástí zemědělské krajiny- tzn. požadovaný záměr zde 
lze uskutečnit. Agentura tedy neakceptuje námitku ohledně omezení parcely Č. 684.  
Co se týče ostatních pozemků, (p.č. 967, 1511,964) - plocha nebyla navržena do územního plánu jako nová návrhová, nebyla 
součástí posouzení z hlediska SEA ani NATURA. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé území s výskytem chráněných druhů 
rostlin a živočichů, bez odpovídajícího přístupu, doporučuje Agentura akceptovat částečně - do zastavěného území zařadit 
pouze část původní budovy a stodoly za účelem výstavby zemědělské stavby“.  
 
Zastavěné území na pozemku parc. č. 684 v k.ú. Hutisko bylo ponecháno ve stejném rozsahu, jak bylo navrženo k veřejnému 
projednání. Možnost umístění hospodářské budovy či zařízení pro chov včel lze projednat ve stavebním řízení i v ploše 
zemědělské. 
V případě zmenšení vymezeného zastavěného území na pozemku majitele nedochází k omezení vlastnického práva 
k pozemkům, majitel je i nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků. Rozsah zastavěného území byl upraven z výše 
jmenovaných důvodů dle zák. 114/1992 Sb. a v souladu s Listinou základních práv a svobod, oddíl I., čl. 11, odst. (3), kde je 
uvedeno: „vlastnictví zavazuje, výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 
stanovenou zákonem“. 
 

 
 
 
Námitka č. 6 ze dne 27.4.2016 
AAAE hospodářská, s.r.o., Růžová 1416/17, Praha 1, zastoupená jednatelkou JUDr. Janou Kudrnovou, Ph.D. 
 
Majitel pozemků požaduje zahrnutí pozemků parc. č. 63/6, 63/7, 59 v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených k zastavění 
za účelem rekonstrukce vodního díla – rybníku - na uvedených pozemcích. Pokud navrhovaná změna v dokumentaci pro 
veřejné projednání nebrání možnosti obnovení vodního díla, na námitce netrvá. 
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Znění námitky: 
V lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou – oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu 
Hutisko-Solanec vznáší společnost AAAE hospodářská, s.r.o., IČ 29458366 námitku k tomuto návrhu. 
 
Jako vlastník nemovitých věcí – pozemků parc. č. 63/6, 63/7 a 59 vše v k.ú. Solanec pod Soláněm (dále jen pozemky) dotčených 
projednávaným územním plánem vznáší společnost AAAE hospodářská, s.r.o., IČ 29458366 námitku proti vyjmutí těchto 
pozemků z ploch určených pro zastavění. 
 
Důvodem vznesení námitky je skutečnost, že na uvedených pozemcích se nacházel v minulosti rybník, v současné době se zde 
nachází pozůstatky tohoto vodního díla a společnost jako vlastník pozemků má eminentní zájem na obnovení původního využití 
pozemků – tj. rekonstrukci vodního díla. 
 
Na vznesené námitce by společnost netrvala pouze v případě, že navrhovaná změna územního plánu nebude znamenat 
zamezení možnosti obnovení vodního díla. 

 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná 
 
Odůvodnění: 
Majitel podal námitku proti úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území tak, aby mu bylo umožněno 
obnovit na svých pozemcích rybník. 
Námitka byla vyhodnocena jako bezpředmětná, v plochách Z – plochy zemědělské jsou „malé vodní plochy a toky“ podmíněně 
přípustným využitím. Pro účely tohoto územního plánu je malá vodní plocha definována jako vodní plocha do velikosti max. 500 
m2. Územní plán tedy umožňuje obnovení rybníku do velikosti max. 500 m2 v plochách zemědělských, možnost umístění 
rybníku bude dále prověřena v územním řízení. 
 
Pozemky parc. č. 63/6, 63/7, 59 v k.ú. Solanec pod Soláněm byly zahrnuty v původním územním plánu Hutisko-Solanec do 
zastavěného území, v rámci zpracování nového územního plánu však byly po společném jednání pozemky parc. č. 63/6 a 59 a 
část pozemku 63/7 v k.ú. Solanec pod Soláněm zařazeny do ploch Z – plochy zemědělské.  
Pozemky žadatele byly v návrhu územního plánu Hutisko-Solanec pro společné jednání zahrnuty do zastavěného území do 
ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byly pozemky zakresleny i v územním plánu sídelního útvaru 
Hutisko-Solanec  (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. cca 5100 m2.  V rámci projednávání územního plánu vznesl 
dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na tomto pozemku na cca 2900 m2, tento 
požadavek zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, 
zoologicky i krajinářsky významné, vymezení zastavěného území „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou 
strukturu dané oblasti a mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav 
území. Takovéto změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného 
rázu), s ustanovením § 25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), 
s ustanovením § 26 odst. 3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy 
značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické rozmanitosti...) a s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana 
zvláště chráněných druhů rostlin a  živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na tomto pozemku upraveno na základě stanoviska 
dotčeného orgánu (stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce 
zastavěného území).  
V případě pozemků parc. č. 63/6, 59 a části pozemku parc. č. 63/7 v k.ú. Solanec pod Soláněm se jedná o pozemky v území 
NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Toto území ve III. zóně 
CHKO není vhodné pro další rozvoj bydlení. (Zastavění pozemku je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny. Přístup na 
pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu, 
individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční).  
 
 
 
 
Námitka č. 7 ze dne 27.4.2016 
 
Jako vlastník pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm podal p. námitku proti nezahrnutí pozemku parc. č. 135 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění námitky: 
Podáváme tímto námitku k návrhu územního plánu obce Hutisko-Solanec ve lhůtě veřejného projednávání dle § 52 
odst. 2 stavebního zákona.  
Vznáším námitku k návrhu územního plánu obce, a to jako vlastník dotčených parcel Č. 134/1 a 135 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm. Nesouhlasím s vymezením ploch určených k zástavbě na výše uvedených parcelách dle předloženého návrhu 
ÚP. V příloze této námitky předkládám požadavek na úpravu ploch určených k zástavbě na těchto parcelách formou 
zákresu do geometrického plánu, který je k těmto parcelám zpracován.  
V dalším textu zdůvodňuji požadavek úpravy. Vzhledem ke skutečnostem na místě samém, vámi předložený návrh ÚP v 
této lokalitě umožňuje výstavbu rodinného domu ve spodní části parcely Č. 134/1 a horní části parcely Č. 135. Toto místo 
není k výstavbě rodinného domu vhodné, neboť je podmáčené (viz. modře označená plocha). Proto můj návrh požaduje 
posunutí spodní hranice zastavitelné plochy dle přiložené mapy (viz. žlutě označená plocha). V případě, že mnou 
navržená zastavitelná plocha bude pro svou velikost nepřijatelná, navrhuji vyčlenit z ní označenou část nevhodnou pro 
výstavbu (viz. modře označená plocha).  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
Žadatel podal žádost o změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 135 v k.ú. Solanec pod Soláněm v rámci tvorby 
nového územního plánu. Tato žádost byla zakreslena do návrhu územního plánu  Hutisko-Solanec jako SO.3 č. 120, po 
společném jednání byla plocha SO.3 č. 120 vyloučena na základě stanoviska SCHKOB (viz níže). Žadatel podal po veřejném 
projednání námitku proti vyloučení této plochy s odvoláním na skutečnost, že v rámci vymezeného zastavěného území na 
částech pozemků 134/1 a 135 v k.ú. Solanec pod Soláněm není v severní části plochy vhodné místo, jelikož je pozemek 
podmáčený. 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde, že: 
K uvedenému pozemku (plocha SO.3 Č. 120) se Agentura negativně vyjádřila ve stanovisku k návrhu územního plánu. Nyní je 
formou námitky předkládána v podstatě stejná plocha s tím, že navrhovatel navrhuje plochy o podmáčenou část.  
V zásadě zde platí to, co je uvedeno u námitky č.1 (ochrana krajinného rázu, výskyt chřástala a důvody pro omezení nové 
výstavby a stejný přístup ke všem "dotčeným" vlastníkům).  
Agentura se plně ztotožnila s doporučením hodnocení SEA vyloučit plochu (návrhová plocha SO.3 120) z ploch určených pro 
zástavbu. Agentura námitku p. neakceptuje.  
 
Ve svém stanovisku ke společnému jednání se Správa CHKO Beskydy vyjadřovala k vyloučení plochy SO.3 č. 120 z 5.8.2014, 
č.j. 2789/BE/2014_ST takto: Plocha (III. zóna CHKO Beskydy) je spolu s širším okolím součástí rozlehlejší enklávy předělené 
údolní komunikací. Enkláva je charakteristická a cenná svou dochovanou rozptýlenou zástavbou. Správa se při své činnosti 
snaží o zachování této charakteristiky, případnou stavební činnost v tomto území vždy pečlivě zvažuje a snaží se stavební 
činnost směřovat spíše do formy úprav a rekonstrukcí stávajících objektů, než záborem nových ploch. Celá tato enkláva 
(severně i jižně od komunikace) je  dlouhodobě vedena jako významná lokalita pro hnízdění chřástala polního (silně ohrožený 
druh). Existence a funkčnost   těchto biotopů souvisí mj. s patřičnou rozlohou klidového území. Likvidace takovýchto ploch na 
zástavbu je v rozporu se zněním § 50 zákona.  Vzhledem k výše uvedenému je stavební činnost v území vyčerpána. Správa 
proto v okolí plochy SO.3 120 požaduje i redukci navrženého zastavěného území. Nesouhlas.  
 
V případě žadatelem uváděné části pozemku parc. č. 135 v k.ú. Solanec pod Soláněm se využití pozemku jako plocha 
zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž 
v plochách Z – plochy zemědělské, viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce a stanovisko SCHKOB. Na pozemcích parc. 
č. 134/1 a 135 v k.ú. Solanec pod Soláněm bylo nově vymezeno zastavěné území. Zastavěné území je vymezováno v souladu 
se stavebním zákonem, § 58. Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební pozemky, v případě pozemku parc. č. 
135 v k.ú. Solanec pod Soláněm se nejedná o zastavěný stavební pozemek, na pozemku nestojí stavby zapsané do KN, nelze 
jej tedy zahrnout do zastavěného území. 
 
Jedná se o zemědělský pozemek mimo zastavěné území, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 
2000 ve III. zóně CHKO, jeho zastavěním by došlo k dalšímu rozšíření zastavěného území do volné krajiny. Pozemek není 
napojen na veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
 
Námitka č. 8 ze dne 27.4.2016  
 
Jako spolumajitel pozemků v k.ú. Hutisko podal p. námitku proti omezení zastavěného území na pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. 
Hutisko. Žádá o návrh řešení příjezdové komunikace. 
 
Znění námitky: 
Ve Vašem návrhu územního plánu jste mi omezili zastavitelné území na parcele 589/3, na které se nachází jediná příjezdová 
cesta k mému rodinnému domu č.p. 283 na parcele 117/1.  
V červenci tohoto roku odcházím do starobního důchodu a hodlám mít na chalupě trvalé bydliště. Žádám Vás tímto o návrh 
řešení příjezdové komunikace.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná 
 
Odůvodnění: 
Spolumajitel pozemků podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území tak, aby 
mu byl umožněn příjezd na pozemek. 
Námitka byla vyhodnocena jako bezpředmětná, v plochách Z – plochy zemědělské je podmíněně přípustným využitím „v 
odůvodněných případech nezbytná dopravní infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím“. Územní plán tedy 
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umožňuje řešení příjezdu k objektu, toto bude dále prověřeno územním řízením. Zákres příjezdové komunikace bude doplněn 
do koordinačního výkresu, nyní zakreslená komunikace bude prodloužena k ploše SO.3 na pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. 
Hutisko. 
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, Agentura ochrany přírody 
s možností umístění příjezdové komunikace souhlasí. 
Pozemek parc. č. 589/3 v k.ú. Hutisko byl zahrnut v původním územním plánu Hutisko-Solanec do zastavěného území, v rámci 
zpracování nového územního plánu však byla po společném jednání část pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. Hutisko zařazena do 
ploch Z – plochy zemědělské.  
Pozemek žadatele byl v návrhu územního plánu Hutisko-Solanec pro společné jednání zahrnut do zastavěného území do ploch 
určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byl pozemek zakreslen i v územním plánu sídelního útvaru Hutisko-
Solanec  (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení).  V rámci projednávání územního plánu vznesl dotčený orgán SCHKOB 
požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na tomto pozemku, tento požadavek zdůvodnil tím, že do 
zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, zoologicky i krajinářsky významné, 
vymezení zastavěného území „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané oblasti a mnohdy 
zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto změny se 
následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením § 25 
odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, písm. 
a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat 
podstatné změny v biologické rozmanitosti...) a s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a  
živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na tomto pozemku upraveno na základě stanoviska dotčeného orgánu (stanovisko 
SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce zastavěného území).  
V případě části pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemek v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, ve volné 
krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Toto území ve II. zóně CHKO není vhodné pro další rozvoj bydlení, 
zastavění pozemku je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny. Přístup na pozemek je po kapacitně nevyhovující 
komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemků je nekoncepční. Požadovanou příjezdovou komunikaci však je možno projednat ve stavebním řízení i 
v případě, že došlo k úpravě hranic zastavěného území. 
 
 
 
 
Námitka č. 9 ze dne 27.4.2016 
 
Jako vlastníci pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm podali Ing. a Ing. námitku proti vymezení zastavěného území na svých 
pozemcích u rodinného domu na pozemku parc. č. st. 73 v k.ú. Solanec pod Soláněm. 
 
Znění námitky: 
Jsme vlastníky pozemků 453/1, 453/3, 453/4, 454/1, 454/2, 442/53 a rodinného domu na parcele st. 73 v k,ú. Solanec pod 
Soláněm. Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podáváme proti předmětnému návrhu změn územního 
plánu Hutisko-Solanec, na základě ustanovení §52 odst. 2 stavebního zákona následující námitku:  
Nesouhlasíme s navrhovaným tvarem a velikostí plochy smíšené obytné vesnické, omezené pouze pozemkem 
453/1 a parcelou st. 73. Požadujeme úpravu tvaru a velikosti této plochy dle přiloženého nákresu.  
Odůvodnění:  
Na výše uvedených pozemcích,  jejichž jsme vlastníkem a které obklopují rodinný dům, ve kterém trvale žijeme s šesti dětmi, a i 
na sousedních pozemcích v k,ú. Hutisko hospodaříme chovem ovcí, koz, drůbeže a králíků. Kde plánujeme rozšíření o krávu, 
včely a holuby, tak aby statek tvořil celistvou jednotku.  
Stádo ovcí má v současné době 20 kusů a stádo koz 13 kusů. Tato hospodářská zvířata také pomáhají udržovat okolní, a to i 
chráněné, louky a pastviny extenzivní pastvou.  
Pro zajištění ustájení a zimní obsluhu těchto zvířat, a uskladnění zemědělské mechanizace a příslušenství musíme 
rekonstruovat a rozšířit stávající objekty, které se nyní částečně nacházejí mimo původně zakreslenou využitelnou plochu.  
Další plocha navazující na rodinný dům směrem k příjezdové komunikaci je určena k zajištění potřeb rodiny a chodu 
hospodářství (parkování aut, zemědělské techniky, apod.).  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu zvětšení zastavěného území na pozemku parc. č. 454/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm 
 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec  pro společné jednání byly pozemky žadatele zahrnuty do zastavěného území do 
ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byly pozemky zakresleny i v územním plánu sídelního útvaru 
Hutisko-Solanec (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. cca 1200 m2.  V rámci projednávání územního plánu podal 
majitel po veřejném projednání námitku proti tomuto vymezení zastavěného území a požadoval úpravu zastavěného území, tedy 
jeho zvětšení o část pozemku parc. č. 454/1, 454/2, 453/3 a 442/78  v k.ú. Solanec pod Soláněm v takovém rozsahu, aby zde 
bylo možné zřídit drobnou přístavbu objektu nebo hospodářskou budovu. 
 
V případě pozemků parc. č. 454/1, 454/2, 453/3 a 442/78  v k.ú. Solanec pod Soláněm se jedná o pozemky v území NATURA 
2000 ve II. zóně CHKO, ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.   
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
Agentura souhlasí s úpravou (přiměřeným zvětšením) zastavěného území - plochy smíšené obytné vesnické SO.3 na pozemku 
parcely č. 454/1, tak aby zde bylo možné umístit zázemí k hospodaření a údržbě krajiny. Plocha není součástí pohledově 
exponovaného území (nebude mít vliv na krajinný ráz) a mírné navýšení zastavěného území není v kolizi ani s dalšími zájmy 
ochrany přírody a krajiny.  
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Jelikož žadatel svou činností napomáhá k obhospodařování krajiny ve II. zóně CHKO (hospodaří chovem ovcí, koz, drůbeže a 
králíků), svojí činností přispívá k ochraně krajinného rázu a stávající plocha, vymezená v jak v územním plánu sídelního útvaru 
Hutisko-Solanec, tak v návrhu územního plánu Hutisko-Solanec je pouze 1200 m2, plocha již je zastavěna objektem pro bydlení 
a hospodářskýma stavbami a stávající plocha nepřipouští žádný rozvoj hospodaření, bylo námitce částečně vyhověno, na 
základě stanoviska SCHKOB však nebyla do zastavěného území zahrnuta celá požadovaná plocha. Hranice plochy SO.3 byla ve 
srovnání s dokumentací pro veřejné projednání upravena, došlo ke zvětšení zastavěného území na pozemku parc. č. 454/1, aby 
bylo možné řešit případné umístění hospodářského objektu pro parkování zemědělské techniky, naopak zastavěné území bude 
zmenšeno o část pozemku 453/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, 
 
 

 
Námitka č. 10 ze dne 27.4.2016 

 
Jako spoluvlastník pozemků v k.ú. Hutisko podala p. prostřednictvím JUDr. námitku proti vymezení územní rezervy BI 75 na 
svých pozemcích a požaduje zahrnutí pozemků, zakreslených jako plocha rezervy, do ploch určených pro bydlení. 

 
Znění námitky: 
I. 
v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona tímto podávám námitky k návrhu územního plánu obce Hutisko-Solanec a to z 
pozice spoluvlastníka pozemků, kterých se návrh týká.  
Konkrétně se jedná o parcely č. 251/3, 251/6, 266/1, 266/15, 267/9, 274/2, 287/15, 295/4, 287/44, 251/17, 251/13, 252, 251/14, 
251/15, 251/18, zapsané na LV č. 884, k,ú. Hutisko.  
U výše uvedených parcel bylo písemně požadováno u Obecního úřadu Hutisko-Solanec, aby tyto parcely do nového územního 
plánu byly zahrnuty a byly určeny jakožto plochy k bydlení.  
 
II.  
Ze stávajícího územního plánu včetně jeho 15-ti změn je patrné, že parcely č. 251/3, 251/6, 266/1, 287/44, 295/4 a 266/15 byly 
označeny jakožto plochy právě určeny k bydlení. Naopak v nynějším návrhu ani tyto plochy nejsou jako plochy k bydlení 
označeny, pouze jejich část (jako část BI 74) a zbylá část (jako BI 75) pouze zařazeno do plochy k bydlení- rezerva.  
Z vyjádření odborného pracovníka, který návrh územního plánu zpracovával, při veřejném projednání, které se konalo dne 
24.04.2016 od 10:00 hod. vyplynulo, že označení plochy k bydlení - rezerva ve skutečnosti vůbec dané území neřeší, jelikož v 
případě, když bude mít majitel pozemku zájem o výstavbu na takovém území, jedinou možností mu bude požádat o 
samostatnou změnu územního plánu.  
 
III.  
Ostatní uvedené parcely, u kterých bylo žádáno o zařazení do ploch k bydlení, nynější územní plán absolutně neřeší. Z 
koordinačního výkresu k územnímu plánu přitom jasně vyplývá, že výše uvedené parcely svým umístěním nikterak nezasahuji 
do urbanistické koncepce obce, ani do krajinného rázu, a naopak jsou ze tří stran obklopeny plochami jak bydlení 
individuálnímu, tak plochami smíšenými - obytnými.  
 
IV. 
Vzhledem k výše uvedenému žádám nadřazený orgán o prošetření uvedené námitky, kterou je nezařazení výše uvedených 
parcel do územního plánu obce Hutisko-Solanec jako ploch určených k bydlení bez dalšího, tak jak bylo z naší strany 
písemně požadováno.  
Tato námitka je podána s vědomím a souhlasem spoluvlastníka výše uvedených parcel.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
Žadatelé si v rámci pořizování nového územního plánu podali žádost o zařazení svých pozemků parcelní č. 251/3, 251/6, 266/1, 
266/15, 267/9, 274/2, 287/15, 295/4, 287/44, 251/17, 251/13, 252, 251/14, 251/15, 251/18 v k.ú. Hutisko do územního plánu 
Hutiska-Solanec.  
Pozemky parc. č. 251/3, 251/6 a části pozemků parc. č. 266/1, 266/15, 295/4 a 287/44 v k.ú. Hutisko byly ve stávajícím územním 
plánu ÚPN SÚ Hutisko –Solanec zakresleny jako návrhová plocha pro bydlení „Na Plátoch“. Na části pozemků parc. č. 266/1, 
295/4, 287/44 o velikosti cca 1,3 ha je v původním územním plánu navržena plocha sportu, zbývající pozemky parcelní č. 267/9, 
274/2, 287/15, 251/17, 251/13, 252, 251/14, 251/15, 251/18 v k.ú. Hutisko jsou v územním plánu z r. 1995 zahrnuty do 
neurbanizovaného území - ploch zemědělských. 
Dle Průvodní zprávy Územního plánu SÚ Hutisko-Solanec z r. 1995 je návrhová plocha pro bydlení „Na Plátoch“  „rozdělená 
na dva samostatné celky, které lze zastavět v I. a II. etapě výstavby. Plocha bydlení „Na Plátoch“ je doplněna o rezervní 
sportovní plochu vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel v tomto území.  
Lokalita 1 – jedná se o plochu v severozápadní části obce navazující na intravilán, navrženou pro I. etapu výstavby, 
předpokládaný zábor ZPF celkem 4,2185 ha.   
Lokalita 2 – rezervní plocha v návrhovém období, která rozšiřuje bydlení severně od lokality 1. Předpokládaný zábor ZPF celkem 
5,6086 ha. (II. etapa výstavby) 
Lokalita 3 – navržená sportovní plocha v II. etapě výstavby doplňující stávající sportoviště v areálu základní školy, předpokládaný 
zábor ZPF celkem 1,2827 ha.  
V územním plánu SÚ Hutisko-Solanec je pro rozvoj bydlení v maximální míře využito území v intravilánu obce. Jsou zde 
vytipovány vhodné plochy a proluky k zastavění RD. Tyto jsou zařazeny do I. etapy výstavby v oblasti bydlení. Vzhledem k tomu, 
že těchto volných ploch není na zastavěném území obce mnoho, bylo třeba vytipovat vhodné lokality mimo intravilán obce. Tyto 
jsou rozděleny na plochy navržené v I. etapě výstavby do r. 2000, na plochy rezervní, v návrhovém období zastavitelné v II. 
etapě do roku 2010 a plochy výhledové, vhodné k případnému zastavění po návrhovém období. 
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Z uvedeného vyplývá, že plochy v II. etapě výstavby jsou navržené jako rezerva do II. etapy výstavby, tedy do doby, kdy již 
nebudou plochy navržené do I. etapy dostačovat. V současné době (r. 2016) je větší část ploch, navržených do I. etapy výstavby 
původním územním plánem z r. 1995 (s výjimkou lokality „Na Plátoch“) zastavěna a výstavba se dále rozšiřuje. V případě lokality, 
nazývané v původním územním plánu z r. 1995 „Na Plátoch“ prozatím nedošlo k zahájení stavební činnosti ani v části pro 
I. etapu výstavby, plocha pro I. etapu nebyla zastavěna a tudíž plocha určená pro II. etapu výstavby nemůže být prozatím dle 
platného územního plánu z r. 1995 využita.  
 
 
Žádosti o zařazení všech podateli uváděných pozemků do nového územního plánu nebylo vyhověno a pozemky nebyly v celém 
požadovaném rozsahu zahrnuty do návrhu územního plánu z důvodu dostatečného množství vhodnějších návrhových ploch, 
obsažených v návrhu ÚP. Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství 
potřebných návrhových ploch pro bydlení. Při řešení územního plánu bylo nutné přihlížet k mnoha hlediskům, zejména z důvodů 
demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, z těchto důvodů nebylo možné vyhovět 
žádostem všech vlastníků pozemků. 
Jako nové návrhové plochy vzhledem k platnému územnímu plánu bylo doplněno pouze několik drobných ploch s cílem 
dotvoření urbanistické struktury stávající zástavby, nové rozsáhlejší plochy nejsou navrhovány. Záměrem koncepce je zachovat 
v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce a 
v centru obce koncepci městské zástavby. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich 
regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny se snahou o 
minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území Natura 2000 a další). 
 
Podkladem pro tvorbu územního plánu je dokument Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, který 
se provádí v rámci aktualizace územně analytických podkladů. Dle Rozboru udržitelného rozvoje území a jeho 3. aktualizace 
z r. 2014 je potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 16,39 ha, toto číslo je stanoveno s ohledem na demografický rozvoj 
obce. Nový územní plán již nyní po veřejném projednání navrhuje pro zástavbu 21,74 ha, což je 132% potřebných ploch pro 
bydlení.  
Převažující podíl návrhových ploch, zařazených do nového územního plánu, představují návrhové plochy stávající, převzaté 
z platného územního plánu a jeho změn. Zastavitelné pozemky paní Věry Škrobové a pana Zdeňka Goje byly z původního 
plánu převzaty v plném rozsahu, v jakém byly zahrnuty do ÚPN SÚ Hutisko-Solanec do plochy bydlení – I. etapa, a zařazeny do 
nového územního plánu, tvar plochy BI 74 byl ve srovnání s plochou bydlení – I. etapa z původního územního plánu upraven 
z důvodu lepší využitelnosti pozemku. Etapizaci (I. a II. etapa) z původního územního plánu nahradilo rozdělení plochy na části 
BI 74 (plocha bydlení – návrh) a BI 75 (plocha bydlení – rezerva). Návrhová plocha BI 74 (3,48 ha) již nyní představuje 16% 
všech zastavitelných ploch obce. 
Plocha BI 74 zahrnuje části pozemků parc. č. 266/1, 295/4, 287/44, 266/15, 251/3 a pozemek parc. č. 251/6. Tato plocha je 
navržena územním plánem jako plocha bydlení individuálního BI, využití plochy stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
Z důvodu nadbytku návrhových ploch v územním plánu a z výše jmenovaných důvodů (zařazení v původním územním plánu do 
II. etapy pro výstavbu) byla do nového územního plánu zakreslena plocha BI 75 jako rezerva. Plocha rezervy je 7,48 ha. 
Po vydání nového územního plánu je povinností pořizovatele do 4 let od jeho vydání zpracovat a projednat zprávu o 
uplatňování územního plánu, ve které se provádí vždy nové přehodnocení návrhových ploch. Pokud jsou některé plochy 
zastavěny, může dojít v závislosti na demografickém vývoji k úpravě množství návrhových ploch a návrhu ploch nových. 
 
Co se týká pozemků parcelní č. 267/9, 274/2, 287/15, 251/17, 251/13, 252, 251/14, 251/15, 251/18 v k.ú. Hutisko, jedná se o 
novou žádost o změnu funkčního využití na bydlení, představující požadavek další plochy pro bydlení o velikosti cca 4,88 ha. 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec nebylo žadatelům vyhověno v  žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch 
určených pro bydlení. Odůvodnění nezařazení těchto pozemků do územního plánu - viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o 
námitce. 
V případě pozemků parcelní č. 267/9, 274/2, 287/15, 251/17, 251/13, 252, 251/14, 251/15, 251/18 v k.ú. Hutisko se využití 
pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP 
nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské v souladu s jejich původním využitím a zařazením v katastru nemovitostí. 
Jedná se o rozsáhlé zemědělské meliorované pozemky mimo zastavěné území částečně v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, v území NATURA 2000 ve IV. zóně CHKO, jeho zastavěním by došlo k nevhodnému rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny. Pozemky nejsou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
Podle názoru Agentury nelze tuto námitku akceptovat. Předmětná plocha (BI 75) o rozloze cca 7 ha, nebyla v průběhu 
zpracování ÚP řádně posouzena z hlediska SEA a NATURY.  
Navíc, od roku 1994 je zde pravidelně registrován výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, chřástala polního (silně ohrožený 
druh). Existence biotopu tohoto druhu a souvislé zástavby je neslučitelná; řešení pomocí výjimek dle §56 ZOPK, je značně 
nesystémové a v důsledku vede k rozvratu lokální populace druhu.  
Celá lokalita na SZ okraji zastavěného území Hutisko (nyní BI 74 a BI 75), byla ve starém územním plánu zařazena mezi území 
k zástavbě. Vzhledem k tomu, že zde v průběhu platnosti starého ÚP nebyla výstavba realizována, byly zemědělsky využívané 
plochy postupně osídleny zmíněným chráněným druhem.    
Zařazením plochy BI 74 (cca 3ha) k zástavbě se uspokojila část požadavků - jde o cca 30% původní plochy. Zbytek, tj. 
navržená plocha BI 75 byl navržen do územní rezervy, což je s ohledem na zájmy ochrany přírody v současné době asi 
nejkrajnější ústupek, neboť původní segment nezastavěné, zemědělské krajiny vhodné mj. pro chřástaly se zmenší o cca 1/3.  
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Námitka č. 11 ze dne 28.4.2016 
 
Jako spolumajitelé pozemků v k.ú. Hutisko podali podatelé námitku proti omezení zastavěného území na pozemcích parc. č. 
641/1 a 641/6 v k.ú. Hutisko ve srovnání s vymezením zastavěného území v dosud platném ÚPN SÚ Hutisko-Solanec.  
(Podatelé mají záměr rozšířit chov hospodářských zvířat v daném území a věnovat se podnikatelské činnosti v soukromém 
zemědělství, vybudovat nezbytné oplocení v okolí domu, hospodářské budovy a potřebné ohrady).  
 
Znění námitky: 
Dne 21.4.2016 byli vlastníci dotčených nemovitostí na Obecním úřadě v Hutisku Solanci seznámeni se návrhem nového 
územního plánu obce Hutisko Solanec. Z předloženého návrhu jsme zjistili, že převážná část pozemkových parcel v našem 
vlastnictví má být zařazena do pásem zvýšené ochrany v rámci CHKO Beskydy. Jako spoluvlastníci dotčených nemovitostí si 
vážíme přírody v okolí našeho domu a na přilehlých pozemkových parcelách a okolí. Po celou dobu našeho vlastnictví od roku 
1988 jsme se chovali tak, abychom přírodu a krajinu chránili a udržovali. V posledních letech se v místě bydliště čp. 281 podle 
dřívějšího záměru mimo jiné věnujeme chovu ovcí a máme záměr chovat také další hospodářská zvířata. S trvalým bydlením a 
podnikatelskou činností v soukromém zemědělství je spojeno užívání nezbytné zemědělské techniky, dovoz krmiva, zajištění 
vody k napájení zvířat a pro potřeby domácnosti. Také máme nepochybně právo na ochranu majetku v našem vlastnictví a 
právo na ochranu bydlení a z řízení nezbytné příjezdové cesty od veřejné silniční komunikace k rodinnému domu. K zajištění 
bezpečnosti a ochrany stáda ovcí a majetku je nezbytné, aby se na našich pozemcích pohyboval pes, který bude působit jako 
ochrana ovcí před predátory a také nenechavými lidmi. Užívání volně se pohybujícího psa je spojeno se zajištěním bezpečnosti 
jiných osob pohybujících se v okolí, proto je nezbytné vybudování oplocení v okolí domu a hospodářských budova vybudování 
potřebných ohrad.  
Podle návrhu územního plánu má dojít mimo jiné k zařazení do pásma ochrany část pozemkové parcely č. 641/1 a pozemkové 
parcely č. 641/6. Hranice "záboru" do pásma ochrany na parcele č. 641/1 podle návrhu prochází bezprostředně kolem západní 
obvodové zdi domu. Na parcele č. 641/1 byla v roce 2015 postavena stavba pro ustájení ovcí, když na jiných parcelách v 
našem vlastnictví byla stavba této budovy tamním stavebním úřadem zamítnuta. Při opakovaných jednáních s pracovníky 
tamního stavebního úřadu nám bylo sděleno, že z důvodu ochrany přírody a krajiny je vyloučeno postavení jakéhokoliv oplocení 
na pozemcích zařazených do CHKO a vyloučeno postavení také jiných staveb z našeho pohledu potřebných k podnikání v 
zemědělství nebo potřeby trvalého bydlení. Bylo nám dokonce sděleno, že veškeré stavby, byť oplocení nebo drobné stavby 
budou na naše náklady zbourány a není vyloučen postih ve správním řízení pro přestupky. Zjistili jsme navíc, že nám neznámé 
osoby vystupující jako pracovníci CHKO nebo organizací zabývajících se ochranou přírody a spolupracující s CHKO svévolně a 
bez našeho vědomí vstupují na naše pozemky do bezprostřední blízkosti domu a nemovitosti, případně další detaily nemovitostí 
a věci movitých fotografují. Takovýmto jednáním nepochybně dochází k zásahům do pokojného vlastnického práva a práva na 
ochranu obydlí. Realizaci návrhu územního plánu mají být tato naše ústavní práva ještě více omezena. Už samotné zřízení 
jakékoliv zpevněné plochy při západní obvodové stěně domu potřebné pro běžné užívání domu by bylo znemožněno. V 
budoucnu máme záměr nechat vypracovat plány na výstavbu hospodářské budovy na stavební parcele Č. 120/2 a nezbytného 
citlivého dřevěného oplocení kolem domu, vybudování potřebné manipulační ohrady pro ovce a nezbytné příjezdové 
komunikace k domu. Máme obavu, že realizací návrhu územního plánu nám budou naše záměry spojené s běžným bydlením a 
zemědělským hospodařením zcela zmařeny. Věříme, že není záměrem orgánů rozhodujících o územním plánu postupně 
občanům bydlícím obvodu CHKO bydlení co nejvíce zkomplikovat a docílit vystěhování a postupné devastace dosud 
udržovaných usedlostí a cílem chráněnou krajinu vylidnit.  
 
Z výše uvedeného důvodu navrhujeme, aby územní plán byl změněn tak, že pozemková parcela č. 641/1, která je z části 
užívána jako zahrada a parcela č. 641/6, která je z části užívána jako příjezdová komunikace zejména pro zemědělskou 
techniku, byla ze záměru zařazení do pásma ochrany vyřazena a ponecháno na nás vlastnicích, abychom tyto parcely, na 
kterých jsou travnaté porosty a stromy nadále jako dosud sami ošetřovali a naše stavební záměry byly ponechány v normálním 
režimu tamějšího stavebního úřadu. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu zvětšení zastavěného území o část pozemku parc. č. 641/1 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm, navazující na stávající objekt rodinného domu. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec pro společné jednání byly pozemky žadatele zahrnuty do zastavěného území do 
ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byly pozemky zakresleny i v územním plánu sídelního útvaru 
Hutisko-Solanec (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. cca 6800 m2.  V rámci projednávání územního plánu vznesl 
dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na těchto pozemcích, tento požadavek 
zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, zoologicky i 
krajinářsky významné, vymezení zastavěného území „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané 
oblasti a mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto 
změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením § 
25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, 
písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat 
podstatné změny v biologické rozmanitosti...), s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a  
živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na těchto pozemcích nově vymezeno na základě stanoviska dotčeného orgánu 
(stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce zastavěného území).  
Majitel podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území ve stejném rozsahu, jak 
bylo zakresleno v dokumentaci pro společné jednání z důvodu plánované výstavby příjezdové komunikace, nezbytných ohrad 
pro hospodářské zvířectvo a hospodářské budovy.  
 
V případě pozemků parc. č. 641/1 a 641/6 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemky v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, ve volné 
krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, na pozemku  parc. č. 120/1 v k.ú. Hutisko se nachází objekt pro bydlení. 
Toto území ve II. zóně CHKO není vhodné pro další rozvoj bydlení, zastavování těchto pozemků je v rozporu s podmínkami 
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ochrany přírody a krajiny. Přístup na pozemky je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na 
veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční.  
Záměrem urbanistické koncepce při tvorbě územního plánu je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a 
uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním zastavitelných ploch a 
způsobem regulace možné zástavby dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, 
území Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření 
podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability 
v území) , Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní 
zásadou ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech 
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu byla 
vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do 
JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další zastavování volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
Agentura souhlasí s úpravou hranice zastavěného území dle námitky a to tak, aby do zastavěného území byly zahrnuty 
nejnutnější plochy, které budou sloužit jako zázemí k zemědělskému využití krajiny.  
 
Námitce bylo poté částečně vyhověno, na základě stanoviska SCHKOB sice nebyla do zastavěného území zahrnuta celá plocha 
výše jmenovaných pozemků, hranice plochy SO.3 však byla ve srovnání s dokumentací pro veřejné projednání upravena, došlo 
ke zvětšení zastavěného území na pozemku parc. č. 641/1 západním směrem tak, aby bylo možné řešit záměr na západní části 
domu. Projednání příjezdu na pozemky je přípustné i v plochách zemědělských, rovněž výstavba hospodářského objektu je 
přípustným využitím v plochách zemědělských. Oplocování celých pozemků ve II. zóně CHKO není v souladu s požadavky 
ochrany přírody a krajiny, ohrazení nutné plochy pozemků pro hospodářská zvířata lze řešit pastevním hrazením nebo 
elektrickými ohradníky. 
 
V případě úpravy vymezeného zastavěného území na pozemcích majitele je majitel i nadále vlastníkem výše jmenovaných 
pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Rozsah zastavěného území byl upraven z výše 
jmenovaných důvodů dle zák. 114/1992 Sb. a v souladu s Listinou základních práv a svobod, oddíl I., čl. 11, odst. (3): 
„vlastnictví zavazuje, výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 
zákonem“. 
 
 
 
 
Námitka č. 12 ze dne 28.4.2016  
 
Jako vlastník pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm podal prostřednictvím společnosti mibac a.s. námitku proti omezení 
zastavěného území na pozemku parc. č. 1370/1 v k.ú. Hutisko. Dále požaduje zahrnutí nové návrhové plochy pro rekreaci na 
pozemku parc. č. 1369 v k.ú. Hutisko. 
(Počítá s dalším využíváním svých pozemků a staveb, tedy s výstavbou dalších tří stavebních objektů, z nichž jeden je navržen 
na pozemku parc. č. 1369 v k.ú. Hutisko, návrh druhého objektu se nachází částečně mimo nově vymezené zastavěné území, 
třetí objekt je navržen v nově vymezeném zastavěném území). 
  
Znění námitky: 
Dotčené pozemky - Parcelní číslo: 1370/1, Parcelní číslo: 1369, Obec: Hutisko-Solanec [542814] Katastrální území: Hutisko  
 
Odůvodnění:  
1) Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace, tedy i plochy rodinné rekreace RI. 
2) Vlastník dotčených ploch nepožádal o změnu jejich využití a s navrženou změnou nesouhlasí. Tato změna není návrhem 
územního plánu popsána a zdůvodněna.  
3) Vlastník počítá s dalším využíváním svých pozemků a staveb v plném rozsahu podle podmínek stanovených návrhem 
územního plánu písmeno F.  
Své další záměry vlastník projednal se zpracovatelem návrhu ÚP a zástupci SCHKOB.  
4) Zájmy vlastníka nejsou v rozporu se záměry rozvoje území.  
5) Zájmy ochrany přírody a krajiny včetně záměrů tvorby ÚSES jsou v souladu se zájmy vlastníka pozemků. (Počítá s šetrným 
využíváním lučních porostů a s péčí o dřeviny rostoucí mimo les a s pěstebními zásahy stimulujícími obnovu původních 
bylinných společenstev na plochách dotčených zemními pracemi a v ploše obnovené účelové cesty.)  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu zvětšení zastavěného území na pozemku 1370/1 v k.ú. Hutisko východním směrem 
 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec  pro společné jednání byl pozemek žadatele parc. č. 1370/1 v k.ú. Hutisko zahrnut do 
zastavěného území do ploch určených pro rekreaci individuální RI ve stejném rozsahu, jako byl pozemek zakreslen i v územním 
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plánu sídelního útvaru Hutisko-Solanec, tj. cca 6700 m2.  V rámci projednávání územního plánu vznesl dotčený orgán SCHKOB 
požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na tomto pozemku (zmenšení zastavěného území), tento požadavek 
zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, zoologicky i 
krajinářsky významné, vymezení zastavěného území dle stanoviska dotčeného orgánu (stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, 
č.j. 2789/BE/2014_ST) „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou strukturu dané oblasti a mnohdy zasahuje do 
doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav území. Takovéto změny se následně mohou 
dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného rázu), s ustanovením § 25 odst. 2 zákona (přípustnost 
rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), s ustanovením § 26 odst. 3, písm. a) zákona (nevratně 
poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy značného rozsahu, způsobovat podstatné změny 
v biologické rozmanitosti...), s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a  živočichů)“. Proto 
bylo zastavěné území na těchto pozemcích nově vymezeno na základě stanoviska dotčeného orgánu (stanovisko SCHKOB ze 
dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce zastavěného území).  
Majitel podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území v upraveném rozsahu 
menším, jak bylo zakresleno v dokumentaci pro společné jednání, avšak s požadavkem rozšíření zastavitelné plochy na 
pozemek parc. č. 1369 v k.ú. Hutisko z důvodu plánované výstavby dalších dvou stavebních objektů.  
 
V případě pozemků parc. č. 1370/1 a 1369 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemky v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, ve 
volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, na pozemku  parc. č. 1370/1 v k.ú. Hutisko se nachází objekt pro 
rekreaci. Pozemek parc. č. 1370/1 v k.ú. Hutisko je ve stávajícím územním plánu zahrnut do ploch rekreace individuální, 
pozemek parc. č. 1369 v k.ú. Hutisko je ve stávajícím územním plánu zahrnut do ploch zemědělských. V případě záměru na 
pozemku parc. č. 1369 se jedná o požadavek zahrnutí nové návrhové plochy pro rekreaci do územního plánu - viz Souhrnné 
odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
Území ve II. zóně CHKO není vhodné pro další rozvoj rekreace, zastavování těchto pozemků je v rozporu s podmínkami ochrany 
přírody a krajiny. Přístup na pozemky je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou 
technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční.  
Záměrem urbanistické koncepce při tvorbě územního plánu je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a 
uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem regulace možné zástavby dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, 
území Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření 
podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability 
v území) , Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní 
zásadou ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech 
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu byla 
vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do 
JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další zastavování volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
Současná rekreační aktivita v CHKO Beskydy bohužel často koliduje se zájmy chráněnými zákonem a má vliv na 
přírodovědnou, krajinářskou a vodohospodářskou funkci oblasti. Intenzita rekreačního využití dosahuje místy mezních hodnot, 
což se projevuje i v územních plánech, kde často zaznívá požadavek na nulový nárůst ubytovací kapacity.  
Předkládané záměry p. Buchty jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny především z důvodu záboru dosud 
nezastavěného prostoru a rušení živočichů. Je totiž situován do II. zóny CHKOB - o limitech nové výstavby daných zákonem a 
Plánem péče o CHKOB. Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018, schválený MŽP, který je mj. jedním z podkladů pro 
zpracování územních plánů obcí v CHKO Beskydy, mj. navrhuje, aby souhlas k novým stavbám ve Il. zóně byl udělován pouze 
tehdy, dojde-li prokazatelně ke zhodnocení území, příp. zajištění lepší péče o něj, díky nové stavbě. V cenných územích (tj. 
zejména ve II. zóně) mají stavební záměry směřovat nikoli formou nové výstavby, nýbrž formou rekonstrukce a přestaveb 
stávajících objektů  
 
Agentura proto neakceptuje námitku. Nově navržená plocha nebyla součástí návrhu ÚP a jako taková nebyla posouzena z 
hlediska SEA ani NATURA. Jelikož se jedná o území s výskytem chráněných druhů rostlin, doporučuje Agentura akceptovat 
pouze část plochy, kde se návrh překrývá s plochou RI, vymezenou stávajícím územním plánem.  
 
Námitce bylo poté částečně vyhověno, na základě námitky v souladu se stanoviskem SCHKOB byla do zastavěného území 
zahrnuta východní část pozemku 1370/1 v k.ú. Hutisko, která se již v územním plánu SÚ Hutisko-Solanec z r. 1995 nacházela 
v zastavěném území v ploše rekreace a která navazuje na zastavěné území rekreace individuální, vymezené v dokumentaci pro 
veřejné projednání.   
 
V případě pozemku parc. č. 1369 v k.ú. Hutisko se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu novým 
územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o pozemek mimo zastavěné území, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000 ve II. zóně 
CHKO, v území s výskytem chráněných druhů rostlin. Jeho zastavěním by došlo k dalšímu rozšíření zastavěného území do volné 
krajiny. Pozemek není napojen na veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z 
pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 



Opatření obecné povahy č. 01/2016 – Územní plán Hutisko-Solanec 

 - 53 - 

 

Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
 
Námitka č. 13 ze dne 28.4.2016  
 
Jako spoluvlastník pozemků v k.ú. Hutisko podala žádost o zařazení pozemku parc. č. 1069/3 v k.ú. Hutisko do návrhu 
územního plánu pro bydlení. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání 
vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Dne 21. 4. 2016 proběhlo veřejné zasedání k návrhu územního plánu obce Hutisko- Solanec. Během tohoto jednání byla 
vznesena připomínka k parcele č. 1069/3 v k.ú. Hutisko; která je nyní vedena v katastru nemovitostí jako louka a v územním 
plánu jako plocha zemědělská. Část této parcely (viz nákres v příloze, oranžové značení) bych chtěla zahrnout do návrhu 
územního plánu jako plochu smíšenou obytnou vesnickou.  
 
Odůvodnění 
Tento pozemek jsme spolu s manželem koupili na základě kupní smlouvy ze dne 26.2.2016 a z tohoto důvodu nebylo možné se 
k návrhu projednávaného územního plánu vyjadřovat v předchozích jednáních.  
Dle mého názoru by budoucí stavba na navrhovaném území nenarušovala přírodní ráz krajiny, na který je v této lokalitě kladen 
důraz.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
Jedná se o novou žádost o změnu funkčního využití na bydlení, podanou po veřejném projednání.  
V případě pozemku parc. č. 1069/3 v k.ú. Hutisko se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu 
novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o zemědělský pozemek mimo zastavěné území v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 
2000 ve III. zóně CHKO, jeho zastavěním by došlo k nevhodnému rozšiřování zastavěného území do volné krajiny. Celý 
pozemek se nachází v  pásmu do 50 m od lesa. Pozemek není napojen na veřejnou technickou infrastrukturu, individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
Zastavěním tohoto území by byly dotčeny zákonem chráněné zájmy - jde o biotop zvláště chráněných druhů rostlin (§49 
zákona) a došlo by k nežádoucímu snížení hodnot krajinného rázu (§ 12 odst. 2) zákona.  
Plocha je součástí zaříznutého údolí, které je charakteristické svou roztroušenou zástavbou, která je pro Valašsko typická. 
Postupným doplňováním a zahušťováním zástavby by došlo k potření tohoto charakteru území. Navrhovaná plocha navíc 
neprošla posouzením SEA a NATURA.  
Vzhledem k výše uvedenému Agentura neakceptuje námitku.  
 
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
 
Námitka č. 14 ze dne 28.4.2016  
 
Jako vlastník pozemků v k.ú. Hutisko podal podatel námitku proti změně vymezení zastavěného území na svých pozemcích 
(novým vymezením zastavěného území bude podateli znemožněno postavit na svých pozemcích hospodářskou budovu). 
 
Znění námitky: 
Na základě veřejné vyhlášky oznámení o opatření obecné povahy - územního plánu HutiskoSolanec ze dne 14.3.2016 jsem se 
seznámil s úplným zněním návrhu územního plánu obce Hutisko Solanec. Jsem vlastníkem pozemků par.č. st. 118 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Hutisko č.p. 282, a dále pozemků par.č. 593/1, 593/3, 593/4, 593/5, 594, 595/1, 
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596/1, 596/2, 596/4, 596/5, 596/6, 597/1, 597/2, 632/5, 632/6, 632/7, 635/3, 638/8 a 638/9, které jsou dosud zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště ve Valašském Meziříčí na LV Č. 733 pro obec 
Hutisko-Solanec, katastrální území Hutisko.  
 
Nahlédnutím do návrhu územního plánu obce Hutisko-Solanec jsem zjistil, že je navrhována u části mnou vlastněných pozemků 
změna charakteru jejich využití, v jejímž důsledku by mi bylo do budoucnosti znemožněno (nebo bych byl podstatně omezen) v 
mém záměru postavit na mnou vlastněných pozemcích hospodářskou budovu, případně jiný objekt obdobného využití. Z těchto 
důvodů s návrhem změny územního plánu obce Hutisko-Solanec v části týkající se mnou vlastněných pozemků nesouhlasím a 
žádám o uvedení do předešlého stavu.  
 
V době, kdy jsem nemovitosti kupoval, jsem vycházel z dosud platného územního plánu, což se i promítlo na mém zájmu o 
koupi a i na stanovené kupní ceně.  Změnou územního plánu znemožňujícího nebo omezujícího výstavbu na mnou vlastněných 
pozemcích by tedy došlo ke zmaření mé investice a záměru. Pokud by přesto změna územního plánu dotýkající se mnou 
vlastněných pozemků byla schválena, byl bych nucen uplatňovat náhradu škody za vynaloženou investici.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu úpravy zastavěného území na pozemku 596/1. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec  pro společné jednání byl pozemek žadatele 596/1 v k.ú. Hutisko zahrnut do 
zastavěného území do ploch určených pro bydlení - SO.3 ve stejném rozsahu, jako byl pozemek zakreslen i v územním plánu 
sídelního útvaru Hutisko-Solanec (v ÚPN SÚ jako plochy určené pro bydlení), tj. cca 2500 m2.  V rámci projednávání územního 
plánu vznesl dotčený orgán SCHKOB požadavek na zmenšení rozsahu plochy určené k zastavění na těchto pozemcích, tento 
požadavek zdůvodnil tím, že do zastavěného území v dokumentaci pro společné jednání byly zahrnuty i plochy botanicky, 
zoologicky i krajinářsky významné, vymezení zastavěného území „nerespektuje typické rozmístění staveb resp. urbanistickou 
strukturu dané oblasti a mnohdy zasahuje do doposud volné krajiny, čímž umožní zásadním způsobem změnit dochovaný stav 
území. Takovéto změny se následně mohou dostat do rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného 
rázu), s ustanovením § 25 odst. 2 zákona (přípustnost rekreačního využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO), 
s ustanovením § 26 odst. 3, písm. a) zákona (nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim, provádět terénní úpravy 
značného rozsahu, způsobovat podstatné změny v biologické rozmanitosti...), s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (ochrana zvláště 
chráněných druhů rostlin a  živočichů)“. Proto bylo zastavěné území na těchto pozemcích nově vymezeno na základě stanoviska 
dotčeného orgánu (stanovisko SCHKOB ze dne 5.8.2014, č.j. 2789/BE/2014_ST a jeho přílohy – požadavků redukce 
zastavěného území).  
Majitel podal námitku proti této úpravě zastavěného území a požadoval vymezení zastavěného území ve stejném rozsahu, jak 
bylo zakresleno v dokumentaci pro společné jednání z důvodu plánované výstavby hospodářské budovy či objektu s podobným 
využitím. 
 
V případě pozemku parc. č. 596/1 v k.ú. Hutisko se jedná o pozemek v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, ve volné krajině, 
v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, na pozemku  se nachází objekt pro bydlení. Toto území ve II. zóně CHKO není 
vhodné pro další rozvoj bydlení, zastavování těchto pozemků je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny. Přístup na 
pozemky je po kapacitně nevyhovující komunikaci, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu, 
individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční.  
Záměrem urbanistické koncepce při tvorbě územního plánu je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a 
uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem regulace možné zástavby dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, 
území Natura 2000 a další). (viz Návrh ÚP, kapitola B.1 (Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: vytvoření 
podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území a také zvyšování ekologické stability 
v území) , Návrh ÚP, kapitola B.3 (z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady: Hlavní 
zásadou ochrany životního prostředí je přiměřený rozvoj životního prostředí – v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech 
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném území a jeho místních doplněních.) 
Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu byla 
vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do 
JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další zastavování volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
K úpravě hranic stávajícího zastavěného území v rámci tvorby nového územního plánu přistoupila Agentura v případech, kdy 
tyto zahrnovaly botanicky či zoologicky hodnotné plochy (výskyt chráněných druhů nebo společenstev), či esteticky hodnotné 
plochy, dotvářející krajinný ráz v dané lokalitě. Velmi často se jednalo o plochy, zařazené pro svoje hodnoty do II. zóny CHKO 
Beskydy, kde je zákonem beztak stanoven přísný režim ochrany všech hodnot (tj. krajinný ráz, výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, ... ) a povolování nových staveb je zde silně omezeno v přímém rozporu s ust. § 26 odst. 3 písmo a) ZOPK. 
Ten mj. zakazuje ve II. zóně CHKO "hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní 
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vadní režim či provádět terénní úpravy značného 
rozsahu.  
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Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018, schválený MŽP, který je mj. jedním z podkladů pro zpracování územních 
plánů obcí v CHKO Beskydy, mj. navrhuje, aby souhlas k novým stavbám ve Il. zóně byl udělován pouze tehdy, dojde-li 
prokazatelně ke zhodnocení území, příp. zajištění lepší péče o něj, díky nové stavbě. V cenných územích (tj. zejména ve II. 
zóně) mají stavební záměry směřovat nikoli formou nové výstavby, nýbrž formou rekonstrukce a přestaveb stávajících objektů  
 
V tomto případě je zde navíc evidován výskyt zvláště chráněného druhu rostlin, proto se Agentura rozhodla redukovat 
zastavěné území o mokřadní plochu s výskytem ZCHDR.  
Agentura však souhlasí s dílčí úpravou hranice zastavěného území  ve smyslu podané námitky, a to tak, aby do zastavěného 
území byla zahrnuta nejnutnější plocha (v návaznosti na stávající objekt na parcele č.596/1), pro umístění hospodářské budovy. 
Jihovýchodní část parcely se zelení by měla zůstat nezastavěným územím.  
 
Námitce bylo poté částečně vyhověno, na základě stanoviska SCHKOB sice nebyla do zastavěného území zahrnuta celá plocha 
výše jmenovaného pozemku parc. č. 596/1 v k.ú. Hutisko, hranice plochy SO.3 však byla ve srovnání s dokumentací pro veřejné 
projednání upravena, došlo ke zvětšení zastavěného území na pozemku parc. č. 596/1 v k.ú. Hutisko tak, aby bylo možné řešit 
záměr výstavby hospodářské budovy či objektu s podobným využitím. 
V případě úpravy vymezeného zastavěného území na pozemcích majitele je majitel i nadále vlastníkem výše jmenovaných 
pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Rozsah zastavěného území byl upraven z výše 
jmenovaných důvodů dle zák. 114/1992 Sb. a v souladu s Listinou základních práv a svobod, oddíl I., čl. 11, odst. (3): 
„vlastnictví zavazuje, výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 
zákonem“. 
 
 
 
 
Námitka č. 15 ze dne 28.4.2016  
 
Jako spoluvlastníci pozemku parc. č. 577/22  v k.ú. Solanec pod Soláněm podali manželé žádost o zařazení pozemku parc. č. 
577/22 v k.ú. Solanec pod Soláněm do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění námitky: 
Tímto jako vlastníci pozemku parc. Č. 577/22 v katastrálním území Solanec pod Soláněm podáváme námitku proti návrhu 
územního plánu. V navrhovaném územním plánu je pozemek parc. č. 577/22 uveden jako orná půda. S tímto nesouhlasíme 
z následujících důvodů: 
1. Jedná se o pozemek v proluce zástavby, na pozemcích 577/37, 577/38, 577/39, 577/40, 577/18 je již postaveno nebo se 

stavět bude.  
2. Vzhledem k našemu záměru stavět na pozemku 577/22 rodinný dům mi bylo v minulosti povoleno vybudovat příjezdovou 

komunikaci k tomuto pozemku, kterou jsem vybudoval  a investoval z vlastních prostředků. 
Trváme na původním návrhu, ve kterém byl pozemek 577/22 určen k zástavbě objektem bydlení.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
Žadatelé podali žádost o změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 577/22 v k.ú. Solanec pod Soláněm v rámci tvorby 
nového územního plánu.  Tato žádost byla zakreslena do návrhu územního plánu  Hutisko-Solanec jako SO.3 č. 7, po společném 
jednání byla plocha SO.3 č. 7 vyloučena na základě stanoviska SCHKOB, ve kterém se uvádí: plocha je součástí údolí s jasně 
patrným dochovaným charakterem rozptýlené zástavby typickým pro Valašsko. Území severně i jižně přilehlé ke komunikaci je 
spolu s širším okolím dlouhodobě vedeno jako biotop chráněného druhu živočicha. Postupným zastavováním a činností s tím 
spojenou by došlo ke snížení jeho nutné rozlohy a ke zhoršení podmínek potřebných pro udržení funkčnosti biotopu v daném 
území. Nevhodné rozšiřování zástavby, rozpor s § 12 (ochrana krajinného rázu), především snížení jeho estetické hodnoty. Na 
biotop chráněných druhů se vztahuje ochrana dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb.  
Ostatní dotčené orgány se k ploše SO.3 č. 7 vyjádřily kladně. KÚ ZK, odbor životního prostředí a zemědělství vydal své 
souhlasné stanovisko na základě záporného stanoviska SCHKOB rovněž záporné, požaduje vyloučení plochy č. 7. V 
dokumentaci Posouzení vlivu na životní prostředí pro tuto plochu je pouze stanoveno omezení – realizaci záměrů podmínit 
biologickým průzkumem.  
Žadatelé podali po veřejném projednání námitku proti vyloučení této plochy. 
 
Na základě námitky podané v rámci veřejného projednání byla Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Beskydy vyzvána 
k vydání stanoviska k námitce. Stanovisko bylo vydáno dne 19.8.2016 pod č.j. 03112/BE/16-2, uvádí se zde: 
„Vzhledem k novým skutečnostem přehodnotila Agentura své původní stanovisko a souhlasí s převedením pozemku do 
stavebních ploch za předpokladu, že do remízu lemujícího jižní stranu parcely nebude zasahováno.  
Od r. 2014, kdy se Agentura vyjadřovala k předmětnému pozemku v rámci návrhu územního plánu Hutisko, došlo v řešeném 
území k podstatné změně podmínek. Na základě platného územního plánu obce zde bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě 
2 rodinných domů vč. jejich zázemí v okolí uvedené parcely. Lokalita (ústí údolí) nevratně ztratila charakter rozvolněné zástavby 
a blokace pozemku 577/2 se tak stala bezúčelná. Zmiňovaná parcela by byla v podstatě poslední prolukou v řadě zastavěných 
pozemků na počátku údolí, v části přilehlé ke komunikaci.  
 
V rámci tvorby nového územního plánu Agentura v celé této enklávě, zvláště pak v části odlehlejší od centrální zástavby, 
značně redukovala stavební činnost. K ploše parcely č. 577/22 vydala Agentura rovněž nesouhlasné stanovisko. Nyní, v reakci 
na znění námitky k převedení pozemku za účelem umístění rodinného domu, Agentura sděluje, že námitku lze akceptovat. 
Plocha, kde má být stavba umístěna se nachází na počátku údolí, při jeho patě, stavba bude odcloněna stávajícím remízem. 
Uvažovaná stavba doplní řádně povolenou zástavbu a nebude vystupovat směrem severním do volné krajiny, nebude v rozporu 
s ustanovením §12 odst. 2) zákona (ochrana krajinného rázu) a se zněním §50 zákona“. 
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Na základě kladného stanoviska SCHKOB po veřejném projednání byla plocha SO.3 č. 7 zakreslena do dokumentace ve 
stejném rozsahu, v jakém byla projednána ve společném jednání. Toto opětovné zakreslení návrhové plochy ve shodném 
rozsahu jako v dokumentaci pro společné jednání bylo projednáno s odborem životního prostředí KÚ ZK, oddělení hodnocení 
ekologických rizik. 

 
 
 
IX. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. při společném jednání 
 

Připomínky č. 1, 3, 4 a 8 nebo jejich částí se týkají nesouhlasu vlastníků pozemků s tím, že jejich pozemky nebyly zařazeny do 
ploch umožňujících bydlení (ploch BI resp. SO.3). Vlastníci pozemků se cítí dotčeni návrhem řešení a proto podali připomínku, ve 
které opakovaně požadují zařazení jejich pozemků do projednání územním plánem. 
Z důvodu obsahových je podání, učiněné pod názvem „připomínka“, „dotaz“, „žádost“, „odvolání“, „námitka“ a pod. vyhodnoceno 
v souladu s § 50 zák. 183/2006 Sb. jako připomínka. 
 
Vyhodnocení připomínky č. 1, 3, 4 a 8: 
Připomínce se nevyhovuje.  
 
Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky č. 1, 3, 4 a 8  (dále jen „Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínek“) : 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s koncepcí rozvoje obce, urbanistickou koncepcí a s 
požadavky na rozvoj území obce, stanovenými územním plánem (Návrh ÚP, kapitola B, C).  
Koncepčním záměrem je zachování stávající urbanistické struktury a vytvoření podmínek pro zachování krajinného rázu a pro 
ochranu stávajících přírodních hodnot území, k čemuž přispívá nové vymezení zastavěného území v rámci zpracování 
Územního plánu Hutisko-Solanec a minimalizace návrhu zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachování charakteru 
stávající rozptýlené zástavby. Nové zastavitelné plochy ve volné krajině nejsou navrhovány, jsou vymezovány jen s cílem 
dotvoření stávající urbanistické struktury stávající zástavby za účelem vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech obce.  
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (Návrh ÚP, kapitola B.1, B.3) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo rozšíření zastavěného území do volné krajiny 
a výrazné navýšení záboru ZPF. Rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. 
v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenované požadavky na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu jsou v rozporu s cíli územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona, neboť neodrážejí veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Požadované nové zastavitelné plochy nebyly do návrhu územního plánu zahrnuty z důvodu dostatečného množství vhodnějších 
návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce 
překročeno množství potřebných návrhových ploch pro bydlení.  
Pozemky, jichž se připomínky týkají, se nacházejí mimo zastavěné území, ve volné krajině, zahrnutí výše jmenovaných pozemků 
do ploch pro výstavbu znamená nutnost vybudovat do navrhovaných lokalit novou technickou infrastrukturu. Individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, přírodní prostředí, hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a 
dopravní infrastrukturu. Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně 
jednotlivé pozemky jako vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje 
obce. Vzhledem k takovému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na 
zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 



Opatření obecné povahy č. 01/2016 – Územní plán Hutisko-Solanec 

 - 57 - 

 

 
Připomínka č. 1 ze dne 2.7.2014 
 
Vlastník pozemku 1947/25 a vlastník pozemků 1947/20, 1947/15, 1947/26, 2212 a 300/1 katastrální území Solanec 
pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec žádají, aby výše uvedené pozemky byly v novém územním plánu zahrnuty do 
ploch bydlení a ploch pro individuální rekreaci.  
Nesouhlasí se zahrnutím pozemků do ploch veřejného prostranství a aby byla přes pozemek 1947/15 vedena 
komunikace a požadují, aby tato komunikace byla z návrhu územního plánu odstraněna.  
 
Znění připomínky: 
Jako vlastník pozemku 1947/25 a pozemků 1947/20, 1947/15, 1947/26, 2212 a 300/1 katastrální území Solanec pod 
Soláněm, obec Hutisko Solanec, jenž jsem oprávněn zastupovat na základě plné moci ze dne 1.7.2014 tímto 
podávám návrh (připomínku, projevuji svůj nesouhlas) k novému územnímu plánu obce Hutisko-Solanec, aby výše 
uvedené pozemky, byly v novém územním plánu obce označeny, jako pozemky na kterých je možno zřídit 
nemovitost umožňující trvalé bydlení a stavby určené pro individuální rekreaci ve stylu lidové zástavby Valašského 
charakteru a zejména staveb ekologických, staveb zaměřených na ekostavitelství, snižování ekologické zátěže a 
obnovu přírodního bohatství s podporu přírodních materiálů (hliněné domy, slaměné domy apod.). Taktéž drobné 
stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní či ke stavbě určené pro individuální rekreaci (pergola, 
přístřešek, skladovací prostory, oplocení, garáž, stavby určené k chovu hospodářských zvířat, přístřešky pro ně, 
připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby, studny) a jednoduché stavby, přípojky na veřejné 
rozvodné sítě a kanalizaci, opěrné zdi, podzemní stavby (sklep). Dále nesouhlasím, aby byly pozemky zahrnuty jako 
veřejné prostranství, sloužící obecnému užívání a aby byla přes pozemek 1947/15 vedena jakákoli komunikace, 
cyklostezka či turistická trasa. Trvám na tom, aby tato komunikace byla z návrhu územního plánu vyjmuta 
(odstraněna, zrušena a pod.) protože nerespektuje vlastnická práva vlastníka, nemá povolení a domnívám se, že 
jde o neoprávněnou stavbu (probíhá jednání s dotčenými).  
 
Odůvodnění (důvody): máme v plánu přestěhovat se do nemovitost natrvalo (trvalé bydlení), plně užívat, udržovat 
a rozvíjet náš právoplatný majetek a to bez omezení vlastnických práv. Hodláme se zabývat chovem hospodářských 
zvířat a drobnou zemědělskou činností (malá ekofarma). V neposlední řadě má tato skutečnost vážný vliv na 
omezení vlastnických práv, pokles ceny nemovitosti, kvality bydlení, porušení práva na soukromí, ochranu života, 
zdraví a majetku, hluk, prašnost, znečištění ovzduší a zachování pokojného stavu s vlastníky okolních nemovitostí.  
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu zahrnutí pozemků parc. č. 1947/20, st. 300/1, 1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. 
Solanec pod Soláněm do ploch pro rekreaci individuální.  
Připomínce se nevyhovuje v rozsahu změny funkčního využití pozemku parc. č. 1947/25 a pozemků parc. č. 1947/20, st. 300/1, 
1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. Solanec pod Soláněm na bydlení. 
Připomínce se nevyhovuje v případě odstranění zákresu komunikace přes pozemky podatele. 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínek. 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 
1947/25 a pozemků parc. č. 1947/20, st. 300/1, 1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených pro 
bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská (pozemek parc. č. 1947/25) a plocha rekreace v případě pozemků parc. 
č. 1947/20, st. 300/1, 1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. Solanec pod Soláněm  z původního územního plánu se novým územním 
plánem nezměnilo. Pozemek parc. č. 1947/25, zapsaný v KN jako trvalý travní porost, je v dosud platném územním plánu 
zahrnut v neurbanizovaném území jako pozemek ZPF. Dle nového ÚP se nachází rovněž v plochách zemědělských. Pozemky 
parc. č. 1947/20, st. 300/1, 1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. Solanec pod Soláněm jsou dle nového ÚP zahrnuty do ploch RI – 
plochy rodinné rekreace v souladu s existencí stavby pro rekreaci, zapsanou v KN na pozemku parc. č. st. 300/1 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm.  
V případě zemědělského pozemku parc. č. 1947/25 a pozemků parc. č. 1947/20, st. 300/1, 1947/15, 1947/26 a 2212 v k.ú. 
Solanec pod Soláněm  se jedná o pozemky v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, (zóna se II. nejvyšším stupněm ochrany, 
ve které je v souladu s Plánem péče o CHKO Beskydy povolena pouze běžná údržba stávajících staveb, ne výstavba nových 
objektů), ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Pozemky jsou bez možnosti napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu (voda, kanalizace), individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční 
a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Hutisko-Solanec, Návrh - 
textová část, kap. B.1), která stanoví požadavek „zachování stávající urbanistické struktury spolu s vytvořením podmínek pro 
zachování krajinného rázu a ochranu stávajících přírodních hodnot v území“. Dle kapitoly C.1 „V místech s roztroušenou 
zástavbou  jsou plochy navrhovány v minimálním množství a to tak, aby byl charakter zástavby zachován“.  
 
Žádný z těchto pozemků není v návrhu územního plánu zahrnut do ploch veřejného prostranství ani do ploch dopravy. Trasa 
komunikace přes pozemek 1947/15 v k.ú. Solanec pod Soláněm je zakreslena pouze v Odůvodnění územního plánu - 
v koordinačním výkrese, v místě, kde se ve skutečnosti nachází obecně veřejně přístupná účelová komunikace s asfaltovým 
povrchem, evidovaná v pasportu komunikací obce.  

 
 

Připomínka č. 2 ze dne 3.7.2014 
 
Podatelka byla v době podání připomínky majitelkou pozemku p.č. 577/38 na listu vlastnictví 1186, katastrální území Solanec 
pod Soláněm, nyní již není vlastníkem pozemku. 
Nesouhlasí se změnou využití plochy na části pozemku č. 577/38 na listu vlastnictví 1186 ze stávající zastavitelné plochy na 
plochu nezastavitelnou a požaduje, aby byla v rámci návrhu územního plánu vytyčena odpovídající část pozemku jako 
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zastavitelná plocha.  
 
Znění připomínky: 
Podatel, jako majitel pozemku p.č. 577/38 na listu vlastnictví 1186, katastrální území Solanec pod Soláněm, tímto podává v 
souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
následující připomínku:  
Nesouhlasím se změnou využití plochy na části pozemku Č. 577/38 na listu vlastnictví 1186 v mém vlastnictví ze stávající 
zastavitelné plochy na plochu nezastavitelnou. Pozemek v mém vlastnictví vznikl rozdělením předmětu dědictví, kdy ostatní 
účastnící dědického řízení nejsou stávající úpravou zasaženi vůbec, resp. nikoliv tak zásadní způsobem jako já.  
Žádám, aby byla v rámci návrhu územního plánu vytyčena adekvátní část pozemku jako zastavitelná plocha. Důvodem mé 
připomínky je skutečnost, že výše uvedenou změnou by došlo k zásadnímu snížení ceny nemovitosti a tím následně k 
nevratnému poškození mých vlastnických práv.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje 
 
Odůvodnění: 
Část pozemku parc. č. 577/38 v k.ú. Solanec pod Soláněm byla v současně platném územním plánu zahrnuta do zastavěného 
území do ploch, určených pro bydlení. Na základě připomínky byla část tohoto pozemku zahrnuta do ploch určených pro 
bydlení v souladu s jeho původním zařazením do územního plánu. Na tomto pozemku již bylo v průběhu projednávání nového 
územního plánu vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu rodinného domu a byla zahájena realizace stavby. V případě realizace 
stavby bude odpovídající část pozemku dle § 58, odst. 2 stavebního zákona zahrnuta do zastavěného území. 
 

 

 
Připomínka č. 3 ze dne 4.7.2014 
 
Jako majitelka pozemků  parc.č. 600/14 a 628/1, 616, 617 (tyto tři byly sloučeny pod parc.č. 600/1), 600/22, 627/2 požádala 
podatelka o zařazení části pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených k bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Ve své žádosti, doručené na Obecní úřad Hutisko-Solanec, jsem v průběhu zpracování návrhu nového územního plánu 
požádala o zařazení části mých pozemků v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených k bydlení. Jedná se o pozemky 
parc.č. 600/14 a 628/1, 616, 617 (tyto tři jsou dnes sloučeny pod parc.č. 600/1), 600/22, 627/2.  
V této lokalitě, které se říká Pod Kaní, vlastním 3,5 ha pozemků, které nejsou absolutně využívány. V nedávné minulosti jsem z 
důvodu zajištění přístupu k těmto pozemkům a dále k nemovitostem pana (soused) vybudovala zpevněnou příjezdovou 
komunikaci.  
Tyto pozemky jsou v současnosti pouze udržovány dvakrát ročně sečením travní hmoty, a není mi známo, že by se na nich 
měly vyskytovat nějaké okrasné chráněné rostliny nebo nějaký chráněný živočich.  
Tyto pozemky navazují rovněž na obslužnou komunikaci ve vlastnictví obce a jsou celoročně dostupné. V jižní části mých 
pozemků vedou nadzemní sítě NN a rovněž VN, díky kterým je podstatná část znehodnocena. Svým souhlasem s vybudováním 
těchto sítí jsem rovněž očekávala kladné vyřízení ze strany oprávněných úřadů k využití zbývající části pozemků k výstavbě RD.  
Pokud se v minulosti dostalo souhlasného stanoviska k zařazení pozemků mých sousedů do ploch bydlení, očekávala jsem, že 
bude i mé žádosti vyhověno z důvodu rovnosti rozhodování.  
 
Podle informací, které jsem obdržela, je v současném nově zpracovaném ÚP Hutiska-Solance podpořena jen malá část mé 
žádosti (1/7), což představuje cca 5 tis/m2. Hlavní problém je však v tom, že má žádost se vztahuje na stavbu 3 rodinných 
domů.  
Jelikož jsem přesvědčena, že bydlení v této lokalitě je v souladu s Místním programem rozvoje venkova, který má zajisté 
zpracovávat moje mateřská obec, a rovněž v souladu se skutečností nezastavit tyto pozemky žádnou intenzivní zástavbou, ale 
naopak dodržet rozptýlenou venkovskou zástavbu, požadovala jsem tyto pozemky do ploch bydlení v takovém rozsahu zařadit.  
Navržená část k zástavbě mezi obecní cestou a vedením vysokého napětí je naprosto nevhodná i s ohledem na umístění 
okolních domů p. a dále p., p.,a p., ale naopak by vhodné umístění do mnou požadovaných ploch celou lokalitu positivně 
doplnilo a zhodnotilo.  
Aby došlo k rozšíření mé žádosti o 10- 15 let později je bohužel vzhledem k mému věku (05.06.1950) naprosto nereálné.  
Nepředpokládám, že bych byla v 80-ti letech fyzicky a psychicky schopna ještě jakoukoliv stavbu realizovat.  
Vzhledem ke skutečnosti, že v této lokalitě jsou již postaveny krásné velké domy s patřičně velkými stavebními parcelami, 
chtěla jsem tuto, pro bydlení přívětivou část obce zvelebit a rozšířit o další 3 domy, pro sebe a mé dvě dcery, vždy s cca 5 
tis.m2 pozemku.  
K realizaci mého plánu a životního cíle potřebuji tudíž zařadit do ploch vhodných k bydlení plochu cca 15 tis.m2.  
Celou tuto problematiku jsem nanesla již v loňském roce, při osobním setkání a rozhovoru s paní Turkovou z CHKO, která se 
vyjádřila, že mou žádost bude podporovat. Samozřejmě mě konečné resumé velice překvapilo.  
Na základě výše uvedených argumentů prosím ještě jednou o posouzení mé žádosti.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se nevyhovuje 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínek.  
Žádosti nebylo vyhověno a tato nová zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu zahrnuta z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje 
území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch pro bydlení. V rámci pořizování územního plánu Hutisko-
Solanec nebylo žadatelce vyhověno v její žádosti o zařazení pozemků parc. č. 600/14 a 628/1, 616,617 (tyto tři byly sloučeny pod 
parc.č. 600/1), 600/22 a pozemku ze ZE č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm do ploch určených pro bydlení. 
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V původním územním plánu byly výše jmenované pozemky zařazeny jako neurbanizované území, plocha ZPF. Toto zařazení se 
návrhem nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu se pozemky nacházejí v ploše Z – Plochy zemědělské 
v souladu s jejich původním využitím a zařazením v katastru nemovitostí. Před společným jednáním byla z pozemků žadatelky do 
projednání návrhu územního plánu navržena pouze část pozemku parc. č. 600/14 a 600/1 pod označením SO.3 č. 94, tato 
plocha byla po společném jednání vyloučena na základě stanoviska SCHKOB ze dne 5.8.2014,  č.j. 2789/BE/2014_ST. Majitelka 
podala proti tomuto připomínku, proto pořizovatel vyzval SCHKOB ke stanovisku k  připomínce. K připomínce  majitelky pozemků 
podané po společném jednání se vyjádřila SCHKOB rovněž zamítavě ve svém stanovisku ze dne 12.11.2015, č.j. 4842/BE/15-
002. 
 
V případě pozemků parc. č. 600/14, 600/1, 600/22 a 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm se jedná o rozsáhlé zemědělské 
meliorované pozemky, z nichž podatelka požaduje změnu funkčního využití na bydlení na těchto pozemcích v celkové rozloze 
1,5 ha, v území NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, ve volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Změna 
funkčního využití pozemků pro bydlení by znamenala další výrazný zábor ZPF, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou 
technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční. Připomínka 
týkající se pozemku parc. č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm se týká pozemku ze zjednodušené evidence, tento pozemek tvoří 
část pozemku parc. č. 627/1 z KN v k.ú. Solanec pod Soláněm. Pozemek ZE č. 627/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm  o výměře 
3.697 m2 se nachází v návrhu územního plánu v ploše zemědělské, tvoří výběžek pozemku z KN parc. č. 627/1 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm, nacházející se  mezi plochou přírodní a plochou krajinné zeleně ve volné krajině zcela mimo zastavěné území. 
Rovněž tento pozemek zůstává nadále zahrnut dle návrhu územního plánu Hutisko-Solanec v ploše zemědělské v souladu 
s jeho původním využitím a zařazením v katastru nemovitostí. 
 
Požadavek o zařazení 1,5 ha z výše jmenovaných pozemků do návrhu územního plánu na změnu funkčního využití pro bydlení 
je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Hutisko-Solanec, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví zásady celkové koncepce rozvoje obce „zachování stávající urbanistické struktury spolu s vytvořením 
podmínek pro zachování krajinného rázu a ochranu stávajících přírodních hodnot v území“. Dle kapitoly C.1 „V místech 
s roztroušenou zástavbou jsou plochy navrhovány v minimálním množství a to tak, aby byl charakter zástavby zachován“.  
 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch 
pro bydlení. Výše jmenované pozemky nebyly zařazeny do územního plánu z důvodu dostatečného množství vhodnějších 
návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. 
 
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nové návrhové plochy o rozloze 1,5 ha do územního plánu na podatelkou uvedených 
pozemcích je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a 
udržitelném rozvoji území. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
Poznámka: Vyhodnocení připomínky bylo provedeno před úpravou dokumentace pro veřejné projednání. V r. 2015 došlo ke 
změně číslování parcel, po obnově operátu je podatelka majitelkou pozemků 600/14, 600/22, 600/29, 600/30, 616, 617.  
Dle údajů z KN z r. 2016  již podatelka není uvedena jako majitelka pozemku parc. č. 600/1, pozemek parc. č. 627/2 nebyl v KN 
nalezen. Podatelka je nadále majitelkou pozemku parc. č. 600/22, pozemek parc. č. 600/1 byl nahrazen pozemkem 600/29, 
600/30, 616, 617.   
Vyhodnocení připomínky s odkazem na jednotlivá čísla pozemků v současné době již tedy není aktuální, bylo však ponecháno 
v nezměněném znění, jelikož se odkazuje na čísla pozemků, která byla platná v době podání připomínky a která žadatelka ve 
své připomínce uvádí. 
  
 
 
 
Připomínka č. 4 ze dne 7.7.2014 
 
Vlastníci pozemků žádají o nové projednání jejich žádosti o zařazení zbývající části pozemku č.p.375/1 a a pozemku p.č. 376/1 
v k.ú. Solanec pod Soláněm do územního plánu obce Hutisko-Solanec. 
 
Znění připomínky: 
Žádáme o znovu projednání naší žádosti a zařazení pozemků do zpracování územního plánu obce Hutisko-Solanec ze dne 
17.6.2014 (Veřejná vyhláška).  
Jako vlastníci pozemků v katastrálním území Solanec p.Soláněm č.p.375/1 a č.p. 376/1 opětovně žádáme o zařazení 
uvedených parcel do plochy bydlení.  
V minulosti již byla část parcely č.375/1 zařazena a schválena do územního plánu jako plocha pro bydlení. (viz Změna č.11 /2 
územní plán Hutisko-Solanec,nabyla účinnosti 20.9.2006)  
Žádáme o znovu zařazení do územního plánu. 
Tyto pozemky jsou rovněž dopravně propojeny s vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikací přes příjezdovou cestu , 
která se nachází pod parcelním č.375/5 a je rovněž v našem vlastnictví. Příjezd je velmi dobře zpevněný a sjízdný a velmi dobře 
dostupný z místní komunikace. Dalším důvodem je také výstavba kanalizace, která se na pozemcích nachází a byla před 
několika lety vybudována a financována právě za účelem rozvoje bydlení v obcích. Vedení plynu je v dosahu.  
Tuto žádost jsme uplatňovali 23.12.2011, následně 29.3.2012 vždy na Obecním úřadě   
v Hutisku-Solanci s přiloženým geometrickým snímkem, který je v plánu vyznačený růžově. Tato žádost nebyla projednána a 
žádáme o zařazení tohoto pozemku k znovu projednání.  
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Dále v dokumentaci "Skupina ploch 1" pod označením BI 41 jsme našimi jmény žádali o zařazení pozemků do ÚP,zařazeny 
však byly pozemky zcela jiné (č.p.375/7 a 506/14),o které jsme vůbec nežádali a nesouvisí tak s naší žádostí, žádáme o 
přepracování této skutečnosti.  
Věříme, že naše připomínky budou zpracovány správně a na základě žádostí podávaných od roku 2011.  
K žádosti přikládáme parcelní plán s žádostí o změnu ÚP, údaje o Změně Č. 11 ÚP.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu zahrnutí již dříve projednané části pozemku parc. č. 375/1 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm ze změny č. 11 jako plochy pro bydlení do územního plánu Hutisko-Solanec a v rozsahu úpravy textu v dokumentaci 
odůvodnění „Skupina ploch 1“  
připomínce se nevyhovuje v rozsahu zahrnutí zbývající části pozemku parc. č. 375/1 a pozemku parc. č. 376/1 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm do ploch určených pro bydlení  
 
Odůvodnění: 
V minulosti již byla část pozemku parc. č. 375/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm zařazena a schválena do územního plánu jako 
plocha pro bydlení, (viz Změna č.11 /2 územní plán Hutisko-Solanec a platný územní plán), tato změna nebyla do dokumentace 
pro společné jednání zakreslena.  Na základě připomínky byla část pozemku parc. č. 375/1, již dříve projednaná změnou č. 11, 
zahrnuta do ploch bydlení. Pozemky parc. č. 506/14, dále část pozemku ve vlastnictví podatelů parc. č. 375/1  a pozemek parc. 
č. 375/7 byly do návrhu územního plánu zahrnuty již v dokumentaci pro společné jednání, jelikož byly obsaženu již v platném 
územním plánu. 
Text v dokumentaci Odůvodnění "Skupina ploch 1" pod označením BI 41 byl upraven. Nyní je uvedeno, že plocha byla převzata 
z původního územního plánu a jeho změny č. 11. Text, že plocha byla zapracována dle žádosti podatelů, již nebude uváděn. 
 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec ani následně po podání připomínek nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o 
zařazení výše jmenovaných pozemků do ploch určených pro bydlení, do projednání nebyla územním plánem zařazena plocha 
bydlení v rozsahu zbývající části pozemku parc. č. 375/1 a pozemku parc. č. 376/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm - viz Souhrnné 
odůvodnění vyhodnocení připomínek.  
Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se návrhem nového územního plánu nezměnilo, 
pozemky jsou nadále zahrnuty v ploše zemědělské v souladu s jejich původním využitím a se zařazením v katastru nemovitostí. 
Jedná se o meliorované zemědělské pozemky v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, 
nenavazující na dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí obce.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce, jedná se o nevhodné rozšiřování 
zastavěného území do volné krajiny. 
 
 
 
 
Připomínka č. 5 ze dne 14.7.2014 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. č. 609/4, st. 109, k.ú. Hutisko podal p. Válek připomínku proti zahrnutí těchto pozemků do 
územního plánu do plochy O – plochy občanského vybavení a žádal o zahrnutí těchto pozemků do plochy SO.3.  
 
 
 
Znění připomínky: 
V návrhu územního plánu obce Hutisko-Solanec jsou výše uvedené parcely součástí O - ploch občanského vybavení (t.j. stejně, 
jako v současné době platném ÚP obce Hutisko-Solanec). 
Žádám, aby parcely č. 609/4, st. 109, k.ú. Hutisko (okr. Vsetín), 650013, byly v novém ÚP zapracovány jako plochy SO.3 - 
Plochy smíšené obytné vesnické. 
 
Odůvodnění uplatněné připomínky, popř. popsání, co by na pozemku mělo v budoucnu být: 
Současné vymezení zastavitelných ploch v řešeném území (jako O-plochy občanského vybavení) vychází z dávné historie (30. 
léta minulého století), kdy p.č. 609/4, st. 109 a objekt na nich byly funkčně spjaty se sousedním objektem (původně porcelánka, 
dnes bývalá škola) a pozemkem. Dnes už návaznost mezi parcelami 609/4, st. 306 a  609/4, st. 109 není. 
V 90. letech se stal majitelem objektu č.e. 101, st. 109 a p.č. 609/4, pan Martin Válek. Jeho záměrem je: využívat nemovitost a 
přilehlé plochy především k bydlení. Stavební činnost spojená s tímto záměrem na plochách občanského vybavení dle 
stávajícího územního plánu a předloženého Návrhu územního plánu není možná. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  

 
Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu Hutisko-Solanec pro společné jednání byly parcely č. 609/4, st. 109, k.ú. Hutisko zakresleny jako 
součást plochy O - plochy občanského vybavení, tedy shodně, jako v současné době platném ÚP sídelního útvaru Hutisko-
Solanec z r. 1995. Na pozemku parc. č. st. 109 se nachází objekt s číslem evidenčním 101, který slouží k trvalému bydlení. Na 
základě připomínky byly pozemky parc. č. st. 109 a část pozemku 609/4 zahrnuty do plochy smíšené obytné vesnické SO.3 
v souladu s jejich skutečným využitím a zařazením v KN. 
 
 

 
Připomínka č. 6 ze dne 17.7.2014 
 
Majitelé pozemku parc. č. 935 v k.ú. Hutisko podali připomínku proti návrhu z dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území vypustit plochu SO.3 č. 61 z návrhu územního plánu.  
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Znění připomínky: 
Dne 17.6.2014 byla k veřejnému nahlédnutí vypravena veřejná vyhláška s doručením návrhu Územního plánu Hutisko-Solanec 
včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
V úplném znění návrhu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se navrhuje plochu 61 vypustit z návrhu územního 
plánu. 
S vypuštěním plochy č. 61 (parcela č. 935 v k.ú. Hutisko) nesouhlasíme, protože tato plocha byla změnou územního plánu č. 12 
schválena zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec jako plocha vhodná pro bydlení s chovem domácího zvířectva. Dle stávající 
platné změny územního plánu máme zájem na uvedené ploše realizovat stavbu rodinného domu. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínka je bezpředmětná  
 
Odůvodnění: 
Pozemek  parc. č. 935 v k.ú. Hutisko, na kterém byla navržena plocha SO.3 č. 61, byl změnou  územního plánu SÚ Hutisko-
Solanec č. 12 schválen  zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec jako plocha pro bydlení. Připomínka je bezpředmětná, v případě 
plochy č. 61 nedošlo v průběhu projednání návrhu územního plánu Hutisko-Solanec k vyloučení plochy z územního plánu, 
plocha je nadále zahrnuta do projednání jako SO.3 č. 61. 

 
 
 
 

Připomínka č. 7 ze dne 29.7.2014 
 
Podatelé jsou vlastníky domu č.e. 105 na pozemku p.č. st. 143, zemědělské usedlosti bez č.e. na pozemku p.č. st. 145 a 
dalších pozemků p.č. 822/1, 822/2, 822/3, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 838/2, 838/3, 
838/4, 838/5 a 838/12 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Požadují změnu umístění komunikace mimo zastavěnou oblast, nesouhlasí 
se zápisem pozemku p.č. st. 145 jako plochy RI - pro rodinnou rekreaci, žádají o provedení opravy na SO - plochy smíšené 
obytné a nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2 do DS - plochy pro silniční dopravu.  
 
Znění připomínky: 
Podatelé jsou vlastníky domu č.e. 105 na pozemku p.č. st. 143, zemědělské usedlosti bez č.e. na pozemku p.č. st. 145 a 
dalších pozemků na p.č. 822/1, 822/2, 822/3, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 838/2, 
838/3, 838/4, 838/5 a 838/12 zapsaných na LV 425, vše v k. Ú. 650064 Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatelé tímto podávají proti předmětnému návrhu územního 
plánu obce Hutisko - Solanec v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
 
 
Námitka č. 1 (resp. připomínka podaná po společném jednání):  
Zásadně nesouhlasíme se zákresem a vedením účelové komunikace přes pozemky v našem vlastnictví na p.č. st. 145 - 
zastavěná plocha a nádvoří a dále na pozemcích p.č. 838/5, 822/2, 822/1, 834/3, 834/4 a 838/2, která byla vybudována bez 
našeho souhlasu jako vlastníků pozemků, bez platného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudace jako 
nepovolená stavba bývalým JZD. Na tuto stavbu je již od roku 1996 vedeno řízení o odstranění nepovolené stavby, které nebylo 
do dnešního dne skončeno a nebylo nikdy ani vydáno žádné pravomocné rozhodnutí v této věci. Na p.č. st. 145 stojí 
zemědělská usedlost. V tomto smyslu byla uplatněna připomínka k zadání UP již dne 10.9.2011 (viz příloha), která byla podle 
ujištění pořizovatele součástí zadání, nebyla však projektantem ani pořizovatelem respektována. Účelová komunikace je navíc 
zcela nesmyslně zakreslena přímo přes stávající budovu a přes rekreační plochy. Požadujeme, aby bylo vedení komunikace 
změněno a oddáleno mimo zastavěnou oblast, stavební pozemky a pozemky sloužící k rekreaci.  
Dopravní obslužnost je nutno zajistit jiným způsobem bez zbytečného omezování vlastnických práv ve smyslu znaleckého 
posudku Č. 437-03/14 uvedeného v příloze.  
 
Odůvodnění:  
1) Značný provoz motorových vozidel přes stavební plochu p.č. st. 145 ohrožuje zdraví a životy uživatelů této nemovitosti, 
výrazně narušuje práce a pohyb uživatelů na stavební ploše a porušuje tak práva na soukromí. Provoz těžkých vozidel pro svoz 
dřeva staticky ohrožuje a narušuje stabilitu objektu v bezprostřední blízkosti cesty a výrazně omezuje možnosti dostavby 
potřebných objektů.  
 
2) Uvedené nezákonné a zcela zbytečné zásahy do vlastnických práv výrazně snižují hodnotu stavebních objektů i pozemků, 
dochází ke znemožnění využívat pozemky způsobem k tomu určeným, rovněž dochází ke zvýšení úrovně hluku a smradu od 
projíždějících vozidel a ke znemožnění užívání lesních a zemědělských pozemků.  
 
3) Nepovolenou stavbou bylo zničeno stávající prameniště jako jediný zdroj pitné vody pro spádový vodovod zásobující stávající 
nemovitosti. Nepřiměřený zářez do terénu na p.č. 822/1 a 838/2 přerušil všechny původní prameny a odvedl jejich vody na 
odvrácený svah na p.č.822/1. Tím současně odvodnil zemědělskou půdu na p.č. 824, 825 a 838/3, čímž výrazně zhoršil bonitu 
půdy a snížil hodnotu těchto pozemků, na kterých znemožnil jejich využití jako sad (usychají i ovocné stromy).  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Zákres vedení účelové komunikace, evidované v pasportu komunikací obce jako obecně veřejně přístupná účelová 
komunikace, je proveden v Odůvodnění územního plánu v koordinačním výkrese dle skutečného stavu vedení komunikace 
v terénu. Schéma účelové komunikace je zakresleno v koordinačním výkrese mezi objekty (dřevěnice a kůlna), tedy sice přes 
stavební pozemek, ne však přes stávající budovu. Účelová komunikace je jediným současným příjezdem k nemovitostem 
jednak v majetku podatelů (dle KN zastavěná plocha a nádvoří – stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 105 na pozemku parc. č. st. 
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143 a k (dle KN) zemědělské usedlosti bez č.e. na pozemku parc. č. st. 145), jednak k dalším objektům pro bydlení a rekreaci 
v lokalitě Pavlicovo, nacházející se cca 300 m východně od stavebních objektů ve vlastnictví podatelů. 
 
 
Námitka č. 2 (resp. připomínka podaná po společném jednání):  
Ve výkresové části je chybně označena p.č. st. 145 jako plocha určená pro rodinnou rekreaci. Podle zápisu v katastru 
nemovitostí se jedná o zemědělskou usedlost. Nesouhlasíme se zápisem pozemku jako plochy RI - pro rodinnou rekreaci a 
žádáme o provedení opravy na SO plochy smíšené obytné.  
 
Odůvodnění:  
Nemovitost i příslušný pozemek p.č. st. 145 hodláme nadále užívat jako zemědělskou usedlost.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Na pozemku parc. č. st. 145 se nachází objekt dřevěnice,dle KN se jedná o stavbu zemědělské usedlosti bez čísla popisného a 
evidenčního. Využití objektu neodpovídá jeho zařazení v KN, objekt slouží k rekreaci (o změnu ze stavby zemědělské usedlosti 
na stavbu pro rekreaci bylo požádáno 14.4.1977 na ONV Vsetín), na pozemku se nenachází objekt pro trvalé bydlení ani 
objekty pro zemědělské hospodaření. Plocha smíšená obytná SO má jako hlavní využití bydlení a občanskou vybavenost, 
umístění zemědělské usedlosti bez čísla popisného a evidenčního ani stavby pro rekreaci není v souladu s hlavním ani 
přípustným využitím plochy SO. Územní plán nedefinuje v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. samostatné funkční využití pro 
plochu, která by umožňovala umístění zemědělské usedlosti, využívané pro rekreaci. Stavba na pozemku parc. č. st. 145 byla 
po vyhodnocení připomínek ponechána v plochách RI – plochy pro rodinnou rekreaci v souladu s dosud platným územním 
plánem, na základě jejího skutečného využití a dle vydaného rozhodnutí ONV Vsetín (změna  ze stavby zemědělské usedlosti 
na stavbu pro rekreaci). Objekt lze nadále užívat a udržovat v souladu s jeho funkčním zařazením do RI, změna funkčního 
využití na plochu smíšenou obytnou a rozšiřování ploch, umožňujících umístění staveb pro bydlení a staveb občanské 
vybavenosti, však není s ohledem na II. zónu CHKO v této ploše žádoucí.  
 
 
Námitka č. 3 (resp. připomínka podaná po společném jednání):   
Zásadně nesouhlasíme se zařazením pozemků p.č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2 zapsaných v katastru nemovitostí 
jako ostatní plochy do kategorie DS - plochy pro silniční dopravu. Požadujeme, aby pořizovatel územního plánu změnil a 
překvalifikoval pozemky.  
 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky pro silniční dopravu nikdy nesloužily a je zřejmé že z žádné strany nenavazují na další pozemky, které by k 
silniční dopravě mohly nebo měly sloužit.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Pozemky p.č. 838/5, 834/3, 834/4, 834/5 a 834/2  v k.ú. Hutisko byly zakresleny do Hlavního výkresu a do Koordinačního výkresu 
v plochách DS na základě údajů v KN, tyto pozemky jsou evidovány v KN jako ostatní komunikace – ostatní plocha. Na těchto 
pozemcích nebo na částech některých z těchto pozemků se nachází v reálu účelová komunikace, sloužící jako příjezd 
k pozemkům podatelů a k rodinným domům a objektům k rekreaci v lokalitě Pavlicovo. 

 
 
 
Připomínka č. 8 ze dne 1.8.2014 
 
Majitel pozemků podal žádost o zařazení pozemků parc. č. 131/14, 127/10 a 127/9 v k.ú. Hutisko do ploch obytných smíšených 
vesnických. Dále konstatuje, že v odůvodnění návrhu územního plánu je chybně uvedeno u plochy SO.3 27, že je předmětem 
žádosti č. 27.  
 
Znění připomínky: 
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona tímto podávám připomínky k návrhu územního plánu Obce Hutisko - Solanec. Při 
zpracování územního plánu obce Hutisko - Solanec jsem podal žádost o zařazení pozemků parc. č. 131/14, 127/10 a 127/9 v 
k.ú. Hutisko do ploch obytných smíšených vesnických, kdy tyto pozemky jsou přímo přístupné ze stavové komunikace, vedení 
plynu je v dosahu a z jedné strany jsou ohraničeny obytnými plochami a z druhé strany plochami individuální rekreace. 
V odůvodnění návrhu územního plánu je uvedeno u plochy SO.3 27, že je předmětem žádosti č. 27 pana Jiřího Vlaškovského. 
Jelikož však jsou na mapovém podkladu pozemky parc. Č. 131/14, 127/10 a 127/9 znázorněny stále jako zemědělské, mám za 
to, že s ohledem na písemné odůvodnění návrhu územního plánu došlo ze strany zpracovatele návrhu územního plánu k 
omylu, když bylo opomenuto zařazení výše uvedených pozemků do obytných smíšených vesnických ploch (plocha SO.3 27 
obsahuje pouze sousední pozemky parc. č. 127/6, 131/27 a 131/49 v k. ú. Hutisko).  
Proto podávám k návrhu územního plánu tuto připomínku a prosím o zařazení pozemků parc. Č. 131/14, 127/10 a 127/9 v k. ú. 
Hutisko do obytných smíšených vesnických ploch, když jak bylo uvedeno výše, tato plocha bezprostředně navazuje z jedné 
strany na stávající obytné smíšené vesnické plochy a z druhé strany na plochy individuální rekreace, jsou přímo přístupné ze 
stavové komunikace a vedení plynu je v dosahu.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje v rozsahu úpravy textu v dokumentaci odůvodnění 
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Připomínce se nevyhovuje v rozsahu zahrnutí pozemků parc. č. 131/14, 127/10 a 127/9 v k.ú. Hutisko do územního plánu do 
ploch obytných smíšených vesnických 
 
Odůvodnění: 
Připomínce bylo vyhověno v rozsahu úpravy textu v dokumentaci odůvodnění, věta „Je také předmětem žádosti č. 27“ byla 
z dokumentace odstraněna. 
V rámci pořizování územního plánu Hutisko-Solanec nebylo žadateli vyhověno v jeho žádosti o zařazení pozemků parc. č. 
131/14, 127/10 a 127/9 v k.ú. Hutisko do ploch smíšených obytných vesnických. Využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu se novým územním plánem nemění, pozemky jsou nadále zahrnuty v ploše Z – plochy zemědělské.  
V případě pozemků parc. č. 131/14, 127/10 a 127/9 v k.ú. Hutisko se jedná o zemědělské pozemky ve volné krajině, v území 
NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pozemky 
jsou bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemků je nekoncepční.  
 
Požadavek o zařazení výše jmenovaných pozemků do návrhu územního plánu na změnu funkčního využití pro plochu smíšenou 
obytnou vesnickou je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Hutisko-Solanec, 
Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví zásady celkové koncepce rozvoje obce „zachování stávající urbanistické struktury 
spolu s vytvořením podmínek pro zachování krajinného rázu a ochranu stávajících přírodních hodnot v území“. Dle kapitoly C.1 
„V místech s roztroušenou zástavbou jsou plochy navrhovány v minimálním množství a to tak, aby byl charakter zástavby 
zachován“.  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Obec Hutisko-Solanec má dle Rozboru udržitelného rozvoje území vysoce překročeno množství potřebných návrhových ploch 
pro bydlení. Výše jmenované pozemky nebyly zařazeny do územního plánu z důvodu dostatečného množství vhodnějších 
návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP. 
Požadavek na zařazení nové návrhové plochy do územního plánu na podatelem uvedených pozemcích je v rozporu s cíli 
územního plánování dle § 18 stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
Do návrhu územního plánu byl zařazen pouze pozemek podatele parc. č. st. 761 v k.ú. Hutisko jako zastavěné území - plocha 
RI v souladu s jeho skutečným využitím. (Na tomto pozemku bylo vydáno stavební povolení pro stavbu hospodářské budovy.  
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že na pozemku parc. č. st. 761 se nachází objekt o výměře 39 m2 s č. p. 722, vedený 
v KN jako zastavěná plocha a nádvoří - budova s číslem popisným – jiná stavba, objekt je využíván pro rekreaci).  

 
 
 
 
Připomínka č. 9 ze dne 5.8.2014 
 
Majitelka pozemků parc. č. 278/2, st. 33/1, 278/3, 278/5 , 280 v katastrálním území Solanec pod Soláněm podala připomínku 
proti zakreslení ochranného pásma komunikace na pozemcích v jejím vlastnictví.  
 
Znění připomínky: 
Já, níže podepsaná JUDr., narozena, bytem, jsem mimo jiné vlastníkem následujících pozemků v katastrálním území Solanec 
pod Soláněm, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště 
Valašské Meziříčí, na listu vlastnictví číslo 870 pro okres Vsetín, obec Hutisko - Solanec a katastrální území Solanec pod 
Soláněm:  
pozemek parcela číslo 278/2 trvalý travní porost pozemek parcela číslo 33/1 zastavěná plocha a nádvoří pozemek parcela číslo 
278/3 zahrada  
pozemek parcela číslo 278/5 trvalý travní porost  
pozemek parcela číslo 280 ostatní plocha, ostatní komunikace  
Na všech shora uvedených pozemcích, které vlastním, je v návrhu Územního plánu navrženo podél veřejné komunikace zřízení 
ochranného pásma, jehož účel neznám a o němž se domnívám, že by mne nezákonně omezovalo ve využívání mých pozemků.  
Ze shora uvedeného důvodu vznáším námitku proti návrhu Územního plánu a v rámci této mojí námitky žádám, aby z návrhu 
Územního plánu bylo odstraněno navrhované ochranné pásmo ze všech mých shora uvedených pozemků p.č. 278/2, 33/1, 
278/3, 278/5, 280 v kat. území Solanec pod Soláněm.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje 

 
Odůvodnění: 
Na pozemcích parc. č. 278/2, st. 33/1, 278/3, 278/5, 280 v katastrálním území Solanec pod Soláněm  bylo v dokumentaci pro 
společné jednání projektantem zakresleno ochranné pásmo komunikace II. třídy. Jelikož se v zastavěném území obce 
v souladu se silničním zákonem silniční ochranné pásmo nestanoví, bylo zakreslené ochranné pásmo z návrhu územního plánu 
odstraněno. 
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V souvislosti s vydáním OOP č. 01/2016 - Územního plánu Hutisko-Solanec končí platnost 
Územního plánu sídelního útvaru Hutisko-Solanec, který byl schválen obecním zastupitelstvem 
Hutisko-Solanec dne 14.12.1995 usnesením č. 7/95, jehož závazná část byla vyhlášena obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/96 s účinností od 1.2.1996‚ včetně jeho změn. 

 
Pro území obce Hutisko - Solanec platil Územní plán sídelního útvaru Hutisko - Solanec (dále ÚPN SÚ), který byl schválený 
obecním zastupitelstvem obce Hutisko - Solanec dne 14.12.1995 pod č. unesení 7/95. ÚPN SÚ obsahuje závaznou část, která 
byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/96 s účinností od 1.2.1996 a směrnou část. V souladu s ustanovením § 188 
odst. 4 stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace 
sídelního útvaru, pro účely stavebního zákona považují za opatření obecné povahy. Vzhledem k funkci a účelu územního plánu 
je však nutno na něj pohlížet jako na celek a nelze jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. Územní plán 
sídelního útvaru v rozsahu závazné a směrné části naplňuje jako celek základní znaky opatření obecné povahy, což znamená, 
že se jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného 
okruhu osob. Podpůrně lze vycházet i z usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ao2/2006-62  ze  dne 30.listopadu 2006, 
kterým bylo navrhováno zrušení změny územního plánu schválené v souladu se starým stavebním zákonem. V tomto 
rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozvinul svou argumentaci ve prospěch posouzení územního plánu jako opatření obecné 
povahy, opíraje se o rozlišení závazné a směrné části v § 29 starého stavebního zákona: „jestliže totiž ustanovení § 29 
stavebního zákona rozlišuje závazné a směrné části řešení územně plánovací dokumentace, přičemž však formou obecně 
závazné vyhlášky je publikována toliko závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení není vůbec 
závazná, jelikož jí nebyla propůjčena náležitá forma publikace, z níž teprve lze usuzovat na její závaznost. Tak tornu však 
zjevně není, jelikož z obsahu stavebního zákona jasně plyne, že podkladem územního rozhodnutí je celá územně plánovací 
dokumentace, bez ohledu na to, zda se jedná o její závaznou či směrnou část“. 
Z tohoto důvodu je ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy ukončena platnost ÚPN SÚ Hutisko - Solanec v 
celém rozsahu včetně jeho doplňků a změn, za použití příslušných ustanovení části šesté správního řádu, která se týká opatření 
obecné povahy.   

 

 

Poučení 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Ing. Vladimír Petružela       Petr Maléř 

starosta obce        místostarosta obce 
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 01/2016 - Územního 
plánu Hutisko - Solanec 

 

I. Územní plán Hutisko - Solanec – textová část 
 Územní plán Hutisko - Solanec – grafická část  

 
II. Územní plán Hutisko - Solanec – ODŮVODNĚNÍ - textová část 
 Územní plán Hutisko - Solanec – ODŮVODNĚNÍ - grafická část 

 
III. Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí č.j. KUZL 56451/2014 
 
 
 
 
Ostatní přílohy: 

 

Územní plán Hutisko-Solanec – Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hutisko-Solanec na životní prostředí, zpracované dle 
přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Územní plán Hutisko-Solanec – Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
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