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Úvod 
Územní plán Hutisko-Solanec (dále jen „ÚP“) byl zpracován pro katastrální území obce Hutisko a 
Solanec pod Soláněm v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a byl vydán formou opatření obecné 
povahy č. 01/2016 Zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec usnesením č. ZO 152/12. Opatření obecné 
povahy nabylo účinnosti dne 3.1.2017. 
V průběhu sledovaného období nebyla pořízena žádná změna Územního plánu Hutisko-Solanec. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec v uplynulém období (dále jen „zpráva“) 
je zpracován podle § 55 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě požadavku Obce Hutisko-Solanec ze dne 2.8.2021 o posouzení 
žádostí o změnu územního plánu a následně dle usnesení zastupitelstva obce č. ZO 199/15 ze dne 
1.9.2021 – schválení pořízení změny č. 1 územního plánu Hutisko-Solanec - přistoupil MěÚ Rožnov 
pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování jako 
pořizovatel ÚP Hutisko-Solanec ke zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec 
za období 2017 - 2022, jejíž součástí bude zadání změny ÚP.  
 
 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

 

A.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

a) Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území obce Hutisko-Solanec byla vymezena ke dni 1. 1. 2014. Bylo vymezeno 
jedno hlavní zastavěné území v centrální části obce a větší množství menších, oddělených 
zastavěných území. V průběhu sledovaného období došlo k realizaci zástavby v některých 
zastavitelných plochách. Vymezení zastavěného území bude změnou celkově prověřeno (zejména ve 
vztahu k výkladům § 58 odst. 2 stavebního zákona) a aktualizováno k datu zpracování změny. 

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Zásady celkové koncepce rozvoje obce a hlavní cíle rozvoje obce jsou respektovány a naplňovány s 
důrazem na vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území (vyvážený vztah podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území) a není potřeba je změnou 
měnit. Rovněž hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot území (přírodních, kulturních a civilizačních) 
zůstávají zachovány a respektovány, není nutné je zásadním způsobem upravovat. 

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

Základní zásady urbanistické koncepce jsou územním plánem respektovány a naplňovány. Navržená 
koncepce rozvoje obce respektuje původní historický vývoj řešeného území a rozlišný charakter 
zástavby v jednotlivých částech obce. Obec se dle navržené koncepce rozvíjí jako vesnický 
urbanistický celek, jehož hlavní urbanistickou funkcí je funkce obytná a obslužná, které doplňuje 
funkce rekreační. 
Využívání zastavěného území a zastavitelných ploch je v souladu se základní koncepcí rozvoje 
území. Zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Hutisko-Solanec, jsou postupně zastavovány, ale nejsou 
zatím plně využity. Ke dni 2.8.2021 bylo Obci Hutisko-Solanec podáno 27 návrhů na vymezení nových 
zastavitelných ploch, z toho bylo rozhodnutím zastupitelstva schváleno do projednání 25 návrhů. 
Využití zastavitelných ploch, které jsou navrženy v platném územním plánu, bylo prověřeno 
pořizovatelem na základě vydaných opatření stavebního úřadu, evidence katastru nemovitostí, 
skutečného stavu v území a konzultací se zástupci obce Hutisko-Solanec. 
Změnou územního plánu budou prověřeny návrhové plochy. Ty, které jsou již zastavěny, budou 
změnou vymezeny jako plochy stabilizované. 
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Vyhodnocení využití zastavitelných ploch: 
 
Plochy pro bydlení 
 
  

 
 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

BI 12 plocha pro bydlení individuální 0,4559 - 0,4559 

BI 15 plocha pro bydlení individuální 0,3927 - 0,3927 

BI 19 plocha pro bydlení individuální 0,1573 - 0,1573 

BI 30 plocha pro bydlení individuální 0,2122 - 0,2122 

BI 32 plocha pro bydlení individuální 0,4205 0,1100 0,3105 

BI 35 plocha pro bydlení individuální 0,6637 - 0,6637 

BI 39 plocha pro bydlení individuální 0,5574 - 0,5574 

BI 41 plocha pro bydlení individuální 1,0869 - 1,0869 

BI 48 plocha pro bydlení individuální 0,4536 0,1700 0,2836 

BI 51 plocha pro bydlení individuální 0,4885 0,4885 - 

BI 52 plocha pro bydlení individuální 0,2509 - 0,2509 

BI 54 plocha pro bydlení individuální 2,1374 - 2,1374 

BI 57 plocha pro bydlení individuální 1,3914 - 1,3914 

BI 74 plocha pro bydlení individuální 3,4778 - 3,4778 

BI 103 plocha pro bydlení individuální 0,2635 - 0,2635 

BI 123 plocha pro bydlení individuální 0,1768 - 0,1768 

BI 149 plocha pro bydlení individuální 1,4285 0,0300 1,3985 

BI 150 plocha pro bydlení individuální 0,2465 - 0,2465 

     

celkem 14,2615 0,6800 13,4630 

 
V ploše BI č. 149 je rozestavěný rodinný dům nezapsaný do KN. 

 
 
Plochy smíšeného využití 
 

Označení 
plochy 

Funkční využití Výměra plochy 
celkem (ha) Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

SO.3 5 plocha smíšená obytná vesnická 0,1291 - 0,1291 

SO.3 6 plocha smíšená obytná vesnická 0,3435 0,3435 - 

SO.3 7 plocha smíšená obytná vesnická 0,1139 - 0,1139 

SO.3 8 plocha smíšená obytná vesnická 0,3290 - 0,3290 

SO.3 9 plocha smíšená obytná vesnická 0,0492 - 0,0492 

SO.3 16 plocha smíšená obytná vesnická 0,1633 - 0,1633 

SO.3 17 plocha smíšená obytná vesnická 1,6357 0,7600 0,8757 

SO.3 18 plocha smíšená obytná vesnická 1,1353 - 1,1353 

SO.3 20 plocha smíšená obytná vesnická 0,2553 - 0,2553 

SO.3 21 plocha smíšená obytná vesnická 0,0936 - 0,0936 

SO.3 22 plocha smíšená obytná vesnická 1,1780 - 1,1780 

SO.3 23 plocha smíšená obytná vesnická 0,2973 - 0,2973 



 

 
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUTISKO-SOLANEC ZA OBDOBÍ 01/2017 – 03/2022  

5 

 

SO.3 24 plocha smíšená obytná vesnická 0,2432 - 0,2432 

SO.3 27 plocha smíšená obytná vesnická 0,1190 - 0,1190 

SO.3 29 plocha smíšená obytná vesnická 0,2814 - 0,2814 

SO.3 40 plocha smíšená obytná vesnická 0,0964 - 0,0964 

SO.3 46 plocha smíšená obytná vesnická 0,4264 - 0,4264 

SO.3 61 plocha smíšená obytná vesnická 0,1567 0,1567 - 

SO.3 62 plocha smíšená obytná vesnická 0,0527  0,0527  - 

SO.3 83 plocha smíšená obytná vesnická 0,2305 0,2305 - 

SO.3 84 plocha smíšená obytná vesnická 0,1399 - 0,1399 

SO.3 88 plocha smíšená obytná vesnická 0,1978 - 0,1978 

SO.3 100 plocha smíšená obytná vesnická 0,1904 - 0,1904  

celkem 7,5276 1,5434 5,9842 

 
Plocha územní rezervy – BI č. 75 
 
V ploše SO.3 č. 5, 20, 23 je rozestavěný rodinný dům nezapsaný do KN. 
 
Stavby pro bydlení lze umísťovat v zastavitelných plochách pro bydlení individuální (BI) a v plochách 
smíšených obytných vesnických (SO.3). Celková výměra zastavitelných ploch pro bydlení vymezená v 
ÚP Hutisko-Solanec je 21,8 ha. Ve sledovaném období bylo z těchto ploch na území obce využito 
2,22 ha, což představuje 10,2 % z celkové výměry návrhových ploch. 
Podle dokumentu Rozbor udržitelného rozvoje území, který byl aktualizován v prosinci 2020, je pro 
obec Hutisko-Solanec potřeba zastavitelných ploch pro bydlení vč. ploch smíšených obytných 14,26  
ha. Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je po odečtení již využitých ploch 19,44 ha, což je více, 
než je potřeba zastavitelných ploch dle RURU 2020 stanovených na základě prognózy vývoje počtu 
obyvatel do roku 2030. Reálný růst počtu obyvatel v obci odpovídá předpokladu dle prognózních 
údajů kalkulačky URBANKA. Množství nových zastavitelných ploch pro bydlení je tedy dostačující. Ze 
strany vlastníků bylo vzneseno celkem 31 požadavků na změnu funkčního využití na plochy 
individuálního bydlení, převážně z ploch zemědělských, z těchto žádostí obec Hutisko-Solanec 
neschválila 2 plochy. Žádosti pro projednání změnou ÚP jsou obsaženy v kapitole E. této zprávy. 
 
 
Plochy rekreace individuální a hromadné 
 
Územní plán Hutisko-Solanec má plochy pro rekreaci stabilizované, ÚP nenavrhoval žádnou novou 
plochu pro rekreaci individuální ani hromadnou. 
 

 
 
Plochy občanského vybavení 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

O 116 plocha občanského vybavení 0,0403 0,0403 - 

OS 43 plocha pro tělovýchovu a sport 1,0489 - 1,0489 

OS 44 plocha pro tělovýchovu a sport 0,2605 - 0,2605 

OH 76 plochy pro veřej. pohřebiště a souv. služby 0,3248 0,1860 0,1388 

OX 144 plocha obč. vybavení specifických forem 0,1003 - 0,1003 

celkem 1,7748 0,1860 1,5485  
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Plochy dopravní infrastruktury 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

DS 33 plocha pro silniční dopravu 0,0293 - 0,0293 

DS 91 plocha pro silniční dopravu 0,1144 - 0,1144 

DS 92 plocha pro silniční dopravu 0,2267 - 0,2267 

DS 108 plocha pro silniční dopravu 0,0658 - 0,0658 

DS 114 plocha pro silniční dopravu 0,0569 - 0,0569 

     

celkem 0,4931 - 0,4931 

 
 
 

  
 
 

 

Plochy technické infrastruktury, plochy pro nakládání s odpady  

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

TO 82 plocha technického zabezpečení obce 0,1934 0,1934 - 

     

celkem 0,1934 0,1934 - 

 
 
Plochy veřejných prostranství 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

P* 72 plocha veřejných prostranství 0,4916 - 0,4916 

P* 73 plocha veřejných prostranství 0,1390 - 0,1390 

P* 146 plocha veřejných prostranství 0,1185 - 0,1185 

celkem 0,7491 - 0,7941 

Plochu P*146 požaduje obec vyloučit z územního plánu, v průběhu uplatňování územního plánu došlo 
ke změně podmínek a plocha již není potřeba. 
 
Plochy výroby a skladování 

Označení 
plochy Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito 

(ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

V 78 plocha výroby a skladování 0,5732 - 0,5732 

     

celkem 0,5732 - 0,5732  
Plochu V 78 požaduje obec změnit na bydlení. 
 
 
Vyhodnocení využití nezastavitelných ploch: 
 
Plochy krajinné zeleně 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

K 107 plocha krajinné zeleně 0,0366 0,0366 - 

K 115 plocha krajinné zeleně 0,3826 - 0,3826 

K 125 plocha krajinné zeleně 0,0317 - 0,0317 

K 126 plocha krajinné zeleně 0,0425 0,0425 - 

K 127 plocha krajinné zeleně 0,0678 - 0,0678 
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K 128 plocha krajinné zeleně 0,2011 0,0600 0,1411 

K 129 plocha krajinné zeleně 0,3029 - 0,3029 

K 130 plocha krajinné zeleně 0,2548 - 0,2548 

K 131 plocha krajinné zeleně 0,3192 - 0,3192 

K 132 plocha krajinné zeleně 0,1559 - 0,1559 

K 133 plocha krajinné zeleně 0,2139 0,1000 0,1139 

K 134 plocha krajinné zeleně 0,4951 - 0,4951 

K 135 plocha krajinné zeleně 0,0875 - 0,0875 

K 136 plocha krajinné zeleně 0,0640 - 0,0640 

K 137 plocha krajinné zeleně 0,2203 0,1000 0,1203 

K 138 plocha krajinné zeleně 0,1352 0,1352 - 

K 139 plocha krajinné zeleně 0,1066 - 0,1066 

K 140 plocha krajinné zeleně 0,0492 - 0,0492 

K 141 plocha krajinné zeleně 0,1426 - 0,1426 

K 143 plocha krajinné zeleně 0,5018 0,5018 - 

K 145 plocha krajinné zeleně 0,0852 - 0,0852 

K 147 plocha krajinné zeleně 0,3088 - 0,3088 

K 148 plocha krajinné zeleně 0,0062 - 0,0062 

     

     

celkem 4,2115 0,9759 3,2356 

 
 
Plochy přírodní 

Označení 
plochy 

Funkční využití 

Výměra plochy 
celkem (ha) 

Z toho využito (ha) 

Zbývá k využití 

(ha) 

P 142 plocha přírodní 8,9704 5,500 3,4704 

     

celkem 8,9704 - 3,4704 

 
 
 
Systém sídelní zeleně 
Stávající plochy sídelné zeleně jsou územním plánem stabilizovány. Nové plochy sídelní zeleně Z* 
nejsou navrhovány. Zastoupení ploch zeleně v území je dostačující, není potřeba změnou územního 
plánu vymezovat další samostatné plochy. 
 
 

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 

Dopravní infrastruktura 
Stanovená koncepce dopravní infrastruktury vycházející ze širších vztahů a dopravních poměrů v 
území je stabilizována a v území respektována. 
Stávající dopravní systém je v územním plánu doplněn navrhovanými plochami veřejného prostranství 
P* 72, 73, 146 a novými plochami pro účelové komunikace DS 33, 91, 92, 108, 114,. 

Stávající koncepce dopravní infrastruktury bude zachována s výjimkou plochy P*146, která bude 
vyloučena z ÚP z podnětu obce. Z hlediska přístupu jsou vymezeny v ÚP návrhové plochy pro 
dopravu zajišťující přístup k návrhovým plochám pro bydlení či je přístup zajištěn stabilizovanou 
plochou pro dopravu. 
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Technická infrastruktura 
Koncepce technické infrastruktury obce řeší v územním plánu několik oblastí veřejné infrastruktury 
spolu s ochranou zastavěného území a zastavitelných ploch proti povodním z přívalových dešťů, 
jedná zejména o: 
 

> Zásobování vodou 
Územní plán Hutisko-Solanec respektuje stávající vodovodní síť a stávající systém zásobování pitnou 
vodou zachovává. Trasy vodovodu lze umístit ve stávajících a návrhových plochách dle příslušných 
podmínek využití ploch. Proto není třeba navrhovat samostatné plochy pro zásobování pitnou vodou. 
 

> Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Na území obce se nenachází ČOV. Ze střední a západní části obce jsou odváděny odpadní vody na 
ČOV Vezník v katastru obce Vigantice, z východní části obce jsou odpadní vody odvedeny do ČOV 
Horní Bečva na katastru obce Prostřední Bečva. Nové trasy kanalizace lze umístit ve stávajících a 
návrhových plochách dle příslušných podmínek využití ploch. Dešťové vody budou v maximální míře 
zasakovány v místě vzniku, příp. jímány pro budoucí využití. Odvádění dešťových vod je nutno řešit 
tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v území. 

 

> Zásobování plynem 
Obec je plynofikována v centrální části, většina zastavěného území je napojena na plyn s výjimkou 
okrajových částí – Zákopčí, Pod Kání, Pod Soláněm. 

 

> Zásobování elektrickou energií 
Koncepce zásobování elektrickou energií je v území stabilizována a není uvažováno s jejími změnami. 
Nové trasy elektrických rozvodů lze umístit v plochách stávajících a návrhových dle příslušných 
podmínek využití ploch.  

 

> Zásobování teplem 
Obec nemá systém CZT, v zástavbě se jedná o individuální topné zdroje. Bytové domy mají 
samostatný systém vytápění a ohřevu vody (plyn, dřevo, štěpka). Územní plán navrhuje zachovat 
stávající systém zásobování teplem, nové plochy nejsou navrhovány. 
 

> Komunikační vedení 
Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení, nová zařízení pro telekomunikaci ÚP 
nenavrhuje. 
 

> Nakládání s odpady 
Sběr, odstraňování a odvoz odpadu na území obce se řídí obecně závaznou vyhláškou. Tento systém 
byl v územním plánu Hutisko-Solanec doplněn návrhovou plochou TO.1 pro sběrný dvůr, na které již 
byl vybudován nový sběrný dvůr. 

 

> Opatření proti povodním 
Obec se nenachází v záplavovém území, Územní plán nenavrhuje opatření proti povodním. 

Z vyhodnocení vyplynulo, že koncepce technické infrastruktury je pro obec vyhovující a není potřeba ji 
změnou měnit. 
 
 

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních 
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
Koncepce uspořádání krajiny je v územním plánu navržena tak, aby bylo dosaženo ekologické 
stability území. Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území zejména prostřednictvím 
stávajících a návrhových skladebních prvků ÚSES, které doplňují v řešeném území interakční prvky. 
Plochy rekreace jsou v území stabilizovány, územním plánem jsou navrženy dvě plochy pro 
tělovýchovu a sport OS 43 a OS 44. V území se vyskytují jak stávající plochy rekreace individuální, 
tak rekreace hromadné a dále plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, což představují 
stávající tratě pro sjezdové lyžování. Výstavba nových objektů individuální rekreace není žádoucí. 
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Plochy pro dobývání nerostných surovin se v řešeném území nevyskytují. 
Koncepce uspořádání krajiny je pro potřeby obce dostačující a není potřeba ji změnou měnit. 
 
 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
Pro jednotlivé plochy s rozdílný způsobem využití byly v územním plánu stanoveny podmínky pro 
využití těchto ploch odpovídající vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění, a potřebám území. 

Stanovené podmínky využití pro plochy s rozdílným způsobem využití budou změnou prověřeny, 
případně doplněny a přehodnoceny, včetně použité terminologie. 
 
 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 
 

označení VPO označení plochy popis 

UK1 

125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135 
 
 
 

 Pro realizaci LBK 

UK2 138, 139, 140, 141  Pro realizaci LBK 

UC1 142  Pro realizaci LBC  

UK3 107  Pro realizaci interakčního prvku 

UK4 115  Pro realizaci interakčního prvku 

UK5 147  Pro realizaci interakčního prvku 

UK6 148  Pro realizaci LBK 

 
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 
ÚP nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
ÚP nevymezuje plochu pro asanace. 
Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění doposud nebyla realizována. 
Návrh veřejně prospěšných opatření je potřeba prověřit a aktualizovat s ohledem na aktuální stav a 
potřeby oprávněných osob. 
 
 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvů katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 
Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze 
uplatnit předkupní právo a jejich vymezení není požadováno. 
 
 

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Územní plán tato kompenzační opatření nestanovuje. 
 
 

j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek jeho prověření 
Územní plán vymezuje jednu územní rezervu s uvažovaným budoucím využitím jako plocha bydlení 
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individuálního BI č. 75. Rozvoj v této ploše bude až v případě nedostatečných kapacit současných 
návrhových ploch prověřen a následně zapracován do změny územního plánu.  
 

k) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci 

Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o 
parcelaci.  
Z vyhodnocení nevyplynul požadavek na vymezení těchto ploch. 
 
 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 
Územní plán takovéto plochy nevymezuje, z vyhodnocení nevyplynul požadavek na jejich vymezení. 
 
 

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu 
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním 
regulačního plánu. Z vyhodnocení nevyplynul požadavek na jejich vymezení. 
 
 

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
Není územním plánem stanoveno, ani nevyplývá požadavek pro její stanovení. 
 
 

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
V územním plánu nejsou takovéto stavby vymezeny, jejich vymezení není požadováno. 
 
 
 
A.2.  Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Od vydání ÚP Hutisko-Solanec (ve sledovaném období 2017 - 2020) došlo k následujícím změnám 
podmínek: 
• Aktualizace č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje České republiky, byla schválena dne 2. 9. 2019 

usnesením vlády ČR č. 629 a 630.  
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, byla schválena dne 17. 8. 2020 
usnesením vlády ČR č. 833. 
Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, (dále jen PÚR), schválená dne 12. 7. 
2021 usnesením vlády ČR č. 618, s nabytím účinnosti 1.9.2021. 
Z tohoto dokumentu pro správní území obce Hutisko-Solanec nevyplývají žádné nové požadavky, 
rozvojové záměry jsou respektovány. Soulad ÚP Hutisko-Solanec s PÚR ČR je uveden v 
samostatné kapitole C. 

• Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydaná dne 5. 11. 2018 
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0454/Z15/18 a nabyla účinnosti dne 27. 11. 2018.  

• Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR), která byla vydaná dne 
28.2.2022 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0277/Z09/22 a nabyla účinnosti dne 
22.3.2022. Pro dané území nevyplývají z tohoto dokumentu žádné nové požadavky. Soulad ÚP 
Hutisko-Solanec se ZÚR je uveden v samostatné kapitole C. 

• Aktualizace Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) - k 31. 12. 2020 byla zpracována 5. 
úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně rozborů udržitelného rozvoje území pro 
obce ve správním obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm. Problémy k řešení vyplývající z ÚAP jsou 
předmětem samostatné kapitoly B. 
Je nezbytné provést vyhodnocení souladu územního plánu s aktualizovanými dokumenty a 
případně jeho uvedení do souladu s těmito dokumenty. 
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A.3.  Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

Ve sledovaném období probíhal rozvoj území v souladu s předpoklady stanovanými ÚP Hutisko-
Solanec a v souladu s předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. 
Při naplňování územního plánu od doby jeho schválení do zpracování této zprávy nebyly 
zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
 
 
 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
 

Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Rožnov pod 
Radhoštěm byly pořízeny k 31. 12. 2008 a jsou průběžně aktualizovány. K datu 31. 12. 2020 byla 
pořízena 5. úplná aktualizace ÚAP včetně Rozboru udržitelného rozvoje území pro území obce s 
rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm. Koncepce rozvoje území je založena na vytvoření 
předpokladů pro udržitelný rozvoj území, který je charakterizován třemi pilíři, environmentálním, 
hospodářským a sociodemografickým. Obec Hutisko-Solanec byla ve všech výše zmíněných pilířích 
hodnocena kladně. Celkově obec svým kladným hodnocením všech pilířů spadá do skupiny 1. V obci 
výrazně převládá pilíř životního prostředí, čímž je naopak omezen hospodářský rozvoj obce a s ním 
související soudržnost společenství obyvatel území. Vzhledem k tomu, že celá obec se nachází v 
CHKO Beskydy a v NATURA evropsky významná lokalita je možný hospodářský rozvoj obce značně 
omezen a vyvstává nutnost dojíždění za prací. 

 

Z vyhodnocení udržitelného rozvoje území vyplynuly pro obec Hutisko-Solanec následující problémy k 
řešení v ÚPD: 

- 067_48 zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území 
Návrhové plochy pro bydlení zasahují do evidovaných sesuvných území.  

- cyklostezka/cyklotrasa 
Chybějící napojení na cyklostezku Bečva a propojení na Soláň a Velké Karlovice bylo prověřeno. 
Cyklostezku nelze realizovat částečně z důvodů majetkoprávních (nesouhlas vlastníků pozemků) a v 
další části kvůli převýšení na vrchol Soláně (nesplňuje požadavky na parametry cyklostezky). Řešeno 
stávajícími cyklotrasami č. 6252, 6013, příp. 6014 a 6020/2.  

- zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biocentra 
Zastavitelná plocha DS 92 zasahuje do lokálního biocentra 129 - Adámky,  

- zastavitelná plocha zasahuje do lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů  

Návrhová plocha pro rekreaci a sport zasahuje do lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů (Čarták).  
Problémy k řešení vyplývající z ÚAP jsou v současném územním plánu zohledněny, ve změně 
územního plánu bude nutno aktuální limity, hodnoty, záměry a problémy vyplývající z ÚAP znovu 
prověřit a podle potřeby navrhnout jejich zohlednění stanovením vhodných podmínek pro využití ploch 
či stanovením prostorové regulace a organizace zástavby v rámci jednotlivých ploch. 
 
 
 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 

Územní plán Hutisko-Solanec vydaný opatřením obecné povahy č. 01/2016 s nabytím účinnosti dne 
3.1.2017 respektuje a vyhodnocuje soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, 
schválenou dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 926, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky, schválené usnesením vlády ze dne 15. 4. 2015 č. 276 (viz. kap. A. 4. ÚP 
Hutisko-Solanec - textová část odůvodnění). 
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Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění závazném od 1.9.2021 (Aktualizace č. 4) vyplývá pro ÚP 
Hutisko-Solanec respektovat: 

• republikové priority územního plánování 

• SOB2 Specifická oblast Beskydy 
 
  
ÚP Hutisko-Solanec byl vydán v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR. Ve sledovaném období (2017 - 
2021) byla schválena Aktualizace č. 2 PÚR ČR usnesením vlády č. 629 ze dne 2. září 2019, 
Aktualizace č. 3 PÚR ČR usnesením vlády č. 630 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5 PÚR ČR 
usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020, Aktualizace č. 4 PÚR ČR usnesením vlády č. 618 ze 
dne 12. července 2021. 

Při změně ÚP bude prověřen dopad následujících upravených a doplněných priorit PÚR ČR ve znění 
Aktualizací č. 2, 3, 5 a 4 na ÚP Hutisko-Solanec a v případě potřeby budou do ÚP promítnuty. 

 
Republikové priority: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána spotřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty.  
Je respektováno. Za účelem zachování urbanistické struktury byl věnován velký důraz na 
uspořádání funkčního využití území a tvorbu regulativů tak, aby byly přizpůsobeny specifickým 
požadavkům jedinečné kulturní krajiny Valašska. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především 
orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Je respektováno, z priority nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány na zvláště chráněných půdách, je podporována 
ekologická funkce krajiny. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

V rámci urbanizovaných částí obce se neprojevuje prostorová a sociální segregace 
obyvatelstva. Územní plán nenavrhuje plochy, které by přispívaly k sociální segregaci 
obyvatelstva a měly negativní vliv na sociální soudržnost. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Je respektováno, z priority nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 
Navrhované řešení územního plánu přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel a jejich životního 
prostředí. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst 
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. 
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(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu, územní plán 
navrhuje nové plochy pro rozvoj výroby nebo cestovního ruchu. 

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

meziměstskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, 
krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  
Je respektováno, jsou vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v rámci 
mikroregionu (cyklostezky, stabilizace ploch pro tělovýchovu a sport) a nevyplývají požadavky 
pro zpracování změny územního plánu. 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a 
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území 
bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a 
lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Stávajícím územním plánem je respektováno. Stávající plochy výroby jsou stabilizované. 
Územní plán zajistil podmínky pro využití původních výrobních a zemědělských areálů. 
Zastavitelné plochy bydlení a občanské vybavenosti jsou prioritně situovány ve vazbě na 
zastavěné území obce převážně do proluk a v těsné návaznosti na zastavěné území. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a 
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti 
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Stávajícím územním plánem je respektováno. Obec Hutisko-Solanec se nachází v CHKO 
Beskydy, jednotlivé záměry byly projednány s příslušnými dotčenými orgány ochrany přírody 
tak, aby byly veřejné zájmy, např. ochrana biologické rozmanitosti, soustava Natura 2000, 
mokřady apod., co nejméně dotčeny. Stávající prvky ÚSES byly doplněny tak, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost. Prostorové uspořádání navrhované zástavby bylo stanoveno v 
souladu s požadavky ochrany krajinného rázu. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch 
pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, 
uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Je respektováno, v ÚP jsou stabilizována dopravní propojení, nejsou navrhovány zásadní nové 
plochy dopravní či technické infrastruktury, které by mohly ovlivnit migrační propustnost krajiny. 
Nedochází k nežádoucímu srůstání sídel ve vztahu k sousedním obcím. Nevyplývají požadavky 
na zpracování změny územního plánu. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou 
činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného 
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území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny 

Není řešeno. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 
hipo). 
Je respektováno, nevyplývají požadavky na zpracování změny územního plánu. V rámci 
navržených funkčních ploch je možno realizovat propojení turisticky atraktivních míst a lokalit.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i 
budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti 
umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Jsou zachována stávající 
dopravní propojení. V rámci stávajících a navržených funkčních ploch s rozdílným způsobem 
využití je možno realizovat stavby a rekonstrukce technické infrastruktury včetně komunikací. 

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

Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Nová zástavba je 
umísťována v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající dopravní spojení 
jsou zachována. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, 
vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch 
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. V řešeném území se 
nenachází zdroje negativních dopadů na lidské zdraví. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na struk-turu osídlení a kulturní krajinu, jako 
jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  
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V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Je respektováno. V plochách, které zasahují do sesuvných území, je výstavba podmíněna 
zpracováním inženýrsko-geologického posouzení. Sesuvná území jsou vyznačena v 
koordinačním výkrese.  

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

Územní plán neřeší, na území obce se nenachází stanovené záplavové území. Rozhodnutí o 
vyhlášení záplavového území vodního toku Bystřička bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského 
kraje v roce 2005, dle rozhodnutí KÚ nebyly na území obce Hutisko-Solanec vyhlášeny aktivní 
zóny záplavového území.  
 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj 
digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti 
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, 
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 
rozvoje ve všech regionech. 

Požadavek je v rámci územního plánu zohledněn, návrh veřejné infrastruktury je předmětem 
platného územního plánu, je respektována stávající síť veřejné infrastruktury. Nevyplývají 
požadavky na zpracování změny územního plánu. Obec Hutisko-Solanec je součástí 
Mikroregionu Rožnovsko, který kopíruje území ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností.  

Požadavek je možno řešit v rámci stávajícího územního plánu, nevyplývají z něj požadavky na 
změnu územního plánu. 

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

Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Stávající dopravní síť je 
stabilizována, urbanistická koncepce platného územního plánu navrhuje a stabilizuje plochy pro 
dopravu, umožňující účelné propojení funkčních ploch. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. 
Je respektováno, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. Rozvoj vodovodní i 
kanalizační sítě je navržen ve vztahu k navrhovaným plochám pro novou zástavbu a v souladu 
s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 
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(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

V územním plánu nejsou navrhovány plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a 
nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu. 

 
Řešené území je součástí Specifické oblasti Beskydy SOB2, pro kterou byly PÚR ČR 
stanoveny úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet územní podmínky pro umisťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky 

Územní plán Hutisko-Solanec navrhuje zastavitelné plochy pro smíšené využití a stanovuje 
podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky do stávajících i 
návrhových ploch bydlení a výroby. 

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem,  
  Územní plán respektuje stávající cyklistické i pěší trasy. 

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras,  
Územní plán respektuje stávající cyklistické i pěší trasy. 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace  

Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace a navrhuje nové lokality pro 

tělovýchovu a sport. 

f) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství 

Územní plán stabilizuje stávající plochy pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru. Navrhuje rovněž nové lokality pro zemědělskou výrobu podhorského charakteru. 

C.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Územní plán Hutisko-Solanec, který nabyl účinnosti 3.1.2017, byl vydán v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.  
Dne 5. 11. 2018 byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0454/Z15/18 Aktualizace 
č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která nabyla účinnosti dne 27. 11. 2018. 
Dne 28.2.2022 byla vydána Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR) 
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0277/Z09/22, která nabyla účinnosti dne 22.3.2022. 
Požadavky na respektování a upřesnění vyplývající ze ZUR ZK ve znění Aktualizace č. 4. 

• Priority územního plánování 

V rámci změny ÚP bude prověřen a doplněn dopad upravených a doplněných priorit stanovených 
Aktualizací č. 4 ZÚR ZK a v případě potřeby budou do ÚP promítnuty: 

(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. 
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi 
nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření 
krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při 
územně plánovací činnosti obcí. 
Je respektováno 
 

(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci 
republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále PÚR ČR) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých 
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funkčních okruhů stanovených ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK). 
Je respektováno. Územní plán Hutisko-Solanec zpřesňuje územní vymezení významných 
krajských záměrů podchycených v aktualizaci ZÚR ZK a ostatních koncepcích Zlínského kraje 
zejména v oblasti územního systému ekologické stability území. 

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021+, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s 
rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherský 
Brod, Vsetín. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s 
rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou 
infrastrukturou. 
Priorita se netýká zájmového území. 

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského 
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové 
potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň 
integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci 
obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů 
mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského 
prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
Navržená koncepce rozvoje obce posiluje atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského 
prostoru v oblasti turistiky a cestovního ruchu především díky existenci lyžařských areálů a 
budováním cykloturistické infrastruktury. 

(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a 
opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní 
obsluhy kraje podle SRZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu 
rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na: 
- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu 
dopravní obsluhy území kraje; 
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 
podílem motorové dopravy; 
- eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to 
především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným 
odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury. 
Železniční doprava se na území obce Hutisko-Solanec nenachází. Cyklistická doprava v území je 
podporována stabilizací stávajících cyklotras. Rovněž návrh nových cyklotras a cyklostezek je 
možný v rámci jednotlivých funkčních ploch. Plochy pro obytnou zástavbu jsou územním plánem 
vymezovány převážně mimo území ohrožené hlukem z dopravy, ochrana ploch vymezených v 
blízkosti silnic je zajištěna podmíněně přípustným využitím a vhodným uspořádáním ploch.  

(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva 
kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:  
- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a 
kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem 
na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění 
krajinných hodnot území;  
- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně 
konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;  
- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat 
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty 
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit 
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;  
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
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charakteristiky. 
Je respektováno, obec Hutisko-Solanec se nachází v CHKO Beskydy, Územní plán Hutisko-
Solanec respektuje a podporuje typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v 
místě, které vytvářejí charakteristické znaky území a dbá o jejich zachování. 
 

(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: 

- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 

- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, 
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné 
zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k 
podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného 
území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;  

- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání 
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace; 

- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství 
a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami 
v konkrétní části území; 

- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce 
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější 
rekreační a turistické využívání území; 

- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 
činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel 
současných i budoucích; 

- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní; 

- vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní; 

- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a 
rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití; 

- vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především 
situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Je respektováno v plném rozsahu. Územní plán navrhuje plochy a trasy pro zajištění obce 
potřebnou infrastrukturou a zajišťuje dostatečné zastoupení zeleně návrhem ploch krajinné zeleně 
a ploch přírodních; stabilizuje stávající výrobní a zemědělský areál na území obce; posiluje 
hromadnou rekreaci, zejména díky existenci stávajících lyžařských areálů. Záplavové území se 
v obci nevyskytuje.  
Podmínky pro minimalizaci vlivů výrobní činnosti na plochy bydlení jsou zajištěny stanoveným 
přípustným, resp. nepřípustným využitím zejména ploch výroby. 

(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení 
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 
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- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v 
hlavních centrech oblastí; 

- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v 
území, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské 
zdraví; 

- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní 
rezervy pro případnou náhradní výstavbu. 

Územní plán stabilizuje a navrhuje plochy pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální 
vybavenosti v souladu se zachováním přírodních a krajinných hodnot a zajištěním kvality životního 
a obytného prostředí za přísného dohledu Správy CHKO Beskydy. 
 
  

• Specifická oblast mezinárodního a republikového významu SOB2 Beskydy  

úkoly pro ÚP: 

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

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

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

- prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro rozšíření 
nabídky přeshraničních pěších a cyklistických spojení  
Je respektováno, požadavky jsou již zapracovány v platném ÚP. 

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu - energetika 
ZÚR ZK vymezují na území obce Hutisko-Solanec: 

-  koridor veřejné infrastruktury nadřazené rozvodné soustavy VVN o napětí >110 kV včetně 
transformoven VVN + TR 110 kV/22kV Zubří – Rožnov pod Radhoštěm - Vigantice, kód 
veřejně prospěšného opatření E11 (Zubří – Hutisko). 

Po zpřesnění koridoru pro VVN Územním plánem Vigantice, který nabyl účinnosti 31.12.2013, se 
plocha pro umístění trafostanice nachází na území obce Vigantice a koridor VVN již na území obce 
Hutisko-Solanec nezasahuje. 
 
• Plochy a koridory územního systému ekologické stability 
ZÚR ZK vymezují na území obce Hutisko-Solanec: 

- regionální biocentrum 129 - Adámky, kód veřejně prospěšného opatření PU76 
Biocentrum zasahuje do katastrálního území Solanec pod Soláněm. 

-  regionální biocentrum 131 – Leští – Raťkov, kód veřejně prospěšného opatření PU78 po 
zpřesnění ploch a koridorů ÚSES v územním plánu Hutisko-Solanec již na území obce 
nezasahuje. 

 
• Cílové kvality krajiny 
Území obce Hutisko-Solanec je součástí krajinného celku Rožnovsko, krajinného prostoru Soláňsko, 
vlastní krajina - krajina lesní s lukařením. 
Územním plánem je respektováno a vyhodnoceno. ÚP splňuje zásady pro využívání krajiny lesní s 
lukařením stanovené ZÚR. V rámci aktualizace č. 2 ZÚR ZK došlo ke změně terminologie (cílové 
„kvality“ krajiny místo charakteristik, „vlastní“ krajiny místo základní typy krajiny). V rámci změny ÚP 
bude tato terminologie upravena v souladu s platnými ZÚR ZK. 

Platný územní plán respektuje a vyhodnocuje Aktualizaci č. 1, 2 a 4 ZÚR ZK. V rámci změny č. 1 ÚP 
Hutisko-Solanec budou Aktualizace č. 1, 2 a 4 ZÚR ZK zohledněny a části, které byly od Aktualizace 
č. 4 ZÚR ZK změněny, budou do změny č. 1 ÚP zapracovány. 
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C.3. Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským krajem 

ÚP Hutisko-Solanec je v souladu s koncepčními a rozvojovými dokumenty aktuálními před vydáním 
územního plánu. 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schválený dne 20. 10. 2004 usn. č. 
770/Z26/04 na 26. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje (dále jen „ZZK“) aktualizovaný pro 
obec Hutisko-Solanec usn. 
č. 0207/Z09/09 ZZK ze dne 16. 12. 2009. 

Změnu č. 1 ÚP Hutisko-Solanec je potřeba vyhodnotit ve vztahu k aktualizovanému Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schválenému Zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 06. 11. 2017, č. usn. 0227/Z09/17. V rámci aktualizace nevyplývají žádné nové požadavky 
do ÚP Hutisko-Solanec. 

• Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, schválený ZZK dne 24. 2. 2016 
usn. č. 0667/720/16 a vydán obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016. 

• Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých 
organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského 
kraje, vyhlášeno nařízením č.1/2005 ze dne 7. 11. 2005 

• Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený dne 20. 4. 2016 ZZK  
• Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, schválený Usnesením vlády České 

republiky č. 1082 z 21. 12. 2015, na základě kterého MŽP vydalo OOP z 22. 12. 2015 s č.j. 

90992/ENV/15 s účinností od 19. 1. 2016 

• Územní energetická koncepce Zlínského kraje 

• Plán péče o CHKO Beskydy na období 2019 - 2028 

• Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny a Nadregionální a regionální ÚSES   
Zlínského kraje 

• Krajinný ráz Zlínského kraje - dokument je respektován, je podporována rozvolněná zástavba 
na pasekách a typické znaky krajinného rázu 

• Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje, schválena ZZK dne 23. 6. 2004 
usnesením č. 656/Z24/04 - ÚP respektuje záměry v oblasti budování významných regionálních 
a místních tras 

• Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje, schválena zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 14. 12. 2011 usnesením č. 0625/Z18/11 - pro území obce Hutisko-Solanec nevyplývají 
požadavky 

• Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030, schválena zastupitelstvem Zlínského kraje 4.5.2020 
usnesením č. 0809/Z26/20 – nevyplývají požadavky pro území obce Hutisko-Solanec. 

 
 
 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 

 

Na základě vyhodnocení využití zastavitelných ploch (viz kapitola A.1.), vyhodnocení demografických 
ukazatelů a dalších dostupných informací lze konstatovat, současnou nabídku ploch určených k 
bydlení v ÚP Hutisko-Solanec lze doplnit novými zastavitelnými plochami pouze v minimálním 
rozsahu. 

Územním plánem Hutisko-Solanec bylo navrženo celkem 21,8 ha zastavitelných ploch pro 
bydlení (BI + SO.3). Ve sledovaném období (2017 - 2021) bylo z těchto ploch využito 2,22 ha, 
což představuje 10,2 % z celkové výměry zastavitelných ploch pro bydlení. K zastavění tedy 
zbývá 19,44 ha ploch pro bydlení. 
 

Z dokumentu Rozbor trvale udržitelného rozvoje území 2020, zpracovaného na základě 
demografických ukazatelů a dalších dostupných informací, které byly vyhodnoceny v rámci 5. úplné 
aktualizace ÚAP, vyplývá dle URBANKY předpokládaná potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 
14,26 ha. Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení v ÚP je tedy 137 % s 
výhledovým obdobím do roku 2030. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že obec Hutisko-Solanec má v platném územním plánu navrženo 
dostatečné množství zastavitelných ploch pro individuální bydlení. Připravuje se však rozparcelování a 
zasíťování plochy BI 54 a očekává se její brzké využití pro výstavbu, rovněž je v zastavitelných 
plochách umístěno několik rodinných domů dokončených nebo před dokončením, které ještě nejsou 
zapsány do KN a další jsou povoleny, ale výstavba ještě nebyla započata. Pro uspokojení potřeb a 
poptávky je možné množství těchto ploch pouze mírně navýšit s ohledem na polohu, soulad s 
urbanistickou koncepcí obce a možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby byl 
zajištěn bezproblémový rozvoj obce. Vymezení dalších zastavitelných ploch je možné pouze v 
odůvodněných případech a v lokalitách obzvlášť vhodných svým umístěním a „vybavením“ pro 
výstavbu rodinných domů nebo výměnou nevyužité zastavitelné plochy za novou. 

Podrobné prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona bude součástí textové části Změny č. 1 ÚP Hutisko-Solanec. 
 
 
 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
 
Územní plán Hutisko-Solanec s nabytím účinnosti 3.1.2017 byl vydán podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Z vyhodnocení uplatňování ÚP Hutisko-
Solanec vyplývá, že je potřeba vyhotovit změnu územního plánu. V rámci této změny je nutné 
zapracovat požadavky vyplývající z aktualizovaných nadřazených územně plánovacích dokumentací, 
ze závazných dokumentů Zlínského kraje a požadavky vyplývající z platné legislativy. Dále je 
zapotřebí upravit ÚP zejména s ohledem na využívání území a prověřit vymezení a podmínky pro 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Požadované úpravy ÚP nemají dopad na koncepci 
rozvoje území. 
 
 

E.1. Požadavky na úpravu koncepce rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

• Prověřit a vyhodnotit návrhy na změny v území předložené jednotlivými žadateli, jejichž projednání 
bylo schváleno zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec. 

 

č. žádosti 
/žadatel 

dotčené 
pozemky 

požadavek 
na změnu využití 

pozemků 

 
poznámka 

1. 
Jana Valová 
Milan Vala 

375/1, 
506/24 
v k.ú.  
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(změna na 
bydlení BI 
cca 500 
m2) 
 
 

změna využití 
části území 
z plochy výroby 
V na plochu 
krajinné a 
ochranné zeleně 
Z* a plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
BI 

Požadavek na změnu ÚP je plochu výroby na bývalém 
pozemku parc. č. 506/24 změnit na Z* – plochu krajinné 
zeleně a pruh plochy Z – plochy zemědělské – mezi 
bydlením BI a Z* změnit na bydlení.  
V ploše Z* - plocha krajinné zeleně – umožnit umístění 
oplocení. 
Plocha požadovaná pro bydlení navazuje na 
zastavitelnou plochu BI 41.  
IV. zóna CHKOB, IV. třída ochrany ZPF, do plochy 
zasahují investice do půdy. 
Příjezd je stávající. 

2. 
Petr Maceček 

577/15, 
577/17 
v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 1500 
m2) 
 
 

Změna využití 
z plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy pro 
umístění RD. Plocha navazuje na zastavěné území, 
příjezd je zajištěn z místní komunikace. 
III. zóna CHKO, oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, V. třída ochrany ZPF. 
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3. 
Anna 
Vojkůvková 
Oldřiška 
Pavlíčková 

131/8, 
131/23, 
131/48 
v k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 2.300 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek zařazení nové plochy pro bydlení, 
v platném územním plánu se na části této plochy 
nachází plocha zemědělská. Pozemek parc. č. 131/8 
v k.ú. Hutisko je již nyní dle ÚP zařazen do plochy 
SO.3. Navrhovaná plocha navazuje na zastavěné 
území. 
III. zóna CHKOB, oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF. Plocha částečně v ochranném 
pásmu lesa. 
Příjezd je ze stávající místní komunikace. 

4. 
Josef Skalík 
Dagmar 
Pastorková 

326/7, 
325/1, 
326/5 v 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 1.000 
m2) 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek zařazení nové plochy pro bydlení, 
v platném územním plánu se v tomto místě nachází 
plocha zemědělská. 
III. zóna CHKOB, v blízkosti II. zóny CHKO, v oblasti se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF. Plocha z větší části v ochranném 
pásmu lesa. 
Jedná se o rozšíření plochy pro bydlení, příjezd by bylo 
nutné řešit ve stávající ploše bydlení. 
 

5. 
Kedroňová 
Veronika  
27. 
Kryštof Kedroň 

706/10 
v k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 1.150 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek zařazení nové plochy pro bydlení. 
II. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, okrajová část obce, v místě 
pohledového horizontu. 
Plocha v pásmu do 50 m od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, na pozemku nebyly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha nenavazuje na komunikaci, chybí možnost 
napojení na inženýrské sítě. 
Pozemek navazuje na zastavěné území. 

6. 
Jana Novotná, 
Žádost byla 
nahrazena 
žádostí č. 29 
 

492/1  
v k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 1.900 
m2) 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

 
Žádost byla nahrazena žádostí č. 29 

7. 
Koláček Petr, 
Koláčková Jana 

396/70, 
396/69, 
396/71, 
396/10 
v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(plocha pro 
změnu 
využití cca 
12.200 m2) 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek zařazení nové plochy umožňující bydlení. 
IV. zóně CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, ve východní okrajové části byly 
provedeny investice do půdy. 
K ploše o rozloze odpovídající 10 – 15 RD není zajištěn 
patřičný příjezd, bude nutné prověřit možnost napojení 
plochy na vodovod a kanalizaci a stanovit, zda jsou 
inženýrské sítě kapacitně vyhovující. 
 
 

8.  
Radim Dorotík 

577/22 v 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(1.600 m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek zařazení zbývající části pozemku parc. č. 
577/22 v k.ú. Solanec pod Soláněm do plochy 
umožňující bydlení SO.3. Část pozemku parc. č. 577/22 
v k.ú. Solanec pod Soláněm je již nyní zařazena do 
ploch pro bydlení jako plocha SO.3 – plocha smíšená 
obytná, SO.3 č. 7 o rozloze cca 1140 m2, plocha zatím 
nebyla využita. 
III. zóna CHKOB, oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, v pásmu do 50 m od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd je stávající po místní komunikaci, chybí však 
možnost napojení na inženýrské sítě.  
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9.  
Libor Míček 

189/1, 
189/3 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 2.900 
m2) 
 
 
 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy umožňující 
bydlení. 
IV. zóna CHKOB, oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, v okrajové části směrem od cesty v 
pásmu do 50 m od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd je stávající po místní komunikaci, možnost 
napojení na vodovod, umístěný na pozemku. 
 

10.  
Martin Bortel 

507/9 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 240 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Jedná se o pozemek parc. č. 507/9 v k.ú. Hutisko, na 
kterém byl postaven rodinný dům. Dům byl při realizaci 
umístěn mimo plochu umožňující bydlení, v platném 
územním plánu se v tomto místě nachází plocha 
zemědělská. 
Jedná se o rozšíření stávajícího zastavěného území, 
plocha požadovaná pro změnu funkčního využití je cca 
240 m2. 
IV. zóna CHKOB, oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd na pozemek je stávající.  
 

11.  
Jan Pavlica 

168/4 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 860 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Jedná se o pozemek parc. č. 168/4 v k.ú. Hutisko, na 
kterém byl postaven rodinný dům. Dům byl při realizaci 
umístěn mimo plochu umožňující bydlení, v platném 
územním plánu se v tomto místě nachází plocha 
zemědělská. 
Pozemek se nachází ve IV. zóně CHKOB, v oblasti se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, v pásmu do 50 m 
od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, nejsou investice do půdy.  
Příjezd je stávající po místní komunikaci 
 

12. 
Drahomíra 
Michalcová 

193/1 v 
k.ú. 
Hutisko 
(část) 
 
(cca 850 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Jedná se o část pozemku parc. č. 193/1 v k.ú. Hutisko.  
Požadavek zařazení nové plochy umožňující bydlení.  
IV. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, částečně v pásmu 50 m od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, nejsou investice do půdy.  
Příjezd je po stávající místní komunikaci 
Možnost napojení pozemku na vodovod. 
 

13.  
Jana Fusková 

533/1, 
416/2, 
416/1 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 1.700 
m2) 
 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek zařazení nové plochy umožňující bydlení. 
Pozemek se nachází ve IV. zóně CHKOB, v oblasti se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, nejsou investice do půdy.  
Pozemek se nachází v blízkosti plánované komunikace, 
stávajícího vodovodu a kanalizace. 

14.  
Michal Jakeš 

82/12, 
73 v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(části 
pozemků o 
celk. 
velikosti 
4.500 m2) 
 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB, částečně v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu, takřka v celém rozsahu 
v pásmu do 50 m od lesa. 
IV. a V. třída ochrany ZPF, byly provedeny investice do 
půdy. 
Částečně v sesuvném území. 
Příjezd je po stávající účelové komunikaci 
Pozemek není napojen na vodovod a kanalizaci. 
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15.  
Andrea 
Křenková 

54/3, 
82/9 
v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 6.100 
m2) 
 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 
a 
změna využití 
z plochy DS na 
bydlení (SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení na 
pozemku parc. č. 54/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, a 
požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení na 
pozemku parc. č. 82/9 v k.ú. Solanec pod Soláněm, v 
platném územním plánu zakresleném jako plocha 
dopravy DS. 
Pozemky se nacházejí ve III. zóně CHKOB. 
IV. třída ochrany ZPF, byly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd je po stávající místní komunikaci 
Pozemek není napojen na vodovod a kanalizaci. 

16.  
Věra Pavlicová 

994/3 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 2.300 
m2) 
 

Změna využití z 
plochy krajinné 
zeleně K a 
lokálního 
biokoridoru na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení, 
v platném územním plánu se v tomto místě nachází 
plocha krajinné zeleně a lokální biokoridor. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd je po stávající místní komunikaci 
Pozemek není napojen na vodovod a kanalizaci. 

17. 
Dagmar 
Skalíková 

490/37, 
497/6 v 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 2.600 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení,  
IV. zóna CHKOB. 
V. třída ochrany ZPF, byly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd je řešitelný po místní komunikaci 
Plochu je možno napojit na na vodovod a kanalizaci. 

18.  
Petr Baroš 

396/1, 
400/1 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 7.400 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
IV. zóna CHKOB, v území se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Plocha v severní části navazuje na komunikaci 
Plochu je možno napojit na kanalizaci, napojení na 
vodovod je řešitelné. 

19.  
Roman Tkadlec 
Iveta 
Tkadlecová 

1126/3 - 
část, 
1120 v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm – 
část 
 
(cca 1.750 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB, v území se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Plocha na pozemku 1126/3 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm řeší zahrnutí již stavbami zastavěné části 
pozemku do ploch umožňujících bydlení, plocha na 
pozemku 1120 v k.ú. Solanec pod Soláněm nenavazuje 
na zastavěné území, je napojena na komunikaci. 
Plochu není možno napojit na vodovod a kanalizaci. 

20.  
Vojtěch Adamec 

134/1, 
135 v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm – 
části 
pozemků 
 
(cca 150 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Příjezd po účelové komunikaci.   
Pozemek není napojen na vodovod a kanalizaci. 
 

21.  
Zdeněk Slovák 
Zuzana 
Slováková 

127/1 v 
k.ú. 
Hutisko  
 
(cca 1.500 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3)  

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, částečně v pásmu do 50 m od lesa. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. 
Pozemek není napojen na komunikaci, pouze malou 
částí navazuje na zastavěné území. 
Pozemek není napojen na vodovod a kanalizaci. 
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22.  
Jaroslav 
Koláček 

23/1 v k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 4.000 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, na části pozemku byly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha nenavazuje na komunikaci 
Pozemek není napojen na vodovod, je napojen na 
kanalizaci. 
 

23.  
Ing. Alena 
Vaculínová 

408/6, 
408/7 v 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
 
(cca 6.600 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení, 
pozemky navazují na plochu výroby, není zajištěno 
ochranné pásmo zeleně mezi plochou výroby a 
bydlením. 
IV. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, na pozemcích byly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha navazuje na komunikaci 
Pozemky lze napojit na vodovod a kanalizaci. 
 

24.  
Pavel Slovák 

127/17 v 
k.ú. 
Hutisko 
 
(cca 600 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, na pozemku nebyly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha navazuje na komunikaci. 
Pozemek lze napojit na vodovod, kanalizace není v 
dosahu. 
 

25.  
Pavel Pospěch 

396/67, 
396/66 v 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
(cca 1.200 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(BI) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
IV. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, na pozemku nebyly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha navazuje na komunikaci 
Pozemek navazuje na pozemek rodinného domu,  který 
je napojen na vodovod a kanalizaci. 

26. 
Gabriela Žilková 

577/41 
k.ú. 
Solanec 
pod 
Soláněm 
(cca 3.000 
m2) 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení, na 
pozemku byla již dříve povolena stavba RD (územní 
rozhodnutí ze dne 19.7.2016, stavební povolení nabylo 
právní moci 26.11.2019). Plocha SO.3 byla z územního 
plánu vyloučena k 3.1.2017. Majitelka nyní žádá o 
zařazení pozemku do ÚP, aby mohla k RD umístit 
doplňující stavby. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, na pozemku byly provedeny 
investice do půdy. 
Plocha navazuje na komunikaci 
Pozemek navazuje na zastavěné území. 

27. 
Kryštof Kedroň 
viz žádost č. 5. 
 

706/10 
k.ú. 
Hutisko 
(cca 1.150 
m2) 

 viz žádost č. 5. 

28. 
Lenka 
Lušovská, 
Tomáš 
Lušovský 
 

215/8 – 
část 
197/3 – 
část 
k.ú. 
Hutisko 
(cca 400 + 
350 m2) 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) (215/8 – 
část) a  
změna využití z 
plochy krajinné 
zeleně K na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) (197/3 – 
část) 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení. 
IV. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
IV. třída ochrany ZPF, na pozemku 215/8 byly 
provedeny investice do půdy. 
Plocha navazuje na komunikaci 
Pozemky navazují na zastavěné území. 
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29. 
Jana Novotná 
 

491/3 – 
část a 
492/1 – 
část 
k.ú. 
Hutisko  
 
(cca 1.363 
m2) 
 

Změna využití z 
plochy 
zemědělské Z na 
plochu pro bydlení 
(SO.3) 
Pozemek 491/1 -  
změna využití z 
plochy SO.3 na 
plochu Z – plochu 
zemědělskou 

Požadavek na zařazení nové plochy pro bydlení, 
plochu SO.3 na pozemku parc. č. 491/1 navrhují 
převést do plochy Z. 
III. zóna CHKOB, v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. 
V. třída ochrany ZPF, nebyly provedeny investice do 
půdy. Plocha v pásmu do 50 m od lesa a v ochranném 
pásmu vodního zdroje II.b. – vnější. 
Plocha nenavazuje na komunikaci ani na zastavěné 
území. 
 

 
 
 
• Provést úpravy plynoucí z vyhodnocení uplatňování územního plánu dle kapitol A., B. a C. 
• Změna bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 

1, 2, 3, 5 a 4 a požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ve znění 
Aktualizace č. 4. Dále bude změna respektovat koncepční rozvojové dokumenty Zlínského kraje a 
širší vztahy v území. 

• Zachovat stávající urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Hutisko-Solanec. 
• Prověřit vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona a aktuální judikatury a 

aktualizovat jej v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona k datu zpracování změny. 
• Aktualizovat barevné vyznačení ploch po hranicích pozemků z KN (po zpracování digitální 

katastrální mapy došlo k posunu hranic parcel ve srovnání s hranicemi ploch s rozdílným 
způsobem využití). 

• Prověřit a v případě nepřesností vyrovnat funkční plochy na aktuální hranici správních území 
• Prověřit a podle potřeby upravit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití včetně podmínek prostorové regulace a terminologie. 
• Prověřit a aktualizovat návrh veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (s 

ohledem na aktuální stav a potřeby oprávněných osob).  
• Zohlednit aktuální limity, hodnoty, záměry a problémy vyplývající z ÚAP a podle potřeby navrhnout 

jejich zohlednění 

 

 

Požadavky na úpravu územního plánu vyplývající z podnětu obce Hutisko-Solanec: 

• upravit funkční využití pozemků v centru obce dle skutečného využití (změna BI na SO, BI na OV   
apod.). 

• řešit lokalitu Pálenec v k.ú. Solanec pod Soláněm (prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 
490/42 – 442/178 do zastavěného území 

• aktualizovat zastavitelnou plochu a zastavěné území na pozemku parc. č. 448 v k.ú. Solanec pod 
Soláněm (hřbitov) dle nového zaměření skutečného stavu 

• Aktualizovat barevné vyznačení plochy veřejného prostranství po hranicích pozemků z KN na 
pozemku parc. č. 490/25 v k.ú. Solanec pod Soláněm 

• opravit zákres plochy SO.3 na pozemku parc. č. 34/5 v k.ú. Hutisko dle skutečného stavu 
• opravit funkční využití ploch a zakreslení ploch bydlení a veřejných prostranství na pozemcích 

v centru obce v k.ú. Hutisko i k.ú. Solanec pod Soláněm 
• prověřit zakreslení ploch a možnou změnu zastavitelných ploch na zastavěné území v lokalitě 

Dvořiska, k.ú. Hutisko 
• prověřit možnost změny funkčního využití V – plochy výroby na SO.3 – plochy smíšené obytné 

vesnické na pozemku parc. č. 537/1 v k.ú. Hutisko 
• prověřit možnost zahrnutí pozemku parc. č. 533/1 v k.ú. Hutisko do ploch pro výstavbu 
• aktualizovat plochu OS v místě fotbalového hřiště Kašpírky 
• opravit zákres plochy SO.3 na pozemku parc. č. 197/1 v k.ú. Hutisko dle skutečného stavu 

 

 

Požadavky vyplývající z vyhodnocení projednání zprávy o uplatňování: 

• vyrovnat funkční plochy na aktuální hranici správního území,  
• konkretizovat vyhodnocení jednotlivých priorit z PÚR ČR i ZÚR ZK (v prioritě (20) PÚR ČR doplnit 
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a vyhodnotit vliv CHKO Beskydy a Natura Beskydy na řešené území, stejně tak i prioritě (6) ZÚR 
ZK) 

• doplnit do textové části odůvodnění text „Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany“: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační. radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 ni a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

• doplnit v koordinačním výkrese text pod legendu Koordinačního výkresu o větu „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 

• V rámci návrhu nových ploch pro bydlení posoudit vhodnost území z hlediska možnosti ovlivnění 
nově navrhovaných ploch hlukem a na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže, tj. zátěže v 
úrovni nad hygienickými limity hluku stanovenými § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovit způsob funkčního využití území pro plochy bydlení pouze jako 
podmíněně přípustné využití území; případně vyloučit z návrhu změny plochy, které jsou z pohledu 
ochrany před hlukem nevhodné pro výstavbu chráněných objektů a situování chráněných 
venkovních prostorů 

• respektovat připomínky a požadavky uvedené ve vyjádření SCHKOB.  
 
 
 

E.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 

V rámci změny ÚP Hutisko-Solanec není předpoklad vymezování nových ploch a koridorů územních 

rezerv. 

 

 

E.3. Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Prověřit a aktualizovat potřebu vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných 
opatření (VPO). 
Z nových požadavků na změnu ÚP nevyplývá potřeba vymezování nových veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které lze uplatnit právo na vyvlastnění nebo 
předkupní právo. 
 
 
E.4. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

  
Požadavky nejsou stanoveny, můžou vyplynout z řešení a projednání změny. 
 
 
 
E.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven. 
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E.6. Požadavek na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna územního plánu bude zpracována v souladu s aktuálním metodickým doporučením zpracování 
změn územních plánů pro Zlínský kraj, nad aktuálním mapovým podkladem (účelová KM ZK) a za 
použití aktuálních dat ÚAP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a platnými prováděcími předpisy, vztahujícími se k dané 
problematice. 

 

Obsah návrhu změny územního plánu: 

I. Návrh - bude zpracován v rozsahu měněných částí platného ÚP Hutisko-Solanec 

P1 Textová část návrhu 

změny P2 Grafická část 

P2-1 Výkres základního členění 1:5 000 
P2-2 Hlavní výkres 1:5 000 
P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 

II. Odůvodnění 

P3 Textová část 
P3-1 Odůvodnění změny č. 1 dle přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. 
P3-2 Úplné srovnávací znění 

P4 Grafická část 
P4-1-1 Koordinační výkres 1:5 000 
P4-1-2 Výkres širších vztahů 1:100 000 
P4-1-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 

P4-2-1 Předpokládaný stav Výkresu základního členění po vydání změny 1:5 000 
P4-2-2 Předpokládaný stav Hlavního výkresu po vydání změny 1:5 000 
P4-2-3 Předpokládaný stav Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací po 
vydání změny 

1:5 000 

Součástí grafické části mohou být dále doplňující schémata, příp. výkres pořadí změn v území. 

 

Obsah úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Hutisko-Solanec: 

I. Návrh 

P1 Textová část 
- úplné znění po vydání změny (tj. srovnávací znění textové části návrhu územního plánu po  

přijetí změn)  

P2 Grafická část 

P2-1 Výkres základního členění 1:5 000 
P2-2 Hlavní výkres 1:5 000 
P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 

II. Odůvodnění 

P3 Textová část 
P3-0 textová část odůvodnění ÚP 
P3-1 textová část odůvodnění 
změny ÚP 

P4 Grafická část 
P4-1 Koordinační výkres 1:5 000 (bude obsahovat také buffer 100 m pro 
prezentaci návazností a vazeb na sousední území) 

P4-2 Výkres širších vztahů 1:100 000 
P4-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 
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Dokumentace bude zpracována v digitální podobě dle metodiky SZdÚP 2021 Standard jednotného 
digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje https://www.kr-
zlinsky.cz/standard jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-planovacich-dokumentaci-zlinskeho-
kraje-cl-4890.html. 

Kontrolu dat digitálního zpracování územního plánu dle metodiky zajistí Krajský úřad Zlínského kraje 
před předáním čistopisu dokumentace. 

Zpracovatel bude návrh změny č. 1 územního plánu Hutisko-Solanec v rozpracovanosti konzultovat s 
pořizovatelem (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, 
oddělení územního plánování), s obcí a před odevzdáním nechá provést kontrolu digitálního 
zpracování dle metodiky Zlínského kraje. 

Dokumentace změny č. 1 ÚP Hutisko-Solanec bude odevzdána: 
- pro společné jednání 2x v tištěném vyhotovení a 2x v digitálním vyhotovení na CD 
- pro veřejné projednání 2x v tištěném vyhotovení a 2x v digitálním vyhotovení na CD 
- čistopis po veřejném projednání 3x v tištěném a 4x v digitálním vyhotovení na CD 
- čistopis vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 - 3x v tištěném a 4x v 
digitálním vyhotovení na CD 
 
V souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona se při projednávání změny lhůta 1 roku od 
předchozího rozhodnutí zastupitelstva prodlužuje na 2 roky. 
 
 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj 
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast 

 

Z výsledků projednání návrhu Zprávy o uplatňování nevyplynul požadavek na zpracování posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

 
  

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, jeli-zpracování 
variant vyžadováno 

 
Zpracování variantního řešení není požadováno. 
 
 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

 
Ze zprávy o uplatňování nevyplynula potřeba pořízení nového územního plánu. Předložené 
požadavky na změny neovlivní koncepci územního plánu tak významným způsobem, aby bylo nutné 
pořídit nový územní plán. 
 
 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

 
Požadavek není stanoven, protože nebyly zjištěny negativní dopady stávajícího územního plánu na 
udržitelný rozvoj. 
 
 

J. Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

 
Ze zprávy o uplatňování nevyplývá požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje. 
 

https://www.kr-zlinsky.cz/standard%20jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-planovacich-dokumentaci-zlinskeho-kraje-cl-4890.html
https://www.kr-zlinsky.cz/standard%20jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-planovacich-dokumentaci-zlinskeho-kraje-cl-4890.html
https://www.kr-zlinsky.cz/standard%20jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-planovacich-dokumentaci-zlinskeho-kraje-cl-4890.html
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K. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec 

 
Vyhodnocení projednání s dotčenými orgány 
  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování 
ze dne 25.4.2022, č.j. KUZL 33751/2022 

 
Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za 
období 01/2017 – 03/2022  
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního 
plánování byl předložen dne 30. března 2022 ve smyslu ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-
Solanec za období 01/2017 – 03/2022Petrle jen Zpráva), k vydání vyjádření.  
 
Základní identifikační údaje  
Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor strategického rozvoje a projektů, Oddělení územního plánování  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec  
Určený zastupitel: Petr Maléř, místostarosta obce  
Podklady: návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022 (březen 2022)  
 
Vyjádření:  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování vydává 
podle ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjádření, ve kterém uvádí tyto požadavky na obsah Zprávy:  
 
a) Koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme ke Zprávě žádné další požadavky.  
 

Vyhodnocení:  Vzato na vědomí 
 
b) Politika územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění závazném od 1. 9. 2021 (dále také PÚR ČR) pro řešené území vyplývá: - SOB2 
specifická oblast Beskydy. Z hlediska souladu s PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9 2021 nemáme ke Zprávě žádné další 
požadavky.  

Vyhodnocení:  Vzato na vědomí 
 
c) Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Zásady územního rozvoje Zlínského kraje.  
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č. 0277/Z09/22 ze dne 28. 2. 2022 Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 22. 3. 2022 (dále též ZÚR ZK). Pro řešené území vyplývají ze ZÚR ZK požadavky na 
respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  
- priority územního plánování,  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,  
- SOB2 specifická oblast Beskydy,  
- E11 koridor pro elektrické vedení nadmístního významu VVN + TR110 kV/22 kV Zubří – Hutisko,  
- plochy a koridory ÚSES:  

- PU76 regionální biocentrum 129-Adámky,  
- PU78 regionální biocentrum 131- Leští - Raťkov,  

- cílové kvality krajiny:  
- 5.4 krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Soláňsko - krajina lesní s lukařením.  

Z hlediska souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č. 4 máme ke Zprávě tyto další požadavky:  
- doplnit a vyhodnotit koridor E11 pro elektrické vedení nadmístního významu VVN + TR110 kV/22 kV Zubří – Hutisko,  
- opětovně vyhodnotit soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem s ohledem na Aktualizaci č. 4 Zásad územního 
rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 22. 3. 2022.  
 

Vyhodnocení: požadavku se vyhovuje, bylo opraveno v kap. C.2. Rovněž bylo doplněno vyhodnocení koridoru E11 
pro elektrické vedení nadmístního významu. 

 
Požadavky nadřízeného orgánu dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování:  
- požadujeme text celé Zprávy aktualizovat dle dokumentu ZÚR ZK ve znění Aktualizace č. 4,  
 

Vyhodnocení: požadavku bylo vyhověno, text Zprávy byl aktualizován dle dok. ZÚR ZK ve znění Aktualizace č. 4 
 
- ve zprávě kap. E) Pokyny pro zpracování návrhu ÚP … , podkap.E.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního 
plánu… je uvedena možnost zpracování samostatného výkresu části územního plánu s prvky regulačního plánu, tedy 
podrobnější regulace územního plánu. Upozorňujeme, že v návaznosti na tento požadavek v rozhodnutí zastupitelstva obce 
musí být dle § 43, odst. 3 výslovně uvedeno, že ÚP bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodnutí by v tomto případě 
rovněž mělo obsahovat sdělení, zda se bude jednat o území celé obce nebo o jednotlivé lokality. V případě, že Zastupitelstvo 
obce Hutisko-Solanec schválí Zprávu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu, 
upozorňujeme na skutečnost, že námitky mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2. Doporučujeme zvážit, zda je potřeba 
zpracovat celé území obce s prvky regulačního plánu,  
 

Vyhodnocení: do dokumentace kap. E.1 byl doplněn požadavek „stanovit lokality, pro které bude zpracován 
samostatný výkres s prvky regulačního plánu“ 



 

 
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUTISKO-SOLANEC ZA OBDOBÍ 01/2017 – 03/2022  

31 

 

 
- vyrovnat funkční plochy na aktuální hranici správního území,  
 

Vyhodnocení: bylo předepsáno do dokumentace, kap. E.1 
 

- zpracovat změnu ÚP v digitální podobě dle metodiky SZdÚP 2021 Standard jednotného digitálního zpracování územně 
plánovacích dokumentací Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/standard jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-
planovacich-dokumentaci-zlinskeho-kraje-cl-4890.html,  
 

Vyhodnocení: bylo předepsáno do dokumentace, kap. E.6 
 
 
- doporučujeme vyhodnocení jednotlivých priorit z PÚR ČR i ZÚR ZK více konkretizovat např. v prioritě (20) PÚR ČR doplnit a 
vyhodnotit vliv CHKO Beskydy a Natura Beskydy na řešené území, stejně tak i prioritě (6) ZÚR ZK,  
 
 
 
- v kap. E.6. Požadavek na uspořádání obsahu návrhu….doplnit počet vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání 
změny č.1.  
 

Vyhodnocení: bylo doplněno do dokumentace, kap. E.6 
 

 
 
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru 
ze dne 7.4.2022, sp. zn. 128659/2022-1322-8201-OÚZ-BR 

 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním 
v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu 
zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje: 
 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec nemá Ministerstvo obrany připomínky. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 1 územního plánu, Ministerstvo obrany 
uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny. 
 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu. 
 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační. radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 ni a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
 

Vyhodnocení: Požadavku se vyhovuje. Do kapitoly E.1.Zprávy o uplatňování byl zapracován požadavek opravit 
v textové části odůvodnění text na „Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační. radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 ni a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 
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Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
 

Vyhodnocení: Požadavku se vyhovuje. Do kapitoly E.1 Zprávy o uplatňování byl zapracován požadavek doplnit v 
koordinačním výkrese text pod legendu Koordinačního výkresu o větu „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
 
 

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a zapracování do UPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro úplné a 
průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 
 
 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín 
ze dne 19.4.2022, zn. SPU 131369/2022 
 
Podáním ze dne 30. 3. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 
03/2022. K výše uvedenému vydáváme toto vyjádření. V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-
Solanec za období 01/2017 – 03/2022 nemáme připomínek. 
 

Vyhodnocení:  Vzato na vědomí 
 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
ze dne 19.4.2022, č.j. KHSZL 08165/2022 
 
Dne 30. 3. 2022 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod 
Radhoštěm, PSČ: 756 61, č.j.: MěÚ RpR/028108/2022 ze dne 30. 3. 2022, o projednání návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022.  
 
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 písm. j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022.  
 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto  

v y j á d ř e n í : 
 
S návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Hutisko-Solanec s e   s o u h l a s í .  
 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:  
 

• V rámci návrhu nových ploch pro bydlení posoudit vhodnost území z hlediska možnosti ovlivnění nově navrhovaných ploch 
hlukem a na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže, tj. zátěže v úrovni nad hygienickými limity hluku stanovenými § 12 odst. 
1, 3 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovit způsob funkčního využití území pro plochy bydlení pouze jako podmíněně přípustné využití 
území; případně vyloučit z návrhu změny plochy, které jsou z pohledu ochrany před hlukem nevhodné pro výstavbu chráněných 
objektů a situování chráněných venkovních prostorů. 
 

Vyhodnocení podmínky: je respektováno. V kapitole E.1. Zprávy o uplatňování je předepsáno: 
V rámci návrhu nových ploch pro bydlení posoudit vhodnost území z hlediska možnosti ovlivnění 
nově navrhovaných ploch hlukem a na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže, tj. zátěže v 
úrovni nad hygienickými limity hluku stanovenými § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovit způsob funkčního využití území pro plochy bydlení pouze jako 
podmíněně přípustné využití území; případně vyloučit z návrhu změny plochy, které jsou z 
pohledu ochrany před hlukem nevhodné pro výstavbu chráněných objektů a situování chráněných 
venkovních prostorů 

 
Odůvodnění:  
Dne 30. 3. 2022 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod 
Radhoštěm, PSČ: 756 61, o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 
03/2022 zpracované dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
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Územní plán Hutisko-Solanec byl zpracován pro celé katastrální území obce (obec obsahuje jedno katastrální území) a byl 
vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2016 Zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec usnesením č. ZO 152/12 s nabytím 
účinnosti dne 3. 1. 2017.  
 
Předmětem Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022 je vyhodnocení uplatňování 
územního plánu včetně vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán. Součástí předložené zprávy jsou i 
pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Hutisko-Solanec.  
 
V rámci této změny budou zapracovány požadavky vyplývající z aktualizovaných nadřazených územně plánovacích 
dokumentací, ze závazných dokumentů Zlínského kraje a požadavky vyplývající z platné legislativy. Dále je zapotřebí upravit 
územní plán zejména s ohledem na využívání území a prověřit vymezení a podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití. Požadované úpravy územního plánu nemají dopad do koncepce rozvoje území.  
 
Zastupitelstvo Obce Hutisko-Solanec na svých zasedání schválilo dílčí požadavky na změnu územního plánu, přičemž všechny 
návrhy na změny funkčního využití území a na vymezení nových zastavitelných ploch budou v rámci zpracování změny 
prověřeny a vyhodnoceny.  
Jedná se o 29 návrhů na změny využití území na plochy pro bydlení: BI – bydlení individuální (8 návrhů) a SO.3 – plochy 
smíšené obytné vesnické (21 návrhů).  
 
Předložený návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022 s pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Hutisko-Solanec není při respektování uplatněné podmínky v rozporu s 
požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Uplatněná podmínka se opírá o požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vyhodnocení: Vzato na vědomí 
 

 
 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a ZE, oddělení hodnocení ekologických rizik 
ze dne 17. května 2022, č.j. KUZL 40059/2022 
 

STANOVISKO 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 
odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 20 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na ŽP), v platném znění, vydává k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec v 
uplynulém období 01/2017 – 03/2022, v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, na základě ust. § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí toto stanovisko:  
 
Změnu č. 1 územního plánu Hutisko-Solanec není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  
 

Vyhodnocení: Vzato na vědomí, koncepce nebude z hlediska vlivů na životní prostředí posuzována 
 
 
Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny  
Územní plán Hutisko-Solanec s nabytím účinnosti 3. ledna 2017 byl vydán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Z vyhodnocení uplatňování ÚP Hutisko-Solanec vyplývá, že je potřeba vyhotovit změnu 
územního plánu. V rámci této změny je nutné zapracovat požadavky vyplývající z aktualizovaných nadřazených územně 
plánovacích dokumentací, ze závazných dokumentů Zlínského kraje a požadavky vyplývající z platné legislativy. Dále je 
zapotřebí upravit ÚP zejména s ohledem na využívání území a prověřit vymezení a podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití. Požadované úpravy ÚP nemají dopad na koncepci rozvoje území.  
 
Požadavky na úpravu koncepce rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce 
a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury  
 
Prověřit a vyhodnotit návrhy na změny v území předložené jednotlivými žadateli, jejichž projednání bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec: 
 

• Provést úpravy plynoucí z vyhodnocení uplatňování územního plánu dle kapitol A., B. a C.  

• Změna bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4 a požadavky 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2. Dále bude změna respektovat koncepční 
rozvojové dokumenty Zlínského kraje a širší vztahy v území.  

• Zachovat stávající urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Hutisko-Solanec.  
 
Požadavky na úpravu územního plánu vyplývající z podnětu obce Hutisko-Solanec:  
• upravit funkční využití pozemků v centru obce dle skutečného využití (změna BI na SO, BI na OV apod.).  
• řešit lokalitu Pálenec v k. ú. Solanec pod Soláněm (prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 490/42 – 442/178 do 
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zastavěného území  
• aktualizovat zastavitelnou plochu a zastavěné území na pozemku parc. č. 448 v k. ú. Solanec pod Soláněm (hřbitov) dle 
nového zaměření skutečného stavu  
• Aktualizovat barevné vyznačení plochy veřejného prostranství po hranicích pozemků z KN na pozemku parc. č. 490/25 v k. ú. 
Solanec pod Soláněm  
• opravit zákres plochy SO.3 na pozemku parc. č. 34/5 v k. ú. Hutisko dle skutečného stavu  
• opravit funkční využití ploch a zakreslení ploch bydlení a veřejných prostranství na pozemcích v centru obce v k. ú. Hutisko i 
k. ú. Solanec pod Soláněm  
• prověřit zakreslení ploch a možnou změnu zastavitelných ploch na zastavěné území v lokalitě Dvořiska, k. ú. Hutisko  
• prověřit možnost změny funkčního využití V – plochy výroby na SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické na pozemku parc. č. 
537/1 v k. ú. Hutisko  
• prověřit možnost zahrnutí pozemku parc. č. 533/1 v k. ú. Hutisko do ploch pro výstavbu  
• aktualizovat plochu OS v místě fotbalového hřiště Kašpírky  
• opravit zákres plochy SO.3 na pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Hutisko dle skutečného stavu  
 
Odůvodnění:  
Předložený návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022 včetně výše uvedených 
požadavků na změnu ÚP (dále jen koncepce) je posuzován na základě těchto kritérií:  
Obsah koncepce, zejména s ohledem na:  
a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce – předložená koncepce změny č. 1 dotčeného 
ÚP je předložena v jedné variantě.  
b) míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a 
provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. Taková míra nebyla v rámci koncepce nalezena.  
c) míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce – předložená koncepce neovlivňuje jiné koncepce.  
d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, zejména s ohledem na 
podporu udržitelného rozvoje – ÚP je významným nástrojem pro začlenění požadavků na ochranu ŽP a veřejného zdraví. V 
rámci kompletního hodnocení předložené koncepce dle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na ŽP nebyly shledány 
takové vlivy předložené koncepce, aby bylo nutné ji posoudit z hlediska vlivů na ŽP a veřejné zdraví ve fázi změny 
dotčeného územního plánu.  
e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně ekonomických aspektů). Cílem územního plánování je 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. U předložené koncepce není 
předpoklad vlivu na udržitelný rozvoj území.  
f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci – zásadní problémy nebyly shledány.  
g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se 
životního prostředí a veřejného zdraví – z tohoto pohledu nemá předložená koncepce takový charakter, který by měl významný 
dopad do oblasti uplatňování práva životního prostředí EU.  
 
Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s 
ohledem na:  
a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu koncepce – v případě výše uvedených požadavků se dá předpokládat 
se změnou trvalou.  
b) kumulativní a synergickou povahu vlivu – strategické posouzení (tzv. SEA) poskytuje příležitost pro hodnocení všech 
ekologických aspektů v širších souvislostech a jejím účelem je zajištění posouzení především kumulativních vlivů. Takové vlivy 
nebyly shledány.  
c) přeshraniční povahu vlivu – lze vyloučit.  
d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách nebo 
haváriích) – předložená koncepce nemá potenciál vzniku významných rizik např. při přírodních katastrofách nebo haváriích.  
e) závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen) – u předložené koncepce nebyly 
shledány závažné vlivy na obyvatele.  
f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:  

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví – zranitelnou oblastí může být samotná lokalizace 
předložených změn využití území v CHKO Beskydy. S ohledem na rozsah změn, nebyly shledány zásadní vlivy v 
takové míře, aby bylo nutné předloženou koncepci posuzovat ve fázi změny ÚP. Zájmy ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy, podle zvláštních předpisů. Důležitou oblastí se v případě výše 
uvedených požadavků na změnu ÚP jeví dotčení krajinného rázu a míst pohledových horizontů. Velká část 
požadavků na změnu využití území se týká ploch na bydlení navrhovaných do oblastí se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. Z platného ÚP Hutisko-Solanec vyplývají - Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, mezi které 
mimo jiné patří: chránit krajinný ráz a linii horizontu jako nutnou součást ochrany krajinného rázu. Území horizontu lze 
považovat za území veřejného zájmu, tedy za území z principu nezastavitelné. Tento požadavek je nutné 
respektovat. Vlivy na kulturní dědictví lze vyloučit.  
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace – navrhovaná koncepce jako taková nemá potenciál zásadněji ovlivnit 
hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace.  
iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot - navrhovanou koncepcí není předpokládáno 
významné překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot.  
iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání – v rámci předložené koncepce lze ve větší či menší míře předpokládat 
zábor půd náležejících do ZPF. Jedná se především o jednotlivé zábory ZPF na výstavbu individuálních RD. Dotčené 
půdy jsou ve IV. a V. třídě ochrany ZPF. Z hlediska možného vlivu na půdu jako jednu ze složek životního prostředí 
nebyl shledán tak významný vliv, který by bylo nutné posoudit ve fázi změny ÚP.  
v. dopady změny klimatu – nebyly shledány zásadní vlivy na změnu klimatu.  

g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni – příslušný 
orgán ochrany přírody (AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy) vyloučil ve svém stanovisku ze dne 11. května 2022 (č. j. 
SR/0254/BE/20222-1) významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVP a PO.  
 
Na základě všech hodnocených kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na ŽP neshledal krajský úřad nezbytnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) předložené koncepce – tedy změny č. 1 ÚP Hutisko-Solanec.  
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Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy, podle zvláštních předpisů. 
 

Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a není nutno ji posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy 
ze dne 28.4.2022, č.j. 01262/BE/2022-2 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Agentura“), 
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 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 vyjádření k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko - Solanec zahrnující i zadání změny č. 1 územního plánu Hutisko - Solanec.  
 

I. 
Agentura na základě výše uvedeného zmocnění uplatňuje tímto vyjádřením z hlediska ochrany přírody a krajiny následující 
požadavky na obsah Zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko - Solanec:  
 
Požadavky plynoucí z Výnosu MK ČSR č.j. 5373/73, o zřízení Chráněné krajinné oblasti Beskydy:  
- Podle Výnosu je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a 
vytváření vyváženého životního prostředí. 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, 
architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. V podmínkách ochrany je pak ve Výnosu uvedeno, že výstavba a 
rekreace se provádí v souladu s posláním oblasti a za tímto účelem jsou upravovány územní plány.  
 
Požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a krajiny:  
- Podle ustanovení § 7 zákona musí územní plán v řešeném území zajistit jak ochranu stávajících dřevin, tak rozvoj ploch 
různých druhů zeleně v sídlech (zejména veřejné zeleně s krajinotvorným významem) i mimo ně. 
 - V souladu s ustanovením § 12 zákona musí územní plán respektovat zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku 
určitého místa či oblasti a jeho stanovenou ochranu před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, mohou být tedy prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.  
- Podle ustanovení § 25 zákona musí územní plán přispět k zachování a vytváření harmonické krajiny, která je jedním z 
definičních znaků CHKO a rovněž k udržení a zlepšení přírodního stavu, ekologické stability a ekologických funkcí v řešeném 
území. Mezi tyto funkce také patří zachování celistvosti krajiny (omezení její fragmentace) a zachování migrační prostupnosti 
krajiny pro živočichy.  
- Podle ustanovení § 26 musí územní plán respektovat zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny, zejména ve vztahu k 
rozvoji zastavitelných ploch, dopravní infrastruktury, sportovně - rekreačního využívání území a přirozeného vodního režimu.  
- Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona musí územní plán respektovat zásady uvedené v platném plánu péče CHKO 
Beskydy na období 2019 – 2028, a to obecně i konkrétně pro jednotlivé plochy s odlišným způsobem využití území.  
Plán péče stanoví následující cíle ochrany krajiny:  
- rozvoj obcí v souladu s tradiční urbanistickou strukturou venkovské zástavby (hustota zástavby, poměr zastavěné a 
nezastavěné části pozemku, umístění stavby na pozemku, velikost pozemku)  
- zachování volné krajiny bez výstavby - uchovaný současný stav krajiny tam, kde se zachovaly přírodní, kulturní a historické 
znaky krajinného rázu  
- náprava nevhodných zásahů (stavební činnosti apod.) z minulosti - příznivý stav přírodních stanovišť a druhů, které jsou 
předmětem ochrany v EVL a PO  
- zachování významných stromů v krajině  
- přírodě blízká lesní společenstva s bohatým bylinným podrostem a zvýšeným zastoupením dřevin přirozené druhové skladby v 
lesích  
- pastevní, luční a mokřadní společenstva ve stavu příznivém z hlediska ochrany přírody na dostatečných plochách a s 
komunikací populací, tj. s propojením populací genetickým tokem  
- uchování rozmanitosti rostlinných druhů  
- přirozená rozmanitost biotopů a pestrost území a krajiny jako základní předpoklad druhové diverzity živočichů  
- populace vzácných a ohrožených druhů živočichů v příznivém stavu  
- zachování všech významných lokalit neživé přírody včetně beskydského pseudokrasu  
- plná funkčnost vymezených biocenter a biokoridorů  
- souvislá a dostatečně zachovalá kostra ekologické stability  
- zemědělská krajina s vysokým zastoupením travních porostů, mezí, remízků, rozptýlené mimolesní zeleně a dalších 
dochovaných krajinných prvků co do rozlohy i biodiverzity nelesních ekosystémů, s prioritou dle zonace a krajinné a přírodní 
hodnoty krajinných segmentů, s důrazem na cennost a jedinečnost karpatských luk a pastvin v rámci České republiky  
- rozmanité biotopy stojatých vod a litorálních stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů  
- vodoteče, včetně jejich niv a vodní plochy s vysokou ekologickou hodnotou (obnova vodního režimu v místech narušených 
nešetrnými regulačními zásahy)  
- zvýšená retenční schopnost krajiny a čistota vod  
- území CHKO se zachovanými přírodními a krajinnými hodnotami a přiměřeným rozvojem, který jejich zachování nenaruší (s 
ohledem na ochranné podmínky CHKO a jejich zón)  
- doprava bez výrazného negativního narušení krajinného rázu, území MZCHÚ a lokalit chráněných druhů rostlin a živočichů; 
zlepšení současné migrační propustnosti krajiny - zimní údržba silnic v rozsahu nepoškozujícím okolní prostředí  
- udržení rozsáhlých lesních komplexů bez zpřístupnění veřejnými komunikacemi  
- omezení negativního vlivu průmyslu a drobné výroby na předměty ochrany CHKO 
- krajina minimálně narušená technickými sítěmi, zejména volná krajina mimo sídla  
- vyvážený stav mezi ochranou přírody a sportovním a turistickým využíváním území CHKO.  
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Další požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících předpisů:  
Územní plán musí respektovat limity využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny a nesmí je negativně ovlivnit v rozporu s 
jejich funkcí a posláním, a to jak přímo, tj. zařazením mezi zastavitelné plochy, tak nepřímo, tedy nepříznivým působením vlivů z 
okolí. Jedná se o limity dle následujících paragrafů zákona:  
- § 3 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 1 zákona územní systém ekologické stability,  
- § 3 odst. 1 písm. b) zákona a § 4 odst. 2 zákona významné krajinné prvky,  
- § 5 odst. 3 zákona obecná ochrana rostlin a živočichů (v měřítku územního plánu u staveb technické infrastruktury – distribuce 
elektrické energie)  
- § 5a odst. 5 zákona ochrana volně žijících ptáků (v měřítku územního plánu u staveb technické infrastruktury – distribuce 
elektrické energie)  
- § 26, § 27 zákona základní a bližší ochranné podmínky CHKO Beskydy a její zonace  
- § 49 zákona ochrana zvláště chráněných rostlin (jejich biotopů v měřítku územního plánu)  
- § 50 zákona ochrana zvláště chráněných živočichů (jejich biotopů v měřítku územního plánu)  
 
a limity podle následujících nařízeních a dalších dokumentů:  
- nařízení vlády č. 318/2013 Sb. evropsky významné lokality  
- vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území a jejich základní i bližší ochranné podmínky a jejich ochranná pásma (viz ÚAP 
a ÚSOP) 
- lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů,  
- oblasti a místa krajinného rázu a jejich charakteristiky (viz Preventivní hodnocení krajinného rázu Beskydy /Arvita P spol. s r. 
o., 2007 a Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy, Závěrečná zpráva /Arvita P spol. s r.o. I/2011.  
 
Výše uvedené limity a dokumenty jsou součástí aktuálních ÚAP.  
AOPK ČR poskytuje data ÚAP, která se věnují ochraně hodnot území, jejich rozvoji – viz příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti – Obsah datové báze 
územně analytických podkladů: jev 36b  
- biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, který je nyní nutno respektovat.  
 

II. 
 
Připomínky:  
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán 
vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území  
ad. A. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch  
Z uvedeného tabulkového výčtu k dnešnímu dni vyplynulo velmi malé využití zastavěných ploch BI bydlení individuálního a SO 
bydlení smíšeného obytného. Doporučujeme tedy prověřit především plochy v rámci vymezení zastavěného území. Využívání 
zastavěného a zastavitelného území musí být v souladu s požadavky a koncepcí územního plánu.  
- Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla, tj. především tradiční charakter zástavby. Musí být vytvářeny 
předpoklady pro zachování identity a neopakovatelnosti urbanistických prostorů sídla. Nově navržené objekty zástavby budou 
respektovat měřítko a hladinu stávající zástavby, budou mít maximálně 2 NP včetně podkroví. Nesmí se nepříznivě uplatňovat 
vůči tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou či barevností a také 
pohledově. Nové objekty svou výškou nesmí překročit výškový horizont stávající zástavby a nesmí vytvářet neúměrné hmoty 
objektů. Bude zachována atmosféra sídla a kvalitní zapojení nových staveb do terénu a okolí. Zastavitelné plochy nebudou rušit 
krajinný ráz.  
- Návrhy na zalesnění pozemků nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (výjimky ze zákazů zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů je podle ustanovení § 56 zákona možné povolit pouze ve veřejném zájmu).  
 
ad. A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán  
V souvislosti se změnou ÚP reagující na novelu stavebního zákona v částech týkajících se umisťování staveb v nezastavěném 
území (§ 18 SZ), požadujeme, aby možnost umístění těchto staveb byla vždy pouze podmíněně přípustná (po individuálním 
posouzení navrhovaného umístění, vzhledu a stavebně-technického řešení stavby orgány ochrany přírody a pokud jejich 
realizace neohrozí předměty ochrany dotčených zvláště chráněných území a další zájmy chráněné podle ZOPK).  
 
ad. B.) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  
Požadavky vyplývající z vrstvy biotopů (viz jev 36b vyjmenovaný v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti – biotop vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců) je potřeba zapracovat do grafické i textové části ÚPD. Území dotčené vrstvou biotopů musí být zahrnuto 
do ploch s takovým způsobem využití, který zajistí životní potřeby příslušných zvláště chráněných druhů včetně potřeby 
migrace. Je vhodné zahrnout území dotčené vrstvou biotopu např. mezi plochy přírodní nebo do ploch území smíšeného 
nezastavěného (v rámci hlavního výkresu).  
 
ad. D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona  
Celková výměra zastavitelných ploch pro bydlení (BI + SO) vymezená v ÚP Hutisko-Solanec je 21,8 ha. Ve sledovaném období 
bylo z těchto ploch na území obce využito 2,22 ha, což představuje 10,2 % z celkové výměry návrhových ploch. Podle 
dokumentu Rozbor udržitelného rozvoje území, který byl aktualizován v prosinci 2020, je pro obec Hutisko-Solanec potřeba 
zastavitelných ploch pro bydlení vč. ploch smíšených obytných 14,26 ha. Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je po 
odečtení již využitých ploch 19,44 ha, což je více, než je potřeba zastavitelných ploch dle RURU 2020 stanovených na základě 
prognózy vývoje počtu obyvatel do roku 2030. Podle dosavadního využívání navržených zastavitelných ploch pro rodinné 
bydlení má územní plán dostatečnou rezervu. Přesto je změnou č. 1 nárokováno dalších 28 nových ploch.  
Ze zprávy o uplatňování Územního plánu Hutisko za období 1/2017 – 3/2022 vyplývá, že nebyly splněny oba předpoklady 
vyžadované v § 55 odst. 4 stavebního zákona kumulativně pro vymezení nových zastavitelných ploch změnou územního plánu, 
tj. nemožnost využít dosavadní vymezené zastavitelné plochy a zároveň potřeba vymezení nových zastavitelných 
ploch.  
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Rozrůstání zástavby na úkor volné krajiny je v rozporu s posláním CHKO. Agentura se ztotožňuje se závěry výše uvedené 
zprávy, že zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostatečné. Požadavky na vymezení dalších zastavitelných 
ploch neodpovídá podmínkám stanovených v Politice územního rozvoje České republiky, kde se v čl.14 a) uvádí  
„Za účelem zachování urbanistické struktury byl věnován velký důraz na uspořádání funkčního využití území a tvorbu regulativů 
tak, aby byly přizpůsobeny specifickým požadavkům jedinečné kulturní krajiny Valašska. Územní plán zachovává stávající 
plochy osídlení v typické valašské krajině a minimalizuje rozšiřování stabilizovaných ploch novými zastavitelnými plochami v 
krajině.“  
 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny  
ad. E.1. a) Požadavky na změnu územního plánu Obecně k bodu Ad. E)  
Kromě požadavku vyplývající z vrstvy biotopů, viz jev 36b – biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, kterou 
je potřeba zapracovat do grafické i textové části ÚPD.  
 
Agentura doplňuje požadavky na rozvoj území obce pro část v CHKO Beskydy:  
- zohlednit ochranu přírody a krajiny na území obce, uchování stávajících přírodních a krajinných hodnot, přírodních funkcí 
krajiny, příp. obnovu jejich narušených částí  
- zohlednit zásady vyplývající z Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO, tj. respektovat přírodní, kulturní a 
historické charakteristiky oblastí a míst krajinného rázu a diferencovaně přistupovat k rozvoji v jednotlivých oblastech krajinného 
rázu  
- v souvislosti s případnými návrhy na rozšiřování zastavitelných ploch věnovat zvýšenou pozornost tzv. „urban seailng“. Tento 
termín zachycuje veškerý typ výstavby vedoucí k přeměně přírodních propustných povrchů na nepropustné.  
 
A dále také:  

• Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)  
- urbanistickou koncepci přizpůsobit dochovanému charakteru sídla resp. jeho částí (regulovat rozvoj okrajových částí obce s 
nízkou intenzitou využití ploch např. zachováním rozptýleného charakteru zástavby)  
- podporovat soustředění nové zástavby ve stávajících souvisle zastavěných částech sídla a bezprostřední návaznosti na toto 
území; umístění obce v krajinném kontextu a přírodní podmínky místa považovat za zásadní limit pro návrh nových rozvojových 
ploch  
- promítnout zásady ochrany krajinného rázu, zpracované v Preventivním hodnocení krajinného rázu do podmínek prostorového 
uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu (respektovat stávající měřítko a výškovou hladinu zástavby; podlažnost: 
maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví a respektovat charakteristiky staveb jako např. tvar a sklon střech, výrazný 
obdélníkový půdorys apod.)  
- podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití stanovit tak, aby byl zajištěn soulad nové 
zástavby s obvyklým uspořádáním ploch v sídle (veřejná prostranství, komunikace, velikost pozemků), umístěním objektů 
(umístění objektů ve vztahu k veřejným prostranstvím, komunikacím apod.  
- v návrhu respektovat zonaci CHKO Beskydy, prvky ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 
jezera, rašeliniště, údolní nivy), lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a botanicky významné lokality (viz 
též kap. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území)  
- obecně vytvořit předpoklady pro zachování a obnovu přírodní a prostorové rozmanitosti, ekologické stability a šetrného 
polyfunkčního využívání krajiny - při návrhu opatření k ochraně před povodněmi, protierozních opatření erozí apod. preferovat 
přírodě blízká opatření  
- zajistit prostupnost krajiny (síť funkčních cest) a migrační propustnost pro organismy (zejména nepropojování sídel, zachování 
enkláv zeleně mezi obdělávanými plochami, případně jejich spojitosti a obecně nezvyšovat fragmentaci krajiny vytvářením 
nepropustných či těžko překonatelných bariér včetně oplocení)  
- řešit problematiku zalesňování nelesních ploch či výsadeb energetických dřevin (z hlediska ochrany krajinného rázu a 
uchování charakteru krajiny je zalesňování či výsadby energetických dřevin nutno považovat za nevhodné)  
 

• Požadavky na řešení veřejné aj. infrastruktury  
- stabilizovat komunikační systém diferencovaný pro motorovou (dle kategorií) a nemotorovou dopravu (pěší, cyklo apod.) - 
vyloučit, případně výrazně minimalizovat, návrhy nových komunikací pro zpřístupnění nových zastavitelných ploch a obecně 
mimo zastavěné území  
- u nových tras komunikací navrhnout řešení, která mají minimální negativní vliv na přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný 
ráz  
- obnovu systému cest mimo zastavěné území navrhnout v souladu s urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání krajiny  
- záměry na umisťování fotovoltaických a větrných elektráren vyloučit, přípustná je fotovoltaika na střechách objektů  
- specifikovat potřebu rekreačně sportovních ploch a jejich infrastruktury a minimalizovat jejich vliv na přírodní hodnoty a funkce 
krajiny a krajinný ráz  
 

• Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
- v podmínkách využití respektovat zákonná ustanovení v souladu s ustanovením § 26 ZOPK  
- respektovat botanicky a zoologicky významné lokality jako součást přírodního bohatství území v souladu se zřizovacím 
výnosem CHKOB  
- respektovat ÚSES, biocentra zařadit do ploch přírodních, v podmínkách využití zajistit uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny ve 
smyslu § 4 odst. 1 ZOPK; další vybrané plochy (remízy, křovinaté stráně, lemy apod.) zařadit do tzv. interakčních prvků (prvky k 
podpoře ÚSES, podpora migrační prostupnosti krajiny)  
- doplnit do velkých celků polností strukturní zeleň (případně i v kombinaci s protierozními opatřeními)  
- při stanovení prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu respektovat preventivní hodnocení krajinného 
rázu CHKOB.  
 
Agentura požaduje s ohledem na ochranu volné krajiny v části území CHKO Beskydy (umisťování staveb v nezastavěném 
území), vyloučení staveb, zařízení a opatření ve smyslu § 18 odst. 5 SZ (např. oplocení s výjimkou pastevního hrazení v 
odůvodněných případech, mobilheimy, mobilní buňky, skříně z náklaďáků, maringotky, jurty, domy na stromech, glampingové 
stany, stožáry mobilních operátorů apod.) s výjimkou těch, které slouží ke snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
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katastrof a odstraňování jejich důsledků. Současně požaduje zahrnout do podmíněně přípustných staveb např.:  
- veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- stavby pro zemědělství (avšak pouze stavby, které jsou technologicky vázané na prvovýrobní využívání ploch, např. vybavení 
pastvin pastevními ohradníky zajišťujícími prostupnost krajiny pro organismy a lehkými pastevními přístřešky pro úkryt zvířat na 
pastvě, dále včelíny, a stavby protierozní povahy)  
- stavby pro lesnictví – lesní cesty, stavby sloužící k ochraně lesa a stavby protierozní povahy, zařízení pro myslivost – krmelce, 
posedy,  
- stavby pro vodní hospodářství – stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, stavby studní, stavby 
protierozní povahy a sloužící ke zlepšení vodních poměrů v místě  
- stavby pro účely ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží zajištění předmětu ochrany CHKO).  
- z důvodu rizika další fragmentace krajiny a tím ovlivnění krajinného rázu, Agentura nadále trvá na vyloučení nových 
návrhových ploch individuální rekreace. V souvislosti s tímto Agentura požaduje i ve stabilizovaných plochách RI a RH ve II. 
zónách nezatěžovat tato přírodně i krajinářsky cenná území další zástavbou a bude akceptovat pouze formu rekonstrukce 
stávajících řádně povolených objektů.  
- v regulativech v rámci kapitoly Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití celkově prověřit nastavení všech 
regulativů  
 
Konkrétní záměry bude Agentura posuzovat podle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 ZOPK, neboť 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 ZOPK). Uplatněním zájmů chráněných zákonem nevznikne újma 
na vlastnických právech.  
 

Vyhodnocení: Bude doplněno do Zprávy o uplatňování respektovat připomínky a požadavky uvedené ve vyjádření 
SCHKOB.  

 
F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního 
zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast  
Správa CHKO Beskydy vydala stanovisko podle §45i) zákona samostatně.  

 
Vyhodnocení: Vzato na vědomí 

 
 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy 
ze dne 28.4.2022, č.j. 01262/BE/2022-2 

 
Věc: Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) 
jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení záměru): „Zpráva o uplatňování Územního plánu Hutisko - Solanec za 
období 1/2017 – 03/2022“ vydává v souladu s § 45i odst.1 zákona toto: S T A N O V I S K O uvedený záměr nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti O D Ů V O D N Ě 
N Í Agentura obdržela žádost MěÚ Rožnov p.R. o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Katastr obce 
Hutisko-Solanec zasahuje na území EVL Beskydy (EVL), do Ptačí oblasti Beskydy (PO) nezasahuje. Předmětem ochrany v 
EVL Beskydy jsou následující typy přírodních stanovišť - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů), Alpínské řeky a 
jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, Polopřirozené 
suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských 
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského 
až alpínského stupně, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, Chasmofytická 
vegetace silikátových skalnatých svahů, Jeskyně nepřístupné veřejnosti, Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, Bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum, Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským, Dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 
Evropy, Acidofilní smrčiny) a tyto druhy živočišné a rostlinné druhy - oměj tuhý moravský,šikoušek zelený, čolek karpatský, 
kuňka žlutobřichá, lesák rumělkový, medvěd hnědý, netopýr velký, rýhovec pralesní, rys ostrovid, střevlík hrbolatý, velevrub 
tupý, vlk obecný, vydra říční). ÚP byl podroben posouzení na soustavu Natura 2000 před jeho schvalováním v roce 2014 
(Hodnocení vlivů koncepce dle §45i zákona č.114/92Sb., RNDr. Lukáš Merta, duben 2014) s tím výsledkem, že nebyl shledán 
významný negativní vliv na předměty ochrany EVL či PO. Přestože nově uvažované záměry v rámci předkládané Zprávy o 
uplatňování ÚP v určitých lokalitách přímo ovlivňují předmět ochrany EVL - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří avšak 
tento rozsah záboru v současné době nepředstavuje zásadní ovlivnění biotopu a nelze předpokládat významně negativní 
ovlivnění těchto, ale i ostatních předmětů ochrany na území EVL Beskydy či PO Beskydy. Z výše uvedených důvodů Agentura 
může významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL či PO vyloučit. Toto stanovisko není rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.  
 
Poznámka: Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany přírody dle dalších ustanovení zákona, které mohou být 
daným záměrem dotčeny (např. § 12 ochrana krajinného rázu, § 44 souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných 
území, § 49,50 ochrana biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů apod.).  
 

Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti  
 
 
 



 

 
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUTISKO-SOLANEC ZA OBDOBÍ 01/2017 – 03/2022  

39 

 

 
Vyhodnocení připomínek 
 
Lesy ČR, LS Rožnov pod Radhoštěm 
ze dne 12.4.2022, č.j. LCR116/001024/2022 
 
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm (dále jen LČR, s.p.), z titulu práva hospodařit s lesními 
pozemky v majetku ČR, sdělují obecné vyjádření k doloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hutisko-Solanec 
za období 01/20017 – 03/2022, V rámci uvedeného soupisu požadavků o zařazení nové plochy pro bydlení (změna využití 
plochy) v části E.1 předmětné zprávy, se některé z uvedených ploch nachází v ochranném pásmu lesa. Upozorňujeme, že 
umístění nové stavby v ochranném pásmu lesa je ze strany LČR, s.p. posuzováno individuálně a případný souhlas se stavbou v 
ochranném pásmu lesa je možné udělit za podmínky uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku a 
následného zápisu této dohody do katastru nemovitostí. 
 

Vyhodnocení: Připomínka je bezpředmětná, týká se územního a stavebního řízení, není předmětem územního 
plánování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o schválení zprávy: 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hutisko-Solanec za období 01/2017 – 03/2022 byla schválena 
Zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec dne 1. června 2022 usnesením č. ZO 230/18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Vladimír Petružela         Petr Maléř 
 
             starosta        místostarosta 

 


