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Opatření obecné povahy č. 1/2016 
 

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

 
I. 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Valašská Bystřice 
 

obsahující 

textovou a grafickou část návrhu územního plánu Valašská Bystřice, která je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha č. I  

 
II. 
 

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

ukončuje platnost 
 
územního plánu sídelního útvaru Valašská Bystřice, který byl schválen zastupitelstvem obce 
Valašská Bystřice dne 8. 3. 1996 a jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou 
č.1/96 s účinností 29. 4. 1996‚ včetně jeho změn a doplňků: 

- doplněk č. 1 schválený dne 6. 12. 1996, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/1997 s účinností od 22. 1. 1997, 

- doplněk č. 2 schválený dne 12. 6. 1998 pod č. usn. 15, jehož závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 04/1998 s účinností od 15. 6. 1998,  

- změna č. 3 schválená dne 30. 11. 2000 pod č. usn. 12/5, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 02/2000 s účinností od 15. 12. 2000,  

- změna č. 4 schválená dne 21. 9. 2000 pod č. usn. 11/2, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 01/2000 s účinností od 6. 10. 2000,  

- změna č. 5 schválená dne 8. 3. 2001 pod č. usn. 14/1, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 s účinností od 24. 3. 2001,  

- změna č. 6 schválená dne 4. 10. 2001 pod č. usn. 17/11, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 s účinností od 31. 10. 2001,  
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- změna č. 7 schválená dne 11. 12. 2003 pod č. usn. 7/3, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003 s účinností od 27. 12. 2003, 

- změna č. 9 schválená dne 16. 2. 2006 pod č. usn. 19/2, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 s účinností od 11. 3. 2006, 

- změna č. 10 schválená dne 27. 9. 2006 pod č. usn. 22/1, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 s účinností od 14. 10. 2006, 

- změna č. 11 vydána dne 10. 7. 2008 pod č. usn. 11/4, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č. 1/2008 s účinností od 28. 7. 2008, 

- změna č. 12 vydána dne 10. 12. 2009 pod č. usn. 19/16, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č. 1/2009 s účinností od 12. 2. 2010, 

- změna č. 13 vydána dne 19. 5. 2011 pod č. usn. 4/6, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č.1/2011 s účinností od 13. 6. 2011, 

- změna č. 14 vydána dne 6. 2. 2013 pod č. usn. 13/6, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č. 1/2013 s účinností od 27. 2. 2013, 
 

ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
1. Postup při pořízení územního plánu Valašská Bystřice 
 
Zastupitelstvo obce Valašská Bystřice rozhodlo dne 10. 12. 2009 pod číslem usnesení 19/17, v 
souladu s § 6 odst. 5 písm. a) spolu s § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení územního plánu Valašská Bystřice (dále jen 
„ÚP Valašská Bystřice“).  
Rada obce usnesením číslo 1/3 ze dne 18. 11. 2010 rozhodla, že územní plánování spadá do 
kompetence starosty obce a určeným zastupitelem ustanovila Ing. Miroslava Martinka. Toto bylo 
potvrzeno usnesením Zastupitelstva obce Valašská Bystřice číslo 12/12 ze dne 29. 11. 2012.  
Obec Valašská Bystřice požádala dne 27. 4. 2011 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), o pořízení ÚP Valašská Bystřice.  
 
Výchozím podkladem pro zpracování ÚP Valašská Bystřice bylo zadání ÚP Valašská Bystřice. 
Návrh zadání Územního plánu Valašská Bystřice byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem 
a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 24. 5. 2011 do 11. 7. 2011 a na úřední 
desce Obecního úřadu Valašská Bystřice od 25. 5. 2011 do 13. 7. 2011. Dotčený orgán při 
pojednávání návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, pořizovatel tedy doplnil 
do zadání ÚP požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Na základě výsledků projednání byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu obce Valašská Bystřice ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo zadání 
územního plánu Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011 pod číslem usnesení 5/8. 

Návrh územního plánu Valašská Bystřice zpracoval na základě schváleného zadání ÚP 
Ing. arch. Radoslav Špok, VISUALCAD, s.r.o. spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů územního plánu Valašská Bystřice na 
životní prostředí (zpracovala Ing. Marie Skybova, Ph.D.) a Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona 
č. 114/92 Sb. (zpracoval RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.). Dne 29. 4. 2014 byl pořizovateli předán návrh 
ÚP Valašská Bystřice bez Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Dne 12. 6. 2014 bylo pořizovateli 
předáno Vyhodnocení vlivů ÚP Valašská Bystřice na udržitelný rozvoj území.  
 
Společné jednání o návrhu ÚP Valašská Bystřice se konalo 7. 8. 2014 na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, Letenská 1918. 
Projednání návrhu ÚP Valašská Bystřice bylo zahájeno oznámením místa a doby konání společného 
jednání o návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dotčeným 
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orgánům, krajskému úřadu, obci Valašská Bystřice a sousedním obcím jednotlivě dopisem ze dne 
11. 7. 2014 dle § 50 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 172 správního řádu a doručením 
veřejnou vyhláškou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 14. 7. 2014 do 29. 8. 2014 a na úřední desce 
Obecního úřadu Valašská Bystřice od 14. 7. 2014 do 1. 9. 2014.  
 
K návrhu územního plánu pro společné jednání uplatnily svá stanoviska následující dotčené orgány: 

• Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
• Ministerstvo obrany ČR – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy 

majetku Brno 
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín 
• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  
• Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko 
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - koordinované 

stanovisko  
• Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm 
• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - územní odbor Vsetín 
• Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl 
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, 

lesního hospodářství, myslivosti a rybářství – oprava stanoviska  
            
V rámci společného jednání k návrhu ÚP Valašská Bystřice uplatnili u pořizovatele písemné 
připomínky: 

• Obec Valašská Bystřice 
• RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 
• Povodí Moravy, s.p., Brno 
•  
•  

Obsah a vyhodnocení uplatněných připomínek je obsahem části 9. tohoto odůvodnění  
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje byly zaslány pořizovatelem dne 18. 9. 2014 podklady pro vydání 
stanoviska dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro vydání stanoviska 
nadřízeného orgánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. 
Dne 22. 10. 2014 pořizovatel obdržel souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru 
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik k posouzení vlivů na životní 
prostředí koncepce „Územní plán Valašská Bystřice“, vydané 20. 10. 2014 č.j. KUZL 56240/2014 a 
dne 13. 10. 2014 souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚP 
Valašská Bystřice vydané dne 13. 10. 2014 č.j. KUZL 56552/2014. 
 
Obsah a vyhodnocení stanovisek uplatněných v průběhu projednání ÚP Valašská Bystřice je 
obsahem části 2. tohoto odůvodnění. 
 
Pro nové volební období byl usnesením Zastupitelstva obce Valašská Bystřice č. 3/6 ze dne 
12. 3. 2015 zvolen určeným zastupitelem pro územní plánování starosta obce Ing. Emil Korduliak.   
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Valašská 
Bystřice a na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu a vyhodnocení vlivů ÚP Valašská 
Bystřice na udržitelný rozvoj území zajistil upravení návrhu po společném jednání (dle § 51 odst. 1). 
Rozsah a podmínky upravení návrhu ÚP Valašská Bystřice po společném jednání byly projednány 
s určeným zastupitelem 8. 6. 2015 a předány zpracovateli územního plánu. 
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ČÁSTI ŘEŠENÍ, KTERÉ BYLY OD SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNĚNY: 
 
Grafická část 

Plochy, které byly z návrhu vyloučeny: 
- BI 124, 205, 207 
- SO.3 55, 119, 120, 122, 123, 130, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 144, 169, 199, 203 
- R 95, 116, 200 
- DS 150, 202, 206 
- V 155, VZ 86, 121, 131 
- T* 109 

Plochy, které byly z návrhu vyloučeny, zčásti vymezené jako stávající: 
- SO.3 35, 52, 58, 79, DS 145 (částečně byly zahrnuty do ploch SO.3) 

Plochy, které byly z návrhu vyloučeny z důvodu jejich převedení do stávajících ploch v celém 
původně navrhovaném rozsahu: 

- SO.3 143, SO 209, VZ 161, O 197 

Plochy, u nichž byl redukován rozsah: 
- SO.3 24, 26, 59, 60, 64, 65, 92, 104, 128, 129, 142, 159, 172, 204 
- R 57, 99, 158 
- OS 113, 114, 194 
- DS 198 
- P* 152 
- T* 110, 111 
- V 91 vypuštěna část plochy zasahující do záplavového území 
- VZ 201 

 
Změny funkčního využití stávajících ploch: 

- stavební parcely vedené v katastru nemovitostí jako zbořeniště původně vymezené jako 
stabilizované plochy rekreace - R byly v souladu se stavem v území zahrnuty do okolních ploch s 
rozdílným způsobem využití 

- stávající plocha R sousedící s návrhovou plochou RX 32 byla změněna na stávající plochu SO.3 
v souladu se stavem v území a návazností na stabilizované plochy SO.3  

- pozemek p.č. 11 vymezený jako stávající sídelní zeleň „Z*“ byl připojen k navazující stabilizované 
ploše smíšené obytné „SO“ 

- pozemky p.č. 17/2, 20/1, 22/1, 3809/2, 30/2 původně vymezené jako stávající „Z*“, resp. krajinná 
zeleň „K“ byly připojeny k navazující stabilizované ploše občanského vybavení „O“ 

- pozemek p.č. 1071/1 navazující na stávající výrobní areál byl ze stávající plochy „K“ změněn na 
stabilizovanou plochu výroby „V“, dle skutečného stavu v území 

- pozemky p.č. st.1293 a 2105 byly ze stávající plochy BI a pozemky p.č. 2098/15 a st.1346 ze 
stávající plochy SO změněny na stabilizované plochy BH, dle jejich skutečného využití 

- pozemky p.č. 2098/3, 2098/14 a st.1376 byly ze stávající plochy BI změněny na plochu SO dle 
skutečného využití 

- stabilizovaná plocha RZ - plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady byla z návrhu ÚP 
vypuštěna a vymezena jako stabilizovaná plocha Z - plochy zemědělské 

 
Další změny: 

- návrhové funkční využití ploch R 30, 31, 32, 57 bylo upraveno na funkční využití RX 
- návrhové funkční využití plochy SO.3 99 bylo upraveno na funkční využití R 
- část návrhové plochy OS 114 (golfové hřiště), na které se nachází rozhledna, byla vymezena 

jakožto stávající plocha OX - plochy občanské vybavenosti specifických forem 
- byly doplněny plochy K 247, 248, 249 pro části tras lokálních biokoridorů 
- byl doplněn oprávněný prostor pro správu vodního toku (6m od břehové čáry pro drobné vodní 

toky, 8m pro VVT Bystřice), doplněno i do textové části Odůvodnění kap. A.11. 
- do grafické části byly doplněny místní názvy lokalit a kopců 
- byla aktualizována sesuvná území dle dat České geologické služby 
- byla upravena lokalizace vodojemu a jeho napojení na vodovodní řad 
- bylo aktualizováno zastavěné území 
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Textová část Návrh 
 
Kap. D.2.: 

- bylo doplněno řešení odvodu dešťových vod a nezhoršení odtokových poměrů v území 
 
Kap. E.1.: 

- doplněna podmínka souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů pro využití lokalit 
zasahujících do ochranného pásma lesa 

 
Kap. F.2.: 
 

- doplněno podmíněně přípustné využití – „využití plochy je podmíněno zpracováním biologického 
posouzení“ do regulativů ploch BI 15, 69, SO.3 50, 51, 76, 159, 172, 173, DS 151, P* 105, 
T* 106, 110, 111, 112, 211, OS 113, 194, R 158, VZ 201 

- byly upraveny regulativy pro plochy BI, BH, R, O, OS, SO, SO.3, DS, T*, P*, V, VZ, WT, K, P, Z, 
L 

- byl doplněn nový regulativ RX - plochy rekreace specifických forem, pro stávající i nově 
navrhované plochy využívané především pro jezdecké areály a agroturistiku 

- byl doplněn nový regulativ OX – plochy občanské vybavenosti specifických forem pro 
stabilizovanou plochu rozhledny 

 
Kap. F.3.: 

- byly doplněny podmínky ochrany krajinného rázu dle stanoviska CHKO Beskydy 
 
Textová část Odůvodnění: 
 
Kap. A.8.: 

- bylo doplněno shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 
Kap. A.12.: 

- bylo dopracováno vyhodnocení souladu s PÚR ČR v souvislosti s její aktualizací 
- bylo doplněno zdůvodnění vymezení ploch BI 115 a OS 168 v záplavovém území 

 
Dne 22. 6. 2015 byl pořizovateli doručen projektantem upravený návrh ÚP Valašská Bystřice a 
Vyhodnocení vlivů ÚP Valašská Bystřice na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání.   
 
 
Řízení o ÚP Valašská Bystřice bylo zahájeno dopisem pořizovatele ze dne 23. 6. 2015, kterým 
oznámil jednotlivě obci Valašská Bystřice, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím 
místo a dobu konání veřejného projednání ve smyslu § 52 stavebního zákona ve spojení s § 172 
správního řádu a zajistil vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Valašská 
Bystřice a Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 23. 6. 2015 do 4. 8. 2015 a na úřední desce 
Obecního úřadu Valašská Bystřice od 23. 6. 2015 do 4. 8. 2015.  
Veřejné projednání návrhu se konalo dne 27. 7. 2015 v sále Společenského domu U Pernických ve 
Valašské Bystřici. V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a připomínky občanů a 
dalších subjektů a stanoviska dotčených orgánů.    
 
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily v rámci veřejného projednání k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny stanoviska následující dotčené orgány: 

• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované 
stanovisko 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 
Dne 25. 9. 2015 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod 
č.j. KUZL 38565/2015 souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Valašská Bystřice k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny. 
 
Obsah a vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednání je obsahem části 2. 
tohoto odůvodnění. 
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Územního 
plánu Valašská Bystřice a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu. Obsah jednotlivých námitek a připomínek je uveden v části 8. a 9. tohoto 
odůvodnění. 
 
Dne 26. 10. 2015 obdržel pořizovatel žádost Obce Valašská Bystřice, vyplývající z usnesení 
zastupitelstva obce Valašská Bystřice č. 6/10 ze dne  15. 10. 2015, o změnu funkčního využití 
zastavitelné plochy BI 115 na plochu pro nakládání s odpady TO.1 za účelem vybudování sběrného 
dvora v této ploše.  
Na základě tohoto požadavku pořizovatel dospěl k závěru, že dojde k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu a upravený návrh ÚP Valašská Bystřice bude předmětem opakovaného veřejného 
projednání.  
 
Pořizovatel požádal (dopisem ze dne 2. 11. 2015) příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a krajský úřad jako příslušný úřad o stanovisko, zda bude 
nutné, vzhledem k požadované změně, doplnění posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy ve svém stanovisku č.j. 4829/BE/2015 ze dne 
11. 12. 2015 uvádí, že uvedený záměr nemůže mít vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ve svém stanovisku č.j. KUZL 
67799/2015 ze dne 16. 12. 2015 konstatuje, že uvedený záměr není nutné posoudit z hlediska vlivu 
na životní prostředí.      
 
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Valašská Bystřice před opakovaným veřejným projednáním vyplývající 
z požadavku obce, z veřejného projednání a z připomínek a námitek občanů dle § 52 stavebního 
zákona byly projednány s určeným zastupitelem Ing. Emilem Korduliakem dne 29. 3. 2016 a předány 
zpracovateli územního plánu dne 4. 4. 2016. 
 
 
ČÁSTI ŘEŠENÍ, KTERÉ BYLY OD VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNĚNY: 
 

- funkční využití návrhové plochy BI 115 změněno na TO.1 (plochy pro nakládání s odpady) – 
požadavek zastupitelstva obce Valašská Bystřice 

- zrušena návrhová plocha  DS 125 – na základě námitky vlastníka 
- obnovena návrhová plocha DS 206 - na základě námitky vlastníka 
- zrušena návrhová plocha T* 211 – na základě námitek vlastníků 

 
Návrh a odůvodnění - grafická část 

- do výkresů byla doplněna vnitřní kresba parcel podle katastru nemovitostí – na základě 
připomínky 

- upraveno zastavěné území na základě námitek vlastníků a skutečného stavu v území 
- v koordinačním výkrese vyznačena přístupová komunikace k pozemku parc. č. st.1369 dle 

skutečného stavu v území – na základě námitky vlastníka  
- v koordinačním výkrese vyznačena lesní komunikace v části Lušová dle skutečného stavu 

v území na základě připomínky 
- na pozemcích parc. č. st.1334/1 a 1083/1 změněno funkční využití z SO.3 na VZ (plocha pro 

zemědělskou a lesnickou výrobu) – na základě námitky vlastníka 
- na pozemku parc. č. 1090 změněno funkční využití z SO.3 na Z (plocha zemědělská) – na 

základě námitky vlastníka 
- pozemky parc. č. st.742 a st.706/2 spolu s odpovídajícími okolními pozemky převedeny do SO.3 

(plochy smíšené obytné vesnické) – na základě námitky vlastníka 
- část pozemku parc. č. 4469/8 převedena na SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) – na 

základě námitky vlastníka 
- části pozemků parc. č. 426/2 a 434/3 byly převedeny do BI (plochy pro bydlení individuální) – na 

základě námitky vlastníka 
 
 
Návrh - textová část 

- upravena kapitola F.3. – Základní podmínky ochrany krajinného rázu 
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- v kapitole F.2. Charakteristika ploch s rozdílným způsobem využití – byly upraveny regulativy pro 
plochy BI, BH, O, OS, SO, DS, VZ, WT, Z*, K, P, Z, L  

- v kapitole F.2. Charakteristika ploch s rozdílným způsobem využití – byly doplněny použité 
termíny 
 

Odůvodnění - textová část 

- v kapitole D. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL -  
doplněno zdůvodnění u plochy R 4 

- v kapitole A.12. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území – aktualizovány údaje podle 
aktuálního RURÚ 

- v kapitole A.4. Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem – doplněn soulad s PÚR     
 

 
Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Valašská Bystřice se 
uskutečnilo v souladu s § 52 stavebního zákona. Konání opakovaného veřejného projednání bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou a zároveň jednotlivě obci Valašská Bystřice, dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 11. 8. 2016 do 29. 9. 2016 a na úřední desce Obecního úřadu 
Valašská Bystřice od 12. 8. 2016 do 29. 9. 2016. Návrh ÚP Valašská Bystřice spolu s Vyhodnocením 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském 
úřadě Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a ÚP a na Obecním úřadě Valašská Bystřice a 
zároveň zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.roznov.cz. 
Opakované veřejné projednání proběhlo dne 20. 9. 2016 ve Společenském domě U Pernických ve 
Valašské Bystřici. V rámci opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel 1 námitku.  
 
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily v rámci opakovaného veřejného projednání stanoviska k částem 
řešení, které byly od veřejného projednání změněny následující dotčené orgány: 

• Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno – bez připomínek 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – bez připomínek 
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované 

stanovisko – kladné stanovisko 
 
Dne 31. 8. 2016 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod 
č.j. KUZL 56027/2016 souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Valašská Bystřice k částem 
řešení, které byly od veřejného projednání změněny. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Územního 
plánu Valašská Bystřice a doplnil návrh rozhodnutí o námitkách. Návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu doručil pořizovatel dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek.  
 
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek stanoviska následující dotčené orgány: 

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – souhlasné stanovisko 
• MěÚ Rožnov p. R., odbor životního prostředí – bez připomínek 
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované 

stanovisko – kladné stanovisko 
 
Dne 1. 11. 2016 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod 
č.j. KUZL 72375/2016 souhlasné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Valašská Bystřice  
 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP bylo zapracováno do 
OOP č. 1/2016 – Územní plán Valašská Bystřice, část 8. Rozhodnutí o námitkách a část 9. 
Vyhodnocení připomínek. 
 
Zpracovaný ÚP Valašská Bystřice obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 
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Návrh ÚP Valašská Bystřice obsahuje textovou a grafickou část a je zpracován v rozsahu daném 
přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  
Grafická část se skládá z těchto výkresů: Výkres základního členění území 1:5 000, Hlavní výkres 
1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000.  
Návrh ÚP Valašská Bystřice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. I. - 
textová část a grafická část. 
 
Odůvodnění ÚP Valašská Bystřice v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která 
obsahuje vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení splnění 
požadavků zadání, komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných 
důsledků tohoto řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Grafická část odůvodnění obsahuje Koordinační výkres 1:5 000, Výkres širších vztahů 1:100 000, 
Výkres předpokládaného záboru ZPF 1:5 000, Výkres technické infrastruktury 1:5 000 a Výkres 
dopravní infrastruktury 1:5 000.  
Odůvodnění ÚP Valašská Bystřice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha 
č. II. - textová část a grafická část.  
 

 
 

2.  Přezkoumání územního plánu Valašská Bystřice 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Valašská Bystřice v rozsahu a obsahu dle § 53 
odst. 4 stavebního zákona a konstatuje: 
 
a) Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1  
schválenou vládou ČR usnesením č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015. Toto je podrobně popsáno         
v textové části odůvodnění ÚP Valašská Bystřice (příloha č. II. tohoto opatření) - kapitola A.4. 

      soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem 
tj. se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 
10. 9. 2008 pod č. usnesení 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23. 10. 2008 a jejich aktualizací 
vydanou Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 pod č. usnesení 0749/Z21/12 a nabyla 
účinnosti dne 5. 10. 2012, jak je podrobně popsáno v textové části odůvodnění ÚP Valašská Bystřice 
(příloha č. II. tohoto opatření) - kapitola A.4. 

 
b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Byly vytvořeny podmínky pro výstavbu při naplňování a respektování udržitelného rozvoje území a 
jeho tří základních pilířů, tedy kvalitního a vyváženého životního prostředí, hospodářského rozvoje a 
soudržnosti společenství obyvatel obce Valašská Bystřice včetně zohlednění vazeb na sousední 
území. Snahou bylo zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života 
následujících generací. 
Návrhem ÚP Valašská Bystřice se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného 
využití a prostorového uspořádání území a jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při 
rozvoji území a zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 
Návrhem ÚP Valašská Bystřice jsou splněny požadavky na ochranu přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot v území a současně podmínky pro ochranu architektonických, urbanistických a 
archeologických hodnot v území.  
Jsou stanoveny podmínky pro využívání zastavěného území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. 
Více je uvedeno v textové části odůvodnění ÚP Valašská Bystřice v kapitole A.5.  
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c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 odst. 
4 písm. c) stavebního zákona  

Pořizovatel konstatuje, že Územní plán Valašská Bystřice je zpracován v souladu s požadavky 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel rovněž 
konstatuje soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, jelikož územní plán splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a 
stanoví v souladu s vyhláškou plochy s rozdílným způsobem využití, které slouží k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností. Tyto plochy jsou s ohledem na charakter území dále podrobněji 
členěny. 
V průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky či doporučení svědčící o 
opaku a rovněž pořizovatel při posuzování neshledal rozpor s výše uvedenými předpisy. 
 
d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

Návrh územního plánu Valašská Bystřice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a podmínky byly v rámci 
podrobnosti územního plánu zapracovány do návrhu.  
Rozpory ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při 
projednávání řešeny. 

 
VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ  
stanoviska dle § 50 odst. 2 stavebního zákona  
 
Dotčený orgán, organizace          Vyhodnocení    
Stanovisko, připomínka 
 
 
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 
    ze dne 24.7.2014, č.j. SBS 21726/2014/OBÚ-01/1  
 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního 
zákona, dobývací prostor v k.ú. Valašská Bystřice, Zlínský kraj, není evidován. 
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k Vašemu 
záměru v uvedeném katastrálním území nemá připomínek. 

Vzato na vědomí 

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
    ze dne 28.7.2014, č.j. MPO 35422/2014 
 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme 
podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Valašská Bystřice se nenacházejí výhradní 
ložiska nerostných surovin. 

Vzato na vědomí 

 
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc  
    ze dne 7.8.2014, č.j. 50226/ENV/14, 1192/570/14 
 
Na úsek státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění 
(horní zákon), na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na předmětném 
k.ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci 
zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na 
něž by se z horního zákona vztahovala územní ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému 
návrhu ÚP nemáme připomínky.  

Vzato na vědomí   

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad 
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Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu 
plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 
(Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  

Vzato na vědomí, územní plán Valašská Bystřice neřeší návrhovou 
plochu nad 10 ha. 

 
4. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy Brno,   
    Svatoplukova 84, 615 00 Brno 
    ze dne 12.8.2014, č.j. 47412/2014-6440-OÚZ-BR, MOCR 22258-2/2014 - 6440 

 

Ministerstvo obrany zastoupené Odborem územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem 
jedná ředitel Odboru územní správy majetku Brno Ing. Jaroslav Valchář, na základě pověření ministra obrany č.j. 
2499/2013-1140 ze dne 17. prosince 2013, ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. nemá k územnímu 
plánu Valašská Bystřice připomínky. Řešené území není situováno v prostoru ochranných pásem a zájmových 
území Ministerstva obrany. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb (dle ÚAP – jev 119). 

Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě 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 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořící dominanty v území (nap. rozhledny) 

Požadované podmínky nelze zohlednit v textové části územního plánu, 
bude řešeno až v následných řízeních. 

 
5. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, Družstevní 1602, 755 01 Vsetín 
    ze dne 12.8.2014, č.j. SPU 382252/2014 
 
V souladu s § 19 písm. c, k) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vtahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, sdělujeme, že za předpokladu respektování zpracovaného - schváleného plánu společných 
zařízení v rámci ukončené jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Bystřice, lokalita Búřov, 
neuplatňujeme k předmětné věci připomínky. 

Návrh ÚP respektuje schválený plán společných zařízení v rámci 
jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Bystřice lokalita Búřov. 

 
5a. Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
       ze dne 15.9.2014, č.j. SPU 383011/2014 
 
Vyjádření k projednávání návrhu územního plánu Valašská Bystřice 

Na základě doručeného oznámení společného jednání o návrhu opatření obecné povahy územního plánu 
Valašská Bystřice včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 11.7.2014 Vám 
sdělujeme: 

a) Stanovisko SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl, 
kontaktní osoba Zdenka Piroltová, tel.: 607 503 216 

V zájmovém území ÚP Valašská Bystřice neevidujeme žádnou stavbu vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ). 
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 

Vzato na vědomí 
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b) Stanovisko SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
kontaktní osoba Ing. Renata Němejcová, tel.: 571 425 220 

V souladu s § 19 písm. c, k) 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 za předpokladu respektování zpracovaného – schváleného plánu společných 
zařízení v rámci ukončené jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Bystřice, lokalita Búřov, neuplatňujeme 
k předmětné věci připomínky. 

Návrh ÚP respektuje schválený plán společných zařízení v rámci 
jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Bystřice lokalita Búřov. 

 

6. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
    ze dne 18.8.2014, č.j. KHSZL 14733/2014 
 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko:  
S návrhem územního plánu Valašská Bystřice se souhlasí.  
 
V souladu s § 77 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:  
1. V navrhované ploše výroby a skladování V č. 153 požaduji stanovit jako nepřípustné využití území 

umisťování zdrojů nadměrného hluku, tj. hluku přesahujícího hygienické limity hluku stanovené v § 12 
odst. 1, 3 a v příloze č. 3 části A) a v § 11 odst. 1, 2 a v příloze č. 2 nařízení vlády ČR č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor, 
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu. 

Připomínce se vyhovuje, regulativ V - PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ bude v části „Nepřípustné využití území“ doplněn o 
požadavek KHS         

 
2. V navrhovaných plochách pro bydlení individuální BI č. 115 a 196 požaduji stanovit využití území pro 

bydlení pouze jako podmíněně přípustné využití území za předpokladu zajištění ochrany před hlukem 
z dopravy na stávající silnici III. třídy, tj. po doložení skutečnosti, že v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb pro bydlení umisťovaných do shora uvedených 
ploch bude zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný 
vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Připomínce se vyhovuje u plochy BI 196. V regulativu BI - plochy 
pro bydlení individuální bude stanoveno pro plochu BI 196 využití 
území pro bydlení pouze jako podmíněně přípustné, za podmínky 
stanovené KHS. U plochy BI 115 bylo po veřejném projednání 
změněno funkční využití na TO.1 – plochy pro nakládání s odpady.     

 

7. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí, Palackého 480, 756 61 Rožnov p.R. –  
    koordinované stanovisko 
    ze dne 20.8.2014, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/26285/2014/SlT/380/246.6 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy vydává k 
předloženému návrhu opatření obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice včetně Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území ve smyslu ust. § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle 
níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:  
 
1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 
odst. 2  
S předloženým návrhem MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad souhlasí za podmínky 
doplnění regulativů:  
U vodní plochy + toky do přípustného využití - vodní díla včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou 
ochranou  
U plochy zemědělské - do přípustného využití - stavby vodních děl.  

 
V regulativu WT - vodní plochy a toky je uvedeno jako přípustné využití 
plochy mj. „vodohospodářské činnosti a stavby“ a „protipovodňová a 
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protierozní opatření“, čímž je podmínka pro tuto plochu splněna.   
Připomínce pro Z - plochy zemědělské se vyhovuje, regulativ plochy 
bude upraven tak, aby umožňoval umístění staveb vodních děl 
v dané ploše.      

 
2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 79 odst. 1 písm. j)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku 
odpadového hospodářství neuplatňuje žádné připomínky.  
 

Vzato na vědomí 
 
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 48 odst. 2 písm. b)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje 
žádné připomínky.  
Poznámka: Upozorňujeme, že pro vydání souhlasu s návrhem záboru lesních pozemků pro sportovní a rekreační 
účely je příslušným orgánem státní správy odbor ŽP a zemědělství KÚ Zlín. 
 

Vzato na vědomí, stanovisko KÚZK - odboru ŽP a zemědělství 
uvedeno a vyhodnoceno níže    
   

4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 5,  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany 
ZPF neuplatňuje žádné připomínky.  

Vzato na vědomí 
 
5. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. e)  
K předloženému návrhu územního plánu Valašská Bystřice MěÚ Rožnov p. Radh., odbor výstavby a územního 
plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče neuplatňuje žádné připomínky. V textové i grafické části 
předmětné územně plánovací dokumentace jsou zohledněny požadavky, které správní orgán památkové péče 
uplatnil ve stanovisku č.j. MěÚ-RpR/38414/2011, které bylo podkladem pro koordinované stanovisko k návrhu 
zadání územního plánu Valašská Bystřice.  
 

Vzato na vědomí 
 
6. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 
písm. c)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad neuplatňuje 
žádné připomínky.  

Vzato na vědomí 
 
7. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, § 15 
odst. 5: 
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., krizové řízení a plánování, vojenská správa jako příslušný orgán 
státní správy neuplatňuje žádné připomínky.  
 

Vzato na vědomí 
 
Závěr:  
Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle 
zvláštních předpisů, s předloženým návrhem opatření obecné povahy územního plánu Valašská 
Bystřice včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území souhlasí za výše 
uvedených podmínek.  

Vzato na vědomí 
 
 
8. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik,  
    tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – koordinované stanovisko 
    ze dne 3.9.2014, č.j. KUZL 41876/2014 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu 
přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písmo g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o společném jednání 
konaném dne 7. 8. 2014 o vydání koordinovaného stanoviska ve věci "Návrhu územního plánu 
Valašská Bystřice“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, žadateli Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru 
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výstavby a územního plánování toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 
ο Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

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

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci - společné jednání o Návrhu 
opatření obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice a posoudil upravenou elektronicky doručenou 
Tabulku č. 1: Tabulka ploch záboru ZPF a PUPFL dne 1. b9. 2014, která byla požadována ve „Výzvě k doplnění 
dokumentace Návrhu opatření obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice“ ze dne  12. 8. 2014, č.j. KUZL 
48580/2014 (dále jen „výzva“). Nebyl však splněn další požadavek ve výzvě: snížení výměr ploch individuálního 
bydlení (BI) a ploch smíšených obytných vesnických (SO.3), proto orgán ochrany ZPF ve smyslu ust. § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., uplatňuje kladné stanovisko za podmínky: 

• Vzhledem k rozsahu navržených ploch - plochy individuálního bydlení (BI) a plochy smíšené obytné 
vesnické (SO.3) - celkem 26,37 ha, požadujeme minimalizovat navrženou výměru lokalit BI a SO.3 na 
výměru, která je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném území nezbytná a 
dostatečně zpracovat řádné zdůvodnění, vyhodnocení a obhájení nezbytnosti návrhu daných ploch. 
Navrhovanými plochami BI a SO.3 v rámci celého územního plánu Valašská Bystřice dochází 
k nedodržení zásady ochrany ZPF, a to dle ust. § 4 písm. b) zákona o ochraně ZPF, odnímat jen 
nejnutnější plochu ZPF. Dle kalkulačky URBANKA je potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 
14,99 ha. Pořizovatelé a projektanti jsou povinni plnit povinnosti, které jim jsou stanoveny zákonem o 
ochraně ZPF a navrhnout pouze takovou výměru, která je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj 
obce v daném území nezbytná. 

Takto upravená dokumentace bude předložena orgánu ochrany ZPF ke kontrole ještě před veřejným 
projednáním. 
  

Vyhodnoceno níže – viz vyhodnocení opravného stanoviska 
 
ο Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst. 2 písmene a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů: 

  
Jelikož dochází k umístění rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) je 
k vydání stanoviska k „Návrhu územního plánu Valašská Bystřice“ příslušný orgán státní správy lesů Krajského 
úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí. S předloženou dokumentací souhlasíme, dokumentace je 
zpracována dle ust. § 14 odst. 1 zákona o lesích a navrhovaná řešení jsou z hlediska zachování lesa, ochrany 
životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. V případě lokality OS 113 je uskutečnění 
předpokládaného záměru - modernizace stávající sjezdovky, podmíněno zpracováním geologického průzkumu. 
Využití území, v případě lokalit zasahujících do ochranného pásma lesa, je možné jen se souhlasem příslušného 
orgánu státní správy lesů. 
 

Vzato na vědomí. Podmínka geologického průzkumu se týká sesuvných 
území zasahujících do plochy sjezdovky OS 113 (upřesněno konzultací 
se zástupcem dotčeného orgánu). V průběhu úpravy návrhu územního 
plánu Valašská Bystřice po společném jednání došlo k aktualizaci 
sesuvných území na základě nově poskytnutých dat pro územně 
analytické podklady ze strany poskytovatele jevu A062 – České 
geologické společnosti. Podle aktualizovaných dat sesuvná území 
nezasahují do plochy OS 113. Podmínka geologického průzkumu proto 
nebude do regulativu OS pro plochu OS 113 doplněna.   
Podmínky pro využití lokalit v ochranném pásmu lesa budou řešeny 
v dalších stupních povolovacích řízení.   

 
ο Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný 

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

 
Z hlediska silnic II. a III. třídy prochází řešeným územím silnice III/05726 a III/05730. Silnice III/05726 je poměrně 
významnou zkratkou mezi městy Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Dle sčítání dopravy v r. 2010 je zde intenzita 
dopravy 1894 vozidel/24 hodin. 

Vydáváme souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Valašská Bystřice. Dle předloženého návrhu nejsou 
navrhovány plochy, které by byly s uvedenými silnicemi ve střetu, není prodlužován průjezdní úsek obcí. V návrhu 
je stanovena podmínka u nově navržených ploch s využitím pro bydlení, které jsou v blízkosti této dopravně 
zatížené komunikace, prokázání, že nedojde k překročení hlukových limitů. Uvedený požadavek byl uplatněn již 
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v Zadání ÚP. Jsou splněny podmínky ze Zadání ÚP. 

Z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy, nemáme žádné připomínky.    
 

Vzato na vědomí 
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k Návrhu územního plánu Valašská Bystřice 
kladné koordinované stanovisko.  

                                                                                                                                                                                                                                  
Vzato na vědomí 

 
 
8a. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, 
      myslivosti a rybářství , tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – opravné stanovisko 
      ze dne 24.10.2014, č.j. KUZL 64022/2014 
 

U S N E S E N Í 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) jako příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen orgán ochrany ZPF) podle § 13 odst. 1 a § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF) a jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád), na základě podnětu Ministerstva životního prostředí č. j. 62270/ENV/14,  1553/570/14, ze dne 30. 9. 
2014 k zajištění nápravy vad stanoviska orgánu ochrany ZPF k Návrhu územního plánu Valašská Bystřice    

rozhodl 
podle ust. § 156 odst. 1 správního řádu o odstranění vad koordinovaného stanoviska Krajského úřadu vydaného 
k „Návrhu územního plánu Valašská Bystřice“ dne 3. 9. 2014 pod č. j. KUZL 41876/2014, a to v části koncipované 
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů takto:   

původně formulované stanovisko orgánu ochrany ZPF (viz výše) se opravuje a nově zní takto: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku 
ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992  Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumentaci – společné jednání o Návrhu opatření 
obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice a posoudil upravenou elektronicky doručenou Tabulku č. 1: 
Tabulka ploch záboru ZPF a PUPFL dne 1. 9. 2014, která byla požadována ve „Výzvě k doplnění dokumentace 
Návrhu opatření obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice“ ze dne 12. 8. 2014, č. j. KUZL 48580/2014 
(dále jen „výzva“). K předložené dokumentaci orgán ochrany ZPF ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 
Sb., uplatňuje: 
     
I. Nesouhlasné stanovisko k těmto navrženým plochám umisťovaným na pozemky, které jsou součástí 
ZPF:     

Plochy pro bydlení:   

BI 205 (0,1568 ha), BI 207 (0,1702 ha), SO.3 119 (0,3981 ha), SO.3 120 (0,1810 ha), SO.3 122 (0,2022 ha), 
SO.3 123 (0,6715 ha), SO.3 130 (0,6523 ha), SO.3 133 (1,1419 ha), SO.3 138 (1,0283 ha), SO.3 139 (0,1460 
ha), SO.3 144 (0,7467 ha), SO.3 199 (0,1130 ha) - nové návrhové plochy   

Zdůvodnění:    

Jelikož by došlo k předimenzování ploch pro bydlení v obci Valašská Bystřice, bylo v rámci snížení záboru ZPF 
navrženo vypustit tyto nově navrhované plochy: BI 205 (0,1568 ha), BI 207 (0,1702 ha),  SO.3 119 (0,3981 ha), 
SO.3 120 (0,1810 ha), SO.3 122 (0,2022 ha), SO.3 123 (0,6715 ha), SO.3 130 (0,6523 ha), SO.3 133 (1,1419 
ha), SO.3 138 (1,0283 ha), SO.3 139 (0,1460 ha), SO.3 144 (0,7467 ha), SO.3 199 (0,1130 ha). Navrhovanými 
plochami dochází k nedodržení zásady ochrany ZPF, a to dle ust. § 4 písm. b) zákona o ochraně ZPF, odnímat 
jen nejnutnější plochu ZPF. Po vypuštění těchto nových návrhových ploch k bydlení, cca 5,608 ha, bude výměra 
pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném území dostatečná a navrhovaný ÚP bude v souladu se 
zásadami ochrany ZPF.   

Vzato na vědomí, uvedené plochy budou z návrhu vyloučeny. 
   
II.  Souhlasné stanovisko k těmto navrženým plochám umisťovaným na pozemky, které jsou součástí 
ZPF:      

Plochy pro bydlení:    

SO.3 159, SO.3 165, SO.3 169, SO.3 172, SO.3 173    -  převzaty z původního územního plánu     

SO.3 2, SO.3 3, SO.3 10, SO.3 13, BI 15, BI 18, SO.3 19, BI 27, SO.3 33, BI 39, BI 40, BI 43, SO.3 45, SO.3 47, 
SO.3 48, SO.3 51, SO.3 55, SO.3 58, SO.3 60, SO.3 64, SO.3 65, BI 69, BI 70,  SO.3 76, SO.3 79   
 - převzaty ze změn územního plánu 
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SO.3 24, SO.3 35, SO.3 37, BI 44, SO.3 50, SO.3 52, SO.3 59, BI 146    
 - převzaty z doplňků územního plánu      

BI 195 byla částečně převzata z dosud platného ÚP    

SO.3 92, SO.3 99, SO.3 104, BI 124, SO.3 126, SO.3 128, SO.3 137, SO.3 142, SO.3 143, BI 196,  SO.3 203, 
SO.3 204    - nové návrhové plochy, přičemž plochy SO.3 92, SO.3 99 a SO.3 104 – navrženy z důvodu 
uvedení do souladu se skutečným stavem   

Plochy rekreace:   

R 4, R 30, R 31, R 32, R 57 - převzaty ze změn ÚP   
R 158 - převzata z dosud platného ÚP   
R 95, R 200 - nové návrhové plochy   

Plochy technické infrastruktury:   

T* 109, T* 111, T* 112 a T* 211 - převzaty z ÚAP    

Plochy dopravní infrastruktury:    

DS 166 - převzata z dosud platného ÚP   
DS 125, DS 145, DS 147, DS 150, DS 151, DS 198, DS 206, DS 210 - nové návrhové plochy, které rozšiřují či 
prodlužují již stávající plochy, případně zajistí přístup k návrhovým plochám bydlení     

Plochy pro tělovýchovu a sport:    

OS 113 a OS 114 - nové plochy, které rozšiřují plochy stávající   
OS 168, OS 194 - plochy převzaté z dosud platného ÚP      

Plochy výroby a skladování:    

V 84 - převzata ze změny ÚP   
V 91 - uvedení do souladu se skutečným stavem   
V 153 - nová návrhová plocha   
V 155 - byla v dosud platném ÚP vymezena jako výhledová     

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu:    

VZ 86 a VZ 87 - převzaty ze změn ÚP   
VZ 121 - vymezena v souladu se záměrem na realizaci chovu včel   
VZ 161 - vymezena za účelem uvedení do souladu se skutečností   
VZ 201 - vymezena v souladu se záměrem na vybudování skladu včelařských potřeb   
 

Vzato na vědomí 
 
 
9. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
    ze dne 5.9.2014, č.j. 3281/BE/14 

 
 

STANOVISKO 
 
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") vydává v souladu s ustanovením  § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona  
stanovisko k návrhu územního plánu Valašská Bystřice. 
 

II. 

Zonace CHKO Beskydy (§ 25, § 26 zákona) 
Správa CHKO Beskydy požaduje respektovat zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení 
§§ 25 a 26 zákona, zejména ve vztahu k rozvoji zastavitelných ploch, dopravní infrastruktury, sportovně - 
rekreačního využívání území a přirozeného vodního režimu. 

Návrh ÚP Valašská Bystřice respektuje zonaci CHKO minimalizací počtu 
zastavitelných ploch ve vyšších třídách ochrany v souladu se 
stanoviskem správy CHKO Beskydy 

Územní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1 zákona) 
Správa CHKO Beskydy požaduje respektovat ekologické funkce ÚSES  

Návrh ÚP Valašská Bystřice respektuje a vymezuje stávající i návrhové 
prvky ÚSES lokálního významu  

Významné krajinné prvky (§ 4 odst. 2 zákona) 
Zajistit ochranu významných krajinných prvků ze zákona je nutné i na území CHKO  Beskydy. Významné krajinné 
prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
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obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce v souladu s ustanovením § 3 písm. b) 
zákona a  s ustanovením § 4 odst. 2 zákona. 

Návrh ÚP Valašská Bystřice respektuje základní krajinné hodnoty území 
a zajišťuje ochranu významných krajinných prvků.   

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (§§ 49 a 50 zákona) 
Správa CHKO Beskydy požaduje respektovat ochranu biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (v 
měřítku územního plánu) ve smyslu §§ 48 a 50 zákona. 
 

V návrhu ÚP Valašská Bystřice se nevyskytují záměry, které by 
ohrožovaly biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Dřeviny rostoucí mimo les (§ 7 zákona) 
Správa CHKO Beskydy požaduje zajistit ochranu kvalitní krajinotvorné zeleně, břehových porostů vodních toků, 
solitérních stromů ap.  

V návrhu ÚP Valašská Bystřice je zajištěna ochrana zeleně – viz 
regulativy pro plochy WT, K, P, Z a L. 

Ochrana krajinného rázu (§ 12, § 25 zákona, Výnos)  
Podmínky ochrany krajinného rázu, vyplývající z jeho přírodní, kulturní a historické charakteristiky, jsou v 
územním plánu vyjádřeny především podmínkami využití a plošného a prostorového uspořádání ploch s 
rozdílným způsobem využití. Podmínkami ochrany krajinného rázu je zároveň chráněn vzhled krajiny s typickými 
krajinnými znaky ve smyslu Výnosu a harmonicky utvářená krajina s dochovanými památkami historického 
osídlení ve smyslu ustanovení § 12 zákona. 

ÚP Valašská Bystřice je navržen v souladu se stanoviskem správy 
CHKO Beskydy tak, aby byla zajištěna ochrana krajinného rázu v rámci 
možností stavebního zákona.   

V souladu se zákonem je potřeba: 
- navrhnout tyto podmínky tak, aby vyjádřily rozdílný charakter jednotlivých částí zastavěného i nezastavěného 

území i zastavitelných ploch, koridorů, ap., zejména plošnou a výškovou strukturu zástavby a charakter 
nezastavěného území v souladu s přírodní, kulturní a historickou charakteristikou krajinného rázu ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona, podmínky navrhnout pro plochy stabilizované i navržené  

- respektovat při tom zásady vyplývající z Preventivního hodnocení a Monitoringu a diferencovaně přistupovat k 
rozvoji v jednotlivých MKR (místech krajinného rázu). Podstatná je především diferenciace ploch bydlení jako 
rozsahem největších zastavěných a zastavitelných ploch, a to podle umístění v území a s ohledem na 
charakter venkovské zástavby s přechodem do volné krajiny. 
          

Správa CHKO Beskydy dále požaduje v souladu s ustanovením §§12 a 25 zákona a v souladu s Výnosem:  
- zajistit ochranu volné krajiny před umisťováním staveb, zejména před umisťováním výškových a technických 

staveb (např. větrné elektrárny, stožáry, fotovoltaické elektrárny apod.) a zodpovědné posuzování návrhů na 
zalesňování trvalých travních porostů 

- v souladu s koncepcí územního plánu případně navrhnout další podmínky ochrany krajinného rázu nad rámec 
podmínek plošného a prostorového uspořádání 

- chránit významná pohledová místa 
- chránit prostorové uspořádání a krajinnou strukturu 
- zachovat a podporovat členění zemědělské půdy remízy a doprovodnými porosty vodních toků a cest 
- zachovat a podporovat členité lesní okraje 
- zachovat a udržovat stávající louky a pastviny, podporovat extenzivní využití 
- chránit volnou krajinu před rozšiřováním zástavby, nezastavovat pohledově exponované plochy na svazích. 

 Vzato na vědomí 

 

III. 
 
Ad. A. Vymezení zastavěného území 

Správa CHKO Beskydy neuplatňuje požadavky na zastavěné území. 

Vzato na vědomí 

 

Ad. B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V nezastavěném území CHKO Beskydy není s ohledem na ustanovení § 12 zákona a ustanovení § 25 odst. 2 
zákona akceptovatelné umisťování staveb oplocení. Umisťování staveb v nezastavěném území nesmí být 
v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona (zvláště chráněné druhy rostlin jsou chráněny ve všech svých 
podzemních a nadzemních částech, ve všech vývojových stádiích a chráněn je rovněž jejich biotop; tyto rostliny 
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je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji a zvláště chránění živočichové 
jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích; chráněna jsou i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich 
biotop, dále je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, zejména chytat, chovat v zajetí, rušit, 
zraňovat nebo usmrcovat a není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jini 
užívaná sídla). Výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je podle ustanovení § 56 zákona 
možné povolit pouze ve veřejném zájmu. 

Podmínka neumisťování staveb oplocení mimo zastavěné území je 
splněna v regulativech pro plochy s rozdílným způsobem využití 
v kapitole „Nepřípustné využití plochy“.  
Další podmínky umisťování staveb v nezastavěném území směřují 
výhradně do podrobnějších fází řízení a není možné je v rámci ÚP 
Valašská Bystřice jakkoli zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může 
správa CHKO Beskydy uplatňovat až v dalších fázích řízení dle 
stavebního zákona. 

 

Ad. C.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Plochy pro bydlení individuální - BI 

BI 7  U Petruželů: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je převzata ze změny č.13. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je ...“plocha vymezena v 
přímé návaznosti na stávající plochu bydlení v lokalitě U Petruželů“. 

Vzato na vědomí 

BI 15 Polomec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č. 6 a podle odůvodnění 
návrhu územního plánu je....“vymezena v návaznosti na stabilizovanou plochu BI v lokalitě Polomec“. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení 
s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona.  

Do regulativu BI bude pro plochu BI 15 doplněna podmínka biologického 
posouzení.   

BI 18 Búřov: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je převzata ze změny č. 11 a dle odůvodnění návrhu územního plánu ...“navazuje na stávající 
plochy bydlení v lokalitě Búřov“. 

Vzato na vědomí 

BI 27 Búřov: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.13 a dle odůvodnění 
návrhu územního plánu je...“vymezena v návaznosti na stávající plochy bydlení“. 

Vzato na vědomí 

BI 39 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je převzata ze změny č.7 a dle odůvodnění návrhu územního plánu je...“vymezena v návaznosti 
na stávající plochy bydlení v lokalitě Leskovec“. 

Vzato na vědomí 

BI 40 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je převzata ze změny č.9. V odůvodnění návrhu územního plánu je dále uvedeno, že ...“plocha 
přímo nenavazuje na stávající zástavbu, je však navržena při silnici naproti stávajících ploch bydlení. Zástavba 
zde nebyla navržena jako oboustranná po celé délce komunikace, jelikož větší zahušťování není v této lokalitě z 
urbanistického hlediska vhodné“. 

Vzato na vědomí 
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BI 43 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.12 a dle odůvodnění 
návrhu územního plánu ...“se jedná o významné rozvojové plochy pro bydlení vymezené v blízkosti stávajících 
ploch BI a SO.3 v lokalitě Leskovec. Dopravní dostupnost je zajištěna prostřednictvím účelové komunikace 
navrhované v nově vymezené ploše DS 147“. 

Vzato na vědomí 

BI 44 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata z doplňku č.2 a dle odůvodnění 
návrhu územního plánu ...“se jedná o významné rozvojové plochy pro bydlení vymezené v blízkosti stávajících 
ploch BI a SO.3 v lokalitě Leskovec. Dopravní dostupnost je zajištěna prostřednictvím účelové komunikace 
navrhované v nově vymezené ploše DS 147“. 

Vzato na vědomí 

BI 69 Hřívová: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č. 13. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr 
nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. 

Do regulativu BI bude pro plochu BI 69 doplněna podmínka biologického 
posouzení.   

BI 70 Hřívová: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.14. a dle odůvodnění 
návrhu územního plánu ...“se jedná o plochy menšího rozsahu vymezené v návaznosti na stávající zástavbu v 
lokalitě Hřívová, kterou logicky doplňují“. 

Vzato na vědomí 

BI 115 U hřiště: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
....“plocha rozšiřuje a logicky doplňuje stabilizované plochy kolem silnice III/05730 na oboustrannou zástavbu 
v lokalitě“. Do plochy zasahuje záplavové území. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí být chráněný 
vodní ekosystém v případě realizace staveb omezen ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 odst. 2 
zákona). 

Vzato na vědomí 

BI 124 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF 
a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz.  

Plocha BI 124 bude z návrhu vyloučena   

BI 146 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata z doplňku č. 2 a dle odůvodnění 
návrhu územního plánu ...“se jedná o významné rozvojové plochy pro bydlení vymezené v blízkosti stávajících 
ploch BI a SO.3 v lokalitě Leskovec. Dopravní dostupnost je zajištěna prostřednictvím účelové komunikace 
navrhované v nově vymezené ploše DS 147“. 

Vzato na vědomí 

BI 195 U Petruželů: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je částečně převzata z dosud platného územního plánu a dle odůvodnění návrhu územního 
plánu ...“logicky doplňuje a rozšiřuje stávající zástavbu“. 

Vzato na vědomí 

BI 196 U hostince Na Bařinách: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
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ochrany. Plocha je nově navržena a dle odůvodnění návrhu územního plánu ...“logicky doplňuje a rozšiřuje 
stávající zástavbu“. 

Vzato na vědomí 

BI 205 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. 

Plocha BI 205 bude z návrhu vyloučena   

BI 207 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. 

Plocha BI 207 bude z návrhu vyloučena    

Plochy rekreace – R 

Územní plán vymezuje plochy rekreace na pozemcích s realizovanými (a užívanými) objekty, u kterých není 
prokázáno, že byly provedeny s rozhodnutím stavebního úřadu vyžadovaného podle stavebního zákona (v 
katastru nemovitostí jsou plochy vedeny zpravidla jako plochy trvalého travního porostu). Správa CHKO  
považuje za sporné legalizovat tímto způsobem nepovolené stavby a požaduje provedení jejich přezkoumání. 

 Vzato na vědomí 

R 4 Polomec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Plocha je převzata ze změny č.14. Dle odůvodnění návrhu územního plánu ....“bude na této ploše v 
lokalitě Polomec vybudováno rekreační středisko (agroturistika), s jehož realizací již bylo započato“. 

Vzato na vědomí 

R 30 Polomec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.7. Dle odůvodnění návrhu 
územního plánu ....“plocha rozšiřuje stávající rekreační areál (agroturistika)“. Záměr je potřebné zařadit do ploch 
„RX - PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM“ 

Plocha R 30 bude zařazena do ploch „RX – PLOCHY REKREACE 
SPECIFICKÝCH FOREM“  

R 31 Polomec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.7. Dle odůvodnění návrhu 
územního plánu ....“plocha rozšiřuje stávající rekreační areál (agroturistika)“. Záměr je potřebné zařadit do ploch 
„RX - PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM“ 

Plocha R 31 bude zařazena do ploch „RX – PLOCHY REKREACE 
SPECIFICKÝCH FOREM“  

R 32 Na Suché: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata ze změny č.9. Dle odůvodnění návrhu 
územního plánu ....“plocha rozšiřuje stávající rekreační areál (agroturistika)“. 

Vzato na vědomí 

R 57 Humenec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že je 
plocha převzata ze změny č.7 a je již částečně zastavěna (pozn.: jednalo se o stavbu provedenou bez rozhodnutí 
stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem). Dle uvedeného odůvodnění....“bude využita pro 
agroturistiku“.  Plocha zasahuje do VKP. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen 
s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na úplné vyloučení záměru nebo vyloučení severní části, 
která zasahuje do lučních porostů. Podmínka vyplývá také z ustanovení § 26 odst. 1 písm. i) zákona, z 
ustanovení § 25 zákona a z ustanovení § 12 zákona. Záměr je potřebné zařadit do ploch „RX - PLOCHY 
REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM“. 
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Plocha R 57 bude zmenšena o severní část, která zasahuje do lučních 
porostů a bude zařazena do ploch „RX – PLOCHY REKREACE 
SPECIFICKÝCH FOREM“  

R 95 Na Valše: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je lokalizován v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým 
vlivem na přírodní hodnoty. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 zákona, s ustanovením § 25 
zákona a s ustanovením § 49 zákona. Pozn.: V posuzovaném území byla v minulosti provedena stavba bez 
rozhodnutí stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem. Jedná se o odlehlou lokalitu v okrajové části 
obce se ztíženou dopravní obsluhou především v zimním období, bez možnosti zásobení pitnou vodou z 
veřejného vodovodu apod., tzn. území, ve kterém je další stavební rozvoj nevhodný.   

Plocha R 95 bude z návrhu vyloučena    

R 116 Polomec: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr směřuje k legalizaci provedeného rekreačního 
objektu (jedná se o stavbu provedenou pravděpodobně bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného stavebním zákonem). Legalizaci staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního 
úřadu vyžadovaného stavebním zákonem Správa CHKO Beskydy považuje za sporný úkon, neboť zvýhodňuje 
občany, kteří porušují zákon před těmi, kdo zákony respektují a dodržují. Záměr je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona a s ustanovením § 25 zákona.  

Plocha R 116 bude z návrhu vyloučena    

R 158 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým 
vlivem na krajinný ráz.  Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na zpracování 
biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. Správa CHKO 
Beskydy současně požaduje redukci plochy.  

Velikost plochy R 158 bude zmenšena a do regulativu R bude pro 
plochu R 158 doplněna podmínka biologického posouzení.    

R 200 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Jedná se o plochu, která zasahuje částečně do sesuvného území. K ploše neexistuje přístup. 
Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF. Záměr 
je v rozporu s ustanovením § 12 zákona a dále s ustanovením § 25 zákona.  

Plocha R 200 bude z návrhu vyloučena              

                
Plochy občanského vybavení – O 

O 197 Búřov: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že 
plocha.....“je vymezena za účelem vybudování zázemí pro lyžařský svah a navazuje na stávající komunikaci“. 
Jedná se o záměr v blízkosti VKP. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí být chráněný vodní ekosystém 
v případě realizace staveb omezen ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 odst. 2 zákona). 

Při úpravách po společném jednání byla návrhová plocha O 197 zrušena 
a zahrnuta do zastavěného území podle skutečného stavu v území.  

Plochy pro tělovýchovu a sport - OS 

OS 113 Búřov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je ....“vymezena pro lyžařský areál. V této lokalitě je již lyžařský svah s vlekem provozován“. Záměr je lokalizován 
do VKP a zasahuje částečně do sesuvného území. V území je evidován výskyt chráněných druhů rostlin. Záměr 
je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s nepříznivým 
vlivem na PUPFL a s nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty. Z posouzení vlivů územního plánu na životní 
prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s 
ustanovením §§ 49 a 50 zákona. Využití plochy je možné v souladu s regulativem „OS 113 Búřov“. 
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Do regulativu OS bude pro plochu OS 113 doplněna podmínka 
biologického posouzení a podmínka využití plochy pouze v souladu se 
specifickým omezením pro plochu OS 113, které bude uvedeno 
v regulativu.    

OS 114 Búřov: záměr je v navrhovaném rozsahu nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Záměr směřuje 
k legalizaci provedeného golfového areálu, což potvrzuje i odůvodnění návrhu územního plánu, ve kterém je 
uvedeno, že... „golfové hřiště je již v této lokalitě provozováno“. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované 
koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF. Záměr je v rozporu s ustanovením § 25 zákona. 
Realizací záměru došlo pravděpodobně ke konfliktu s ustanovením § 49 zákona. Pozn.: V roce 2008 souhlasila 
Správa CHKO Beskydy v rámci projednávání změny č.12 s realizací plochy „rekreační střediska – agroturistika“ 
s podmínkou, že plocha bude redukována na ½ . Podmínka byla stanovena s ohledem na konflikt s chráněnými 
zájmy. Od projednání návrhu změny č.12 však došlo v území k realizaci golfového areálu, který významně rozšířil 
plochy v rozporu se stanovenou podmínkou.  

Rozsah záměru bude upraven dle požadavků správy CHKO Beskydy. 

OS 163 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována ve VKP. Z odůvodnění návrhu 
územního plánu vyplývá, že plocha je převzata z dosud platného územního plánu a je zde navržena turistická 
ubytovna. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí být chráněný vodní ekosystém v případě realizace 
staveb omezen ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 odst. 2 zákona). Pozn.: S ohledem na reliéf terénu a 
problematické řešení příjezdu doporučujeme plochu z návrhu vypustit. 

Vzato na vědomí 

OS 168 Hřívová: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je převzata z dosud platného územního plánu. Jedná se o záměr v blízkosti VKP. Z hlediska zájmů chráněných 
zákonem nesmí být chráněný vodní ekosystém v případě realizace staveb omezen ve svém prostorovém vývoji 
(ustanovení § 4 odst. 2 zákona). 

Vzato na vědomí 

OS 194 Búřov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že je 
plocha převzata z dosud platného územního plánu  a je.....“vymezena pro vybudování tábořiště“  Plocha zasahuje 
do VKP a zasahuje částečně do sesuvného území. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF. Pro plochu je nutné provedení biologického posouzení s tím, že 
záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona a dále je nutné zmenšení rozsahu plochy. 
Podmínka vyplývá z ustanovení z ustanovení § 25 zákona a z ustanovení § 12 zákona. 

Do regulativu OS bude pro plochu OS 194 doplněna podmínka 
biologického posouzení, velikost plochy bude zmenšena.    

Plochy smíšené obytné – SO 

SO 209 U obecního úřadu: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy.  

Vzato na vědomí. Při úpravách po společném jednání byla plocha 
zahrnuta do zastavěného území. 

Plochy smíšené obytné vesnické – SO.3 

SO.3 2 Tisové: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany a bez zásadního vlivu na zákonem chráněné zájmy. Záměr je převzat ze změny č.9.  

Vzato na vědomí 

SO.3 3 Pod lesem: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
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ochrany. Záměr je převzat ze změny č.11. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha vymezena v lokalitě 
s velmi rozptýlenou zástavbou, kterou....“v umírněném rozsahu doplňuje“. 

Vzato na vědomí 

SO.3 10 Pod Spinou: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat ze změny č.9. Dle odůvodnění návrhu územního plánu...“plochy navazují na 
rozptýlenou zástavbu“.  

Vzato na vědomí 

SO.3 13 Pod Spinou: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat ze změny č.9. Dle odůvodnění návrhu územního plánu...“plochy navazují na 
rozptýlenou zástavbu“.  

Vzato na vědomí 

SO.3 19 Búřov: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je převzat ze změny č. 7. Dle odůvodnění návrhu 
územního plánu...“plocha rozšiřuje  stávající zástavbu „SO.3“ v rozsahu velmi umírněném. Obsluhu zajistí 
stávající komunikace“. 

Vzato na vědomí 

SO.3 24 Búřov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. S ohledem na zábor ZPF Správa CHKO Beskydy 
požaduje redukovat velikost záměru. Podmínka vyplývá z ustanovení § 12 zákona.  

Velikost plochy bude zmenšena.  

SO.3 26 Búřov záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy a 
částečně zasahuje do II. zóny. Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. S ohledem na 
zábor ZPF Správa CHKO Beskydy požaduje redukovat velikost záměru. Podmínka vyplývá z ustanovení § 12 
zákona.  

Velikost plochy SO.3 26 bude zmenšena dle požadavku Správy CHKO 
Beskydy.  

SO.3 33 Polomec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je převzat ze změny č. 9.  

Vzato na vědomí 

SO.3 35 Hlaváčky: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je převzata z doplňku č.1. Záměr je podle 
významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným 
nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu 
na životní prostředí vyplývá požadavek na úplné vyloučení záměru nebo omezení na 1 objekt v západním cípu 
plochy.  

V západním cípu plochy je již jeden rodinný dům realizován. Ten bude 
zahrnut do zastavěného území, zbytek plochy bude z návrhu ÚP 
vyloučen.  

SO.3 37 Na Horách: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat z doplňku č.2.  

Vzato na vědomí 

 
 
 
 
 



23 
 

SO.3 45 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat ze změny č.14. 

Vzato na vědomí 

SO.3 47 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat ze změny č.13. Dle odůvodnění návrhu územního plánu ....“plocha v umírněném 
rozsahu logicky rozšiřuje stávající zástavbu“. 

Vzato na vědomí 

SO.3 48 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je převzat ze změny č.14. Dle odůvodnění návrhu územního plánu....“je plocha vklíněná mezi 
stávající komunikace a les a návrhem dochází k vhodnému doplnění stávající rozptýlené zástavby“. 

Vzato na vědomí 

SO.3 50 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr 
nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. 

Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 50 doplněna podmínka 
biologického posouzení.    

SO.3 51 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí 
vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 
49 a 50 zákona. 

Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 51 doplněna podmínka 
biologického posouzení. 

SO.3 52 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je převzat z doplňku č.1. Plocha je lokalizována v 
přírodně cenných lokalitách horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s 
nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem 
na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru 
nebo plochu záměru výrazně redukovat. Pozn.: S ohledem na negativní vliv na předmět ochrany soustavy 
NATURA 2000 doporučujeme vypustit z návrhu. 

Plocha SO.3 52 bude z návrhu vyloučena              

SO.3 55 Pod Kykulou: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým 
vlivem na přírodní hodnoty a s významným nepříznivým vlivem na krajinný ráz(!). Záměr má rovněž negativní vliv 
na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá 
požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 55 bude z návrhu vyloučena              

SO.3 58 Portáš: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je převzat ze změny č. 6. Plocha je lokalizována v 
přírodně cenných lokalitách horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s 
nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Záměr má rovněž negativní vliv 
na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá 
požadavek na vyloučení záměru z návrhu. Správa CHKO Beskydy požaduje redukci plochy pro uvedení souladu 
se stavem (na ploše je realizována doplňková stavba k rodinnému domu). 
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Část plochy, na které stojí doplňková stavba, bude zahrnuta do 
zastavěného území. Zbytek plochy SO.3 58 bude z návrhu vyloučen.              

SO.3 59 Na Říce: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Případná realizace záměru je možná pouze za 
předpokladu výrazné redukce plochy.  

Velikost plochy bude výrazně zmenšena podle požadavků správy CHKO 
Beskydy  

SO.3 60 Na Říce: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v rozsáhlé svahové louce a 
představuje významný zásah do nezastavěné krajiny. S ohledem na uvedené skutečnosti je případná realizace 
záměru možná pouze za předpokladu výrazné redukce plochy.  

Velikost plochy bude zmenšena podle požadavků správy CHKO 
Beskydy  

SO.3 64 Krbov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru nebo alespoň jeho 
omezení plochy na severní polovinu.  

Velikost plochy bude zmenšena a v návrhu ÚP ponechána pouze její 
severní polovina 

SO.3 65 Krbov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým 
vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní 
prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru nebo alespoň jeho výrazné redukce. 

Velikost plochy bude zmenšena podle požadavku správy CHKO 
Beskydy 

SO.3 76 Tísňavy: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha je převzata  ze změny č.14. Z posouzení 
vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že 
záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona.  

Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 76 doplněna podmínka 
biologického posouzení. 

SO.3 79 Tísňavy: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým 
vlivem na přírodní hodnoty a s významným nepříznivým vlivem na krajinný ráz (!). Z posouzení vlivů územního 
plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět 
ochrany soustavy NATURA 2000. Pozn.: Realizace záměru je možná na navazující zastavěné ploše, kde se 
nacházejí plochy „zbořenišť.  

Plocha SO.3 79 bude z návrhu vyloučena. V jižním okraji plochy se 
nachází doplňková stavba, která patří k sousední stávající ploše SO.3. 
Jihovýchodní okraj plochy bude tedy v minimálním rozsahu připojen ke 
stávající SO.3 dle skutečného stavu v území. 

SO.3 92 Bražiská: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha navržena....“za účelem uvedení do souladu se 
skutečným stavem v území“.  Jedná se o stavbu provedenou pravděpodobně bez rozhodnutí nebo opatření 
stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem. Objekty jsou realizovány v území bez výrazných 
předpokladů pro stavební rozvoj – jedná se o odlehlou lokalitu v okrajové části obce se ztíženou dopravní 
obsluhou především v zimním období, bez možnosti zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu apod. Záměr 
je navíc situován ve vzdálenosti 50m od hranice lesního pozemku (plochy na rozhraní dvou biotopů jsou obecně 
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chápány jako území významná z hlediska zoologického i botanického). Legalizaci staveb provedených bez 
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem Správa CHKO Beskydy považuje 
za sporný úkon, neboť zvýhodňuje občany, kteří porušují zákon před těmi, kdo zákony respektují a dodržují. 
Případná realizace záměru je možná pouze za předpokladu, že plocha bude zmenšena o 1/2. Podmínka je 
stanovena v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 písm. a) zákona. 

Plocha bude zmenšena na polovinu původní rozlohy 

SO.3 99 Pod Kyčerkou: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha navržena....“za účelem uvedení do souladu se 
skutečností“. Jedná se o stavbu provedenou pravděpodobně bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného stavebním zákonem. Objekty jsou realizovány v území bez výrazných předpokladů pro stavební 
rozvoj – jedná se o odlehlou lokalitu v okrajové části obce se ztíženou dopravní obsluhou především v zimním 
období, bez možnosti zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu apod. Záměr je navíc situován ve vzdálenosti 
50m od hranice lesního pozemku (plochy na rozhraní dvou biotopů jsou obecně chápány jako území významná z 
hlediska zoologického i botanického). Legalizaci staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního 
úřadu vyžadovaného stavebním zákonem Správa CHKO Beskydy považuje za sporný úkon, neboť zvýhodňuje 
občany, kteří porušují zákon před těmi, kdo zákony respektují a dodržují. Z posouzení vlivů územního plánu na 
životní prostředí vyplývá požadavek na vymezení plochy do ploch rekreace a dále stabilizování stávajícího stavu 
bez další nové zástavby. Správa CHKO Beskydy trvá na podmínce stabilizovat území bez vymezování dalších 
zastavitelných ploch. 

Plocha bude vymezena jako plocha rekreace R, ve které bude 
stabilizován stávající stav bez možnosti další nové zástavby 

SO.3 104 Na Suché: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr směřuje k legalizaci realizovaného hospodářského 
objektu (jedná se o stavbu provedenou pravděpodobně bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného stavebním zákonem). Legalizaci staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního 
úřadu vyžadovaného stavebním zákonem Správa CHKO Beskydy považuje za sporný úkon, neboť zvýhodňuje 
občany, kteří porušují zákon před těmi, kdo zákony respektují a dodržují. Záměr je v souladu s ustanovením § 12 
zákona možné odsouhlasit pouze za předpokladu výrazné redukce rozsahu plochy.  

Velikost plochy bude zmenšena podle požadavku správy CHKO 
Beskydy 

SO.3 119 Na Valše: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s 
nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na 
vyloučení záměru z návrhu. Záměr je v rozporu s ustanovením § 12 zákona. Záměr představuje významný zásah 
do biotopu soustavy NATURA 2000 (nacházejí se zde předměty jejich ochrany). 

Plocha SO.3 119 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 120 Pod Kyčerkou: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr je v rozporu s ustanovením §12 zákona a v 
rozporu s ustanovením § 49 zákona. S ohledem na dochované přírodní a krajinářské hodnoty území je nutné 
zajistit stabilizování stávajícího rozsahu zastavitelných ploch bez další nové zástavby. 

Plocha SO.3 120 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 122 Tisové: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu především s ustanovením 
§ 12 zákona a s ustanovením § 4 odst. 2 zákona. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s vlivem nepříznivým na krajinný ráz. Správa CHKO Beskydy se ztotožňuje s hodnocením vlivů 
územního plánu na životní prostředí, podle kterého by záměr znamenal zásadní vizuální změnu dosud 
nezastavěného bočního údolí. Záměr představuje zásah do biotopu soustavy NATURA 2000 (nachází se zde 
předmět jejich ochrany).  

Plocha SO.3 122 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 123 Tisové: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12. 
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Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Záměr je podle významnosti vlivů 
posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na krajinný ráz a s nepříznivým vlivem na zábor ZPF. 
Správa CHKO Beskydy se ztotožňuje s hodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí, podle kterého by 
záměr znamenal zásadní vizuální změnu dosud nezastavěného bočního údolí.  

Plocha SO.3 123 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 126 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Záměr je vymezen nově. Dle odůvodnění návrhu územního plánu....“plocha rozšiřuje stávající 
rozptýlenou zástavbu a logicky ji doplňují na oboustrannou, s využitím stabilizované komunikace“. 

Vzato na vědomí 

SO.3 128 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je nově vymezena. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru, případně 
zmenšení minimálně na 1/3 rozlohy podél cesty.  

Plocha bude zmenšena podle požadavku CHKO a ponechána pouze 
v části podél komunikace 

SO.3 129 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že je 
vymezena nově.  Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vymezení plochy do 
ploch rekreace a dále stabilizování stávajícího stavu bez další nové zástavby. Správa CHKO Beskydy trvá pouze 
na podmínce stabilizovat území bez vymezování dalších zastavitelných ploch. 

Plocha bude ponechána jako plocha SO.3 na základě změny č. 5 
ÚPN O Valašská Bystřice, kterou bylo změněno její funkční využití 
z rekreace na bydlení. Rozsah plochy bude redukován tak, aby 
stabilizoval stávající stav bez nové zástavby. 

SO.3 130 Na Valše: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s 
nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na 
vyloučení záměru z návrhu. Záměr je v rozporu s ustanovením § 12 zákona. Záměr má rovněž negativní vliv na 
předmět ochrany soustavy NATURA 2000.  

Plocha SO.3 130 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 133 Tisové: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Návrh je podle 
významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF.  

Plocha SO.3 133 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 134 Na Ohradě: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu. Záměr je 
v rozporu s ustanovením § 12 zákona. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 
2000. Z výše uvedeného vyplývá i nesouhlas s návrhovou plochou „DS 202“, která má zajistit dopravní napojení 
plochy.  

Plocha SO.3 134 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 137 Na Horách: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha nově vymezena a.....„rozšiřuje a zahušťují 
stabilizovanou zástavbu v této lokalitě“.  
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Vzato na vědomí 

SO.3 138 Na Valše: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr má negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Záměr je podle významnosti 
vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem 
na přírodní hodnoty a s významným nepříznivým vlivem na krajinný ráz (!). Z posouzení vlivů územního plánu na 
životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 138 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 139 Leskovec: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona a dále s ustanovením § 25 zákona. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy 
NATURA 2000. Návrh je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
zábor ZPF. 

Plocha SO.3 139 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 140 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované 
koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný 
ráz. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů územního 
plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.   

Plocha SO.3 140 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 141 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované 
koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s významným nepříznivým vlivem 
na krajinný ráz (!). Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení 
vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 141 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 142 Potoky: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované 
koncepce vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný 
ráz. Kromě toho má záměr negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Řešeno dle doplňujícího stanoviska č.j. 01725/BE/2015-2 ze dne 
22. 4. 2015  

SO.3 143 Leskovec: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá 
požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 
zákona. Správa CHKO Beskydy doporučuje redukovat rozsah plochy.  

Návrhová plocha SO.3 143 bude z návrhu ÚP vyloučena a část této 
plochy, která je pod společným oplocením se stávajícím objektem 
bydlení bude podle § 2, odst. 1, písm. c) stavebního zákona zahrnuta do 
zastavěného území.    

SO.3 144 Leskovec: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Kromě 
uvedených skutečností má záměr negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 144 bude z návrhu vyloučena 
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SO.3 159 Pod Spinou: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je převzata z dosud platného územního plánu. Záměr má negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 
2000. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, 
s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Případná realizace 
záměru je, v souladu s hodnocením vlivů posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, podmíněna 
zpracováním biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru případně zmenšení 
minimálně na 1/3 rozlohy podél cesty.  

Plocha bude zmenšena na 1/3 velikosti a ponechána pouze v části podél 
komunikace. Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 159 doplněna 
podmínka biologického posouzení  

SO.3 165 Polomec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
převzata z dosud platného územního plánu....“Plocha v blízkosti hlavní soustředěné zástavby 
logicky doplňuje stávající plochy SO.3“.  

Vzato na vědomí 

 
SO.3 169 Leskovec: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 169 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 172 Na Horách: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je převzata z dosud platného územního plánu. Záměr má negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 
2000. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, 
s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Případná realizace 
záměru je, v souladu s hodnocením vlivů posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, podmíněna 
zpracováním biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. Z 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru případně zmenšení 
minimálně o 1/2 na západní část.  

Plocha bude zmenšena na 1/2 velikosti a ponechána bude její západní 
část. Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 172 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

SO.3 173 Na Horách: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že plocha 
je převzata z dosud platného územního plánu. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF a s nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty. Případná realizace 
záměru je, v souladu s hodnocením vlivů posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, podmíněna 
zpracováním biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona.  

Do regulativu SO.3 bude pro plochu SO.3 173 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

SO.3 199 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Plocha je lokalizována v přírodně cenných lokalitách 
horských luk. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na 
krajinný ráz. Záměr má rovněž negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru z návrhu.  

Plocha SO.3 199 bude z návrhu vyloučena 

SO.3 203 Tisové: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na krajinný 
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ráz. Správa CHKO Beskydy se ztotožňuje s hodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí, podle kterého 
by návrh znamenal zásadní vizuální změnu dosud nezastavěného bočního údolí. 

Plocha SO.3 203 bude z návrhu vyloučena  

SO.3 204 Potoky: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že 
....„plocha je navržena v lokalitě rozptýlené zástavby na žádost obce s tím, že dopravní napojení bude řešeno 
individuálně“. Záměr má negativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Záměr je podle významnosti 
vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF. Případná realizace záměru je 
možná pouze za předpokladu zmenšení plochy minimálně na 1/2 rozlohy. 

Plocha bude zmenšena na 1/2 velikosti  

  
Návrhové plochy územní rezervy 

SO.3 157: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že 
....„plocha v lokalitě Pod Spinou byla v dosud platném územním plánu vymezena jako výhledová plocha a  po 
posouzení byla v územním plánu ponechána jako plocha rezervy.“  Návrhová plocha nebyla předmětem 
posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí. Jedná se o rozsáhlou plochu (cca 40 300m2) mimo 
soustředěnou zástavbu. Realizací záměru hrozí konflikt s ustanovením § 12 zákona a konflikt s předměty ochrany 
soustavy NATURA 2000. 

Vzato na vědomí 

SO.3 170: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění návrhu územního plánu vyplývá, že 
....„plocha v lokalitě Leskovec, v dosud platném územním plánu byla vymezena jako návrhová, po posouzení byla 
převedena na plochu územní rezervy z důvodu dostatečného navrhovaného rozvoje 
plochy pro bydlení“. Návrhová plocha nebyla předmětem posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí. 
Jedná se o rozsáhlejší plochu (cca 14 000m2) lokalizovanou v území rozvolněné zástavby. Realizací záměru 
hrozí konflikt s předmětem ochrany soustavy NATURA 2000. 

Vzato na vědomí 

 
Plochy pro silniční dopravu - DS 

DS 80 Lušová : záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha převzata 
ze změny č. 9.....„v ploše je navrhována účelové komunikace, která propojí stávající komunikace v lokalitě 
Lušová“ . Pro záměr je platí podmínky regulativu „DS 80 Lušová“ viz  „Ad. F.2.“.  

Do regulativu DS budou pro plochu DS 80 doplněny specifické podmínky 
podle požadavků CHKO Beskydy  

DS 125 U hostince: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy, záměr je bez významně negativního vlivu na předmět její 
ochrany. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha....“navržena za účelem rozšíření stávající plochy 
s garážemi“. 

Vzato na vědomí 

DS 145 Hlaváčky: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr účelové komunikace má podle odůvodnění 
územního plánu zajistit přístup k ploše „SO.3 35“. S ohledem na právě probíhající realizaci stavby rodinného 
domu v západní části plochy (v souladu se závěrem posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, ve 
kterém je přípustné umístění jednoho objektu v západním cípu plochy), ke kterému je proveden přístup 
z pozemku parcely č. 3353/30, je vymezování plochy nadbytečné.  

Plocha DS 145 bude z návrhu vyloučena  

DS 147 Leskovec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu ....“navrhovaná 
účelová komunikace v lokalitě Leskovec je prodloužením stávající komunikace, zajistí obsluhu ploch BI 44 a 146, 
včetně uložení prodloužení tras technické infrastruktury“. 
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Vzato na vědomí 

DS 150 Hážovické díly: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 zákona 
(zasahuje do remízku) a s ustanovením § 26 odst. 3 písm. a) zákona – viz plocha „VZ89 Hážovické díly“.  

Plocha DS 150 bude z návrhu vyloučena  

DS 151 Pod Kyčerkou: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Případná realizace záměru je podmíněna zpracováním 
biologického posouzení. Záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona, s ustanovením § 26 odst. 
3 písm. a) zákona a s ustanovením § 12 zákona. 

Do regulativu DS bude pro plochu DS 151 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

DS 166 Búřov: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
převzata z dosud platného územního plánu a ....“zpřístupňuje plochu SO.3 165 v lokalitě Búřov a umožňuje 
rovněž její napojení na jednotnou kanalizaci, v ploše je navrhována nová účelová komunikace“. 

Vzato na vědomí 

 
DS 198 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty. Lokalizace záměru je částečně v sesuvném 
území. Záměr zasahuje i do VKP. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením §12 zákona a s ustanovením § 4 
odst. 2 zákona.  

Řešeno dle doplňujícího stanoviska č.j. 01725/BE/2015-2 ze dne 
22. 5. 2015  

DS 202 Tísňavy: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona – viz plocha „OS.3 134 Tísňavy“.  

Plocha DS 202 bude z návrhu vyloučena  

DS 206 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s vlivem nepříznivým z hlediska 
přírodních hodnot.  

Plocha DS 206 bude z návrhu vyloučena. 
Proti negativnímu stanovisku CHKO Beskydy byla vlastníkem pozemku 
podána námitka. Na základě vyjádření dotčeného orgánu k námitkám, 
které si vyžádal pořizovatel, byla plocha DS 206 v návrhu ÚP Valašská 
Bystřice ponechána. 

 
DS 208 U hřbitova: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu ....“územní plán 
navrhuje plochu na které bude vybudována autobusová zastávka“. 

Vzato na vědomí 

DS 210 Hlaváčky: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha nově 
navržena a řeší parkovací plochu. 

Vzato na vědomí 
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Plochy technické infrastruktury – T* 

T* 106 Búřov: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Případná realizace záměru je, v souladu s hodnocením 
vlivů posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, podmíněna zpracováním biologického posouzení. 
Záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona a s ustanovením § 12 zákona. 

Do regulativu T* bude pro plochu T* 106 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

T* 109 Tísňavy záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr představuje zásah do VKP. Ve východní části 
zasahuje plocha rovněž do biotopu soustavy NATURA 2000 (nacházejí se zde předměty jejich ochrany) a biotopu 
zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr je v rozporu s ustanovením § 49 zákona a s ustanovením § 26 odst. 3 
písm. a) zákona.  

Plocha T* 109 bude z návrhu vyloučena  

T* 110 Pod Kyčerkou: záměr je bez výrazné redukce nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr představuje zásah do VKP. Plocha zasahuje 
v části podél vodního toku do biotopu soustavy NATURA 2000 (nacházejí se zde předměty jejich ochrany). Záměr 
je v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona.  

Velikost plochy bude zmenšena. Do regulativu T* bude pro plochu T* 
110 doplněna podmínka biologického posouzení  

T* 111 Pod Kyčerkou: záměr je bez výrazné redukce nepřípustný 
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr představuje zásah do VKP. Plocha zasahuje 
v části podél vodního toku do biotopu soustavy NATURA 2000 (nacházejí se zde předměty jejich ochrany). Záměr 
je v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona.  

Velikost plochy bude zmenšena. Do regulativu T* bude pro plochu T* 
111 doplněna podmínka biologického posouzení  

T* 112 Pod Kyčerkou: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr představuje zásah do VKP a významný zásah do 
biotopu soustavy NATURA 2000 (nacházejí se zde předměty jejich ochrany). Případná realizace záměru je, v 
souladu s hodnocením vlivů posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, podmíněna zpracováním 
biologického posouzení. Záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona, s ustanovením § 4 odst. 2 
zákona a s ustanovením § 12 zákona.  

Do regulativu T* bude pro plochu T* 112 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

T* 211 Hluboký potok: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr představuje zásah do VKP a je lokalizován 
v sesuvném území. Případná realizace záměru je, v souladu s hodnocením vlivů posouzení vlivů územního plánu 
na životní prostředí, podmíněna zpracováním biologického posouzení. Záměr nesmí být v rozporu s ustanovením 
§§ 49 a 50 zákona, s ustanovením § 4 odst. 2 zákona a s ustanovením § 12 zákona. 

Do regulativu T* bude pro plochu T* 211 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

 
Plochy pro energetiku – TE 

TE 117 Polomec: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy, avšak 
na hranici s II. zónou CHKO Beskydy. Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle 
odůvodnění návrhu územního plánu se....“navrhuje demontáž elektrického vedení VN, jehož trasa protíná 
návrhovou plochu R 4 a jeho přeložení na ploše TE 117“.  

Vzato na vědomí 
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Plochy veřejných prostranství – P* 

P* 105 Hřívová: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu se plocha v 
lokalitě Hřívová navrhuje pro zajištění přístupu k ploše „BI 69“. Z posouzení vlivů územního plánu na životní 
prostředí vyplývá požadavek na zpracování biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s 
ustanovením §§ 49 a 50 zákona. 

Do regulativu P* bude pro plochu P* 105 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

P* 148 Hřívová: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu se 
plocha...“navrhuje pro zajištění přístupu k ploše “BI 70“. 

Vzato na vědomí 

P* 152 Búřov: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu se plocha 
navrhuje ...“za účelem zajištění přístupu k nové návrhové ploše „BI 124“, ta je však v rozporu s ustanovením § 12 
zákona – viz záměry „BI 124“, „BI  205“ a „BI 207“. 

Plochu P* 152 nelze vyloučit, jelikož je jediným příjezdem ke stávající 
zástavbě (č.p.330). 

 

   

Plochy výroby a skladování – V 

V 84 Tisové: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
převzata ze změny č.13.....“jedná se o plochu rozšiřující areál průmyslové výroby v lokalitě Tisové. Lokalita je již v 
současné době pro výrobu využívána“.  

Vzato na vědomí 

V 85 Tisové: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
převzata ze změny č.13....“jedná se o plochu rozšiřující areál průmyslové výroby. Lokalita je již v současné době 
pro výrobu využívána“.  

Vzato na vědomí 

V 91 Tisové: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je plocha 
....“vymezena v přímé návaznosti na stávající výrobní areál v lokalitě Tisové, jedná se o uvedení do souladu se 
skutečným stavem v území. Do plochy zasahuje záplavové území. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí 
být chráněný vodní ekosystém v případě realizace staveb omezen ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 
odst. 2 zákona). 

Vzato na vědomí 

V 153 Portáš záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu bude v ploše 
...“vybudována pilnice, která rozšíří aktivy v přilehlé stávající ploše výroby (zpracování dřeva) v lokalitě Portáš“. 
Plochy se nachází v blízkosti VKP. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí být chráněný vodní ekosystém 
v případě realizace staveb omezen ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 odst. 2 zákona). 

Vzato na vědomí 

V 155 Tisové: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 
zákona. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem z hlediska 
hluku, ovzduší a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Správa CHKO Beskydy se ztotožňuje s hodnocením vlivů 
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územního plánu na životní prostředí, podle kterého by záměr znamenal zásadní vizuální změnu dosud 
nezastavěného bočního údolí. 

Plocha V 155 bude z návrhu vyloučena  

 

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu – VZ 

VZ 86 Hážovické díly: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce 
vyhodnocen  s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty. Vymezování rozsáhlé plochy pro „rostlinnou 
produkci“  tak, jak odůvodňuje návrh územního plánu, není s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního 
zákona nutné. Konkrétní návrh bude v souladu s hodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí 
podmíněn zpracováním biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 
zákona. Z výše uvedeného vyplývá i nesouhlas s návrhovou plochou „DS 150“, která má zajistit dopravní 
napojení plochy. 

Plocha VZ 86 bude z návrhu vyloučena  

VZ 87 Pod Kyčerkou: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Na pozemku je realizován hospodářský objekt – jedná se 
o uvedení záměru do souladu se stavem. 

Vzato na vědomí 

VZ 121 Pod Kyčerkou: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Vymezování rozsáhlé plochy pro „realizaci chovu včel“  
tak, jak odůvodňuje návrh územního plánu, není s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona nutné. 
Případný konkrétní návrh bude podmíněn zpracováním biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v 
rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. Z výše uvedeného vyplývá i nesouhlas s návrhovou plochou „DS 
151“, která má zajistit dopravní obsluhu navrhované plochy. 

Plocha VZ 121 bude z návrhu vyloučena.   

 
 
VZ 131 Na Valše: záměr je nepřípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Na ploše se v současné době nachází hospodářská 
budova. Vymezování zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu není jednak s ohledem na 
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona nutné a s ohledem na dochované přírodní a krajinářské hodnoty 
území vhodné. Záměr je v rozporu s ustanovením § 12 zákona. 

Plocha VZ 131 bude z návrhu vyloučena   

VZ 161 Hajdušky: záměr je přípustný  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu je....“navrhovaná 
plocha vymezena za účelem uvedení do souladu se skutečností“. Do plochy zasahuje záplavové území. 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem nesmí být chráněný vodní ekosystém v případě realizace staveb omezen 
ve svém prostorovém vývoji (ustanovení § 4 odst. 2 zákona).  

Vzato na vědomí 

VZ 201 Hřívová: záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky  
Odůvodnění: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území 
je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Dle odůvodnění návrhu územního plánu se plocha v 
lokalitě Hřívová vymezuje pro „sklad včelařských potřeb“. Záměr je podle významnosti vlivů posuzované 
koncepce vyhodnocen s vlivem na přírodní hodnoty. Případný konkrétní návrh bude podmíněn zpracováním 
biologického posouzení s tím, že záměr nesmí být v rozporu s ustanovením §§ 49 a 50 zákona a rozsah plochy 
bude výrazně redukován. 

Velikost plochy bude výrazně zmenšena podle požadavků správy CHKO 
Beskydy a do regulativu VZ bude pro plochu VZ 201 doplněna podmínka 
biologického posouzení  

 
Ad. D.2. Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
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Zásobování plynem 
Zásobování elektrickou energií 

Správa CHKO Beskydy připomíná, že distribuce elektrické energie nadzemním vedením nesmí být v kolizi 
s ustanovením § 5 odst. 3 zákona:....“Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, 
lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému 
lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 
takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama“. 
Podle ustanovení § 5a odst. 5 zákona .....„každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého 
napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem“.     

Výše uvedené připomínky není možné v rámci ÚP Valašská Bystřice 
zohlednit. Správa CHKO Beskydy může tyto požadavky uplatňovat 
v dalších fázích povolovacích řízení.    

 
Ad. 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 
stanovisek, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 45 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Záměry nesmí být v rozporu se zájmy chráněnými zákonem, a to zejména s ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 
zákona, s ustanovením § 12 zákona, s ustanovením 25 odst. 2 zákona, s ustanovením § 26 odst. 2 písm. a) a 
písm. b) zákona a odst. 3 písm. a) zákona a s ustanovením §§ 49 a 50 zákona. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme plochy pozemků vedených v katastru nemovitostí jako „zbořeniště“ 
(pozemky bez existující stavby), které jsou nyní územním plánem určeny k rekreačním účelům (R), ponechat 
v plochách současného stavu a využití. Jedná se v převážně většině o plochy lesní, případně plochy krajinné 
zeleně bez existující dopravní a technické infrastruktury. 

Požadavku Správy CHKO Beskydy bude vyhověno. Pozemky evidované 
v katastru nemovitostí jako zbořeniště, na kterých již nestojí žádné 
stavby, budou dle skutečného stavu v území zahrnuty do okolních ploch 
s rozdílným způsobem využití.  

 
 

Ad. F.1. Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití 

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, tak podmínky jejich prostorového uspořádání. 
Pro podmínky využití ploch je nutné doplnit kategorii „podmíněné přípustné využití“, které nemusí bezprostředně 
souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených 
podmínek a nejsou-li podmínky splněny, je takové využití považováno za nepřípustné. 
Podmínky prostorového uspořádání stanovují zásady, které musí být dodrženy pro novou výstavbu v 
zastavitelných plochách i pro dostavby v prolukách uvnitř zastavěného území a také pro úpravy stávající 
zástavby. 
- Novostavby a úpravy stávajících staveb lze provádět pouze v souladu se stanovenými podmínkami 

prostorového uspořádání. 
- Stávající stavby, které stanoveným podmínkám prostorového uspořádání nevyhovují, lze bez omezení 

udržovat. 

Kapitola „Podmíněně přípustné využití plochy“ se nachází v regulativu u 
ploch BI a SO.3. Tato kapitola bude doplněna do regulativů pro plochy 
DS, R, OS, VZ, P*, T*, K, P, Z a L dle požadavku CHKO Beskydy.    
Podmínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu lze v rámci ÚP 
stanovit pouze v míře odpovídající podrobnosti územního plánu. Tyto 
jsou v návrhu ÚP Valašská Bystřice stanoveny v regulativech pro 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Požadavky na podmínky 
prostorového uspořádání podrobnějšího rozsahu lze uplatňovat v dalších 
fázích povolovacích řízení.    

 
Ad. F.2. Charakteristika ploch s rozdílným způsobem využití 

- charakter zástavby je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím měřítkem, výškou, typem 
zastřešení, orientací hřebenů střech apod. 

- struktura zástavby je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb na pozemku vůči 
veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.: 

polouzavřená bloková a ulicová zástavba vytváří polouzavřené bloky nebo uliční bloky s mezerami nebo 
prolukami, vnější hrana zástavby vytváří uliční frontu a definuje přilehlé veřejné prostranství 
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otevřená izolovaná nízkopodlažní zástavba izolovanými rodinnými domy, případně  chatami, s 
vymezenými zahradami a pozemky, jejichž oplocení vytváří uliční bloky; není předepsané umístění staveb 
vůči veřejnému prostoru 
ulicová nízkopodlažní nízkopodlažní zástavba vytváří uliční bloky buď kompaktní nebo s mezerami a 
prolukami, vnější hrana zástavby vytváří uliční frontu a definuje přilehlé veřejné prostranství 
volná izolovaná zástavba je tvořena jednotlivými, zpravidla středopodlažními stavbami, obklopenými 
zelení, vytvářející spolu jeden celek, zpravidla neoplocený 
volná sídlištní zástavba je tvořena jednotlivými středopodlažními a vysokopodlažními objekty nebo jejich 
soubory a je doplněna většinou nízkopodlažními objekty vybavenosti, garážemi apod., obklopena zelení a 
nejednoznačně vymezenými veřejnými prostranstvími 
rozptýlená zástavba je tvořena jednotlivými samostatně stojícími stavbami, eventuálně jejich malými 
shluky, obklopenými zpravidla neoplocenými pozemky nebo nezastavitelnou krajinou 
kompaktní areály tvořené kompaktními halovými objekty s vysokým podílem zastavěných a zpevněných 
ploch 
rozvolněné areály tvořené jednotlivými halovými nebo pavilonovými objekty a dalšími stavbami 
drobnějšího měřítka, s vyšším podílem nezpevněných a zelených ploch (stanoveno v podmínkách 
prostorového uspořádání) 
významné solitérní stavby - pohledově významné solitérní stavby, které se uplatňují jako dominanty 
(dostavby a přestavby jsou nepřípustné) 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

V migračně významném území je pro povolování výstavby nutné řešit rovněž rozsah oplocování pozemků a 
umisťování zařízení s vysokou hlukovou nebo světelnou zátěží (stavby nočního osvětlení apod.) tak, aby nebyla 
omezena funkce migračně významného území. Vyloučeno by tak mělo být především umisťování obtížně 
překonatelných plotů, ohrad a dalších migračních bariér (pastevní areály, ohrazené plochy zahrad či bariéry 
porostů rychle rostoucích dřevin apod.). Zvýšenou pozornost je v ploše migračně významného území nutné 
věnovat ochraně a zachování veškeré lesní a mimolesní zeleně.  

Migračně významná území v k.ú. Valašská Bystřice se podle zákresů os 
migračních koridorů v ÚAP nachází v pouze v plochách mimo zastavěné 
území a zastavitelné plochy (ve většině případů se jedná o L – plochy 
lesní, příp. jiné přírodní plochy). V těchto plochách je v regulativech 
stanoveno jako nepřípustné umisťovat „Opatření zamezující 
průchodnosti krajiny.“  
Ochrana lesní a mimolesní zeleně spadá do kompetence orgánů 
ochrany přírody, které jsou dotčenými orgány v následných povolovacích 
řízeních, kde mají možnost se ke konkrétním záměrům vyjádřit.  

 

   

S ohledem na zákonem chráněné zájmy Správa CHKO Beskydy požaduje provedení úpravy regulativů: 
 
BI – PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

Doplnit 
Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě: 
- struktura zástavby: otevřená izolovaná, ulicová nízkopodlažní 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
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struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- úpravy stávajících staveb a případné novostavby musí svým objemem, výškou a měřítkem respektovat okolní 
zástavbu 

- architektonické a hmotové řešení nesmí narušit charakter, měřítko a obraz sídla 

Podmínky budou doplněny do regulativu.   

- zastřešení staveb bude vycházet ze stávajícího charakteru zástavby, který tvoří zástavba se střechami 
sedlovými 

Podmínku nelze doplnit do regulativu, neboť se jedná se podrobnost, 
která nepřísluší do územního plánu. 

 

 
BH – PLOCHY PRO BYDLENÍ HROMADNÉ 

Doplnit 
Podmínky prostorového uspořádání pro stávající zástavbu: 
- struktura zástavby: polouzavřená bloková a ulicová, volná sídlištní 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

 
R – PLOCHY REKREACE  

Doplnit 
Nepřípustné využití plochy: 
- výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci 

Požadavek bude doplněn do regulativu. 

- rekreační areály a střediska zařízení a způsoby využití území narušující užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
či jejichž negativní účinky zhoršují nad přípustné limity životní prostředí okolního území a to i druhotně např. 
zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob 

Požadavek směřuje do následných fází povolovacích řízení a není 
možné ho v ÚP Valašská Bystřice  zohlednit. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozvolněné areály 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména 
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a 
charakter území 

Požadavek bude přeformulován a doplněn do regulativu. 
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- eventuální dostavba musí měřítkem a formou zástavby respektovat kontext okolní zástavby v případě oddělení 
části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části 
povolena další stavba 

Část požadavku je již obsažena v regulativu v předchozím textu.  
Další část požadavku je nadbytečná. V regulativu pro plochu rekreace R 
jsou jako nepřípustné uvedeny nové stavby pro rodinnou rekreaci. Tato 
podmínka zabraňuje možnosti výstavby nového rekreačního objektu 
rodinné rekreace i v případě oddělení části pozemku. 

 
RZ – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

Zrušit 
- V území je nepřípustné využití ploch pro zahrádkářské osady 

Plocha RZ bude z návrhu ÚP Valašská Bystřice vyloučena.  

 
O – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Doplnit 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- bydlení pouze jako součást stavby občanského vybavení 

Po konzultaci se Správou CHKO Beskydy a zástupci obce byla tato 
podmínka vyloučena.  

 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozvolněné areály, volná izolovaná, významné solitérní stavby 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- výšková regulace zástavby v návaznosti na okolní zástavbu 
- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží, využití podkroví je možné 

Podmínka bude doplněna do regulativu 

- v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí charakter a výšková hladina zástavby 
okolním stávajícím objektům 

Požadavek bude přeformulován a zapracován do regulativu. 

   

OH – PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 

 
OS – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

Doplnit 
Podmínka: 
- umístění sportovně rekreačních zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně 
architektonických regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 
zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             

Nepřípustné využití plochy: 
- motoristický sport 

Požadavek bude doplněn do regulativu. 
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Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozvolněné areály 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména 
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby 

Požadavek bude přeformulován a doplněn do regulativu. 

 
Plocha „OS 113 Búřov“ 
Podmínka: 
- umístění sportovně rekreačních zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně 
architektonických regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 
zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             

Hlavní využití plochy: 
- lyžařský areál  

Bude doplněno do regulativu OS do odstavce „Podmíněně přípustné 
využití plochy“. 

Přípustné využití plochy: 
- trvalé travní porosty 
- plochy zeleně, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů 

Požadavky nejsou předmětem ÚP. 

- pozemky nezbytné související dopravní a technická vybavenosti   

Bude doplněno do regulativu.        

Nepřípustné využití plochy: 
- letní využití plochy 
- terénní úpravy většího rozsahu 

Vzhledem k nejednoznačné a příliš obecné formulaci nelze stanovit jako 
podmínku do územního plánu. Část požadavku bude přeformulována a 
doplněna do regulativu.        

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

V regulativu pro plochu OS je tento požadavek již zapracován. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- plochy bez stavebních objektů určené k rekreačním aktivitám ve vymezené ploše  

Podmínka pro plochu OS 113 je splněna vymezením plochy jako 
nezastavitelná.  

 
Plocha „OS 114 Búřov“ 
Podmínka: 
- umístění sportovně rekreačních zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně 
architektonických regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 
zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             
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Hlavní využití plochy: 
- golfové hřiště 

Bude doplněno do regulativu OS do odstavce „Podmíněně přípustné 
využití plochy“. 

Přípustné využití plochy: 
- trvalé travní porosty 
- plochy zeleně, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů 

Požadavky nejsou předmětem ÚP. 

- pozemky nezbytné související dopravní a technická vybavenosti 

Bude doplněno do regulativu OS do odstavce „Přípustné využití plochy“.        

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní plochy – jezírka a vodní tůně v souvislosti se zřizováním nových bio zón 

Bude doplněno do regulativu OS do odstavce „Podmíněně přípustné 
využití plochy“.        

Nepřípustné využití plochy: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

V textové části návrhu ÚP je tento požadavek již zapracován v regulativu 
pro plochu OS. 

 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- plochy bez stavebních objektů určené k rekreačním aktivitám ve vymezené ploše  

Podmínka pro plochu OS 114 je splněna vymezením plochy jako 
nezastavitelná.  

 
SO – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Doplnit 
Nepřípustné využití plochy: 
- nové stavby pro rodinnou rekreaci 

Bude doplněno do regulativu pro plochu SO do odstavce „Nepřípustné 
využití plochy“.        

 
SO.3 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ  

Doplnit 
Nepřípustné využití plochy: 
- nové stavby pro rodinnou rekreaci 

Bude doplněno do regulativu pro plochu SO.3.        

Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozptýlená zástavba, otevřená izolovaná 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- novostavby a úpravy stávajících staveb musí vycházet z prostorového uspořádání stávajících staveb a být v 
souladu s jejich výrazem a respektovat urbanistickou strukturu a objemové charakteristiky tradiční zástavby 

Požadavek bude přeformulován a doplněn do regulativu SO.3. 

- výšková hladina se limituje výškou stávající okolní zástavby, maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví 
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Požadavek bude přeformulován a doplněn do regulativu pro plochu 
SO.3. 

- v rozptýlených lokalitách zástavby v krajině, která si ponechala charakter venkovských usedlostí, se stavby se 
musí přizpůsobit charakteru původní zástavby, který se vyznačuje obdélným půdorysem staveb a sedlovou nebo 
polovalbovou střechou se štíty na kratších stranách půdorysu 

Podmínku nelze doplnit do regulativu, neboť se jedná se podrobnost, 
která nepřísluší do územního plánu. 

 
DS – PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU 

Doplnit 
Podmínka: 
- umístění staveb a zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO Beskydy s prokázáním, že 
změnou nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem (ustanovení §§ 4, 12, 26, 49 a 50 zákona)  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             

Plocha „DS 80 Lušová“ 
Hlavní využití plochy: 
- účelová komunikace, která propojí stávající komunikace v lokalitě Lušová  

Podmínka bude doplněna do regulativu pro plochu DS do odstavce 
„Podmíněně přípustné využití plochy“. 

Přípustné využití plochy: 
- technická infrastruktura neomezující hlavní využití 
- zeleň, která nesnižuje bezpečnost dopravy 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- protierozní opatření 
Nepřípustné využití: 
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

V textové části návrhu ÚP jsou tyto požadavky již zapracovány 
v regulativu pro plochu DS. 

 
 

T* – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Doplnit 
Podmínka: 
- umístění staveb a zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO Beskydy s prokázáním, že 
změnou nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem (ustanovení §§ 4, 12, 26, 49 a 50 zákona)  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             

 
TE – PLOCHY PRO ENERGETIKU 

TO.1 – PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

P* – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Doplnit 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozvolněné areály, kompaktní areály 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
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struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- nové objekty musí členěním stavebních forem, zejména pak celkovým objemem zastavění respektovat 
kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území 

Požadavek bude přeformulován a doplněn do regulativu pro plochu V. 

- směrem k okolním zastavěným plochám a do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň pro lepší 
začlenění areálu do krajin 

Požadavek bude zapracován do regulativu pro plochu V.  

 
VZ – PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU VÝROBU 

Podmínka: 
- umístění staveb a zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO včetně architektonických 
regulativů s prokázáním, že změnou nebude narušen krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 zákona a nedojde 
ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v rámci územního plánu Valašská Bystřice 
zohlednit. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních.             

 
WT – VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Doplnit 
- umístění staveb a zařízení je podmíněno respektováním podmínek ochrany CHKO Beskydy s prokázáním, že 
změnou nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem (ustanovení §§ 4, 12, 26, 49 a 50 zákona)  

Požadavek není možné v takovéto formě zapracovat do textové části 
územního plánu Valašská Bystřice. Celé území obce Valašská Bystřice 
se nachází v CHKO Beskydy. Z této skutečnosti automaticky vyplývá 
povinnost respektovat podmínky ochrany CHKO Beskydy. Požadavky a 
podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny může CHKO Beskydy uplatňovat v následných povolovacích 
řízeních.             

Podmíněně přípustné využití: 
- rybochovná zařízení (přesunout z přípustného využití) 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu: 

• chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 
• informační tabule a zařízení 

Po dohodě s dotčeným orgánem nebude odstavec „Podmíněně 
přípustné využití plochy“ do regulativu doplňován. Výše uvedený text 
bude z regulativu pro plochu WT vypuštěn.  

 
Z* – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

Upravit regulativ - nahradit tímto textem: 
Podmínka: 
- řešení a provoz staveb a zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný 
ráz ve smyslu ustanovení § 12 zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení 
§§ 4, 26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v takovéto formě zapracovat do textové části 
územního plánu Valašská Bystřice. Celé území obce Valašská Bystřice 
se nachází v CHKO Beskydy. Z této skutečnosti automaticky vyplývá 
povinnost respektovat podmínky ochrany CHKO Beskydy. Požadavky a 
podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny může CHKO Beskydy uplatňovat v následných povolovacích 
řízeních.            

Hlavní využití plochy: 
- krajinná zeleň 
Přípustné využití plochy: 
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- zeleň na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy 

V textové části návrhu ÚP jsou tyto požadavky již zapracovány 
v regulativu pro plochu K. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní plochy a toky 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- zařízení úzce vázané na hlavní využití (zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří) 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu: 

• chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 
• informační tabule a zařízení 
 

Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové poměry 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v ustanovení §18 odst. 5 stavebního zákona: 

• veškeré stavby a způsoby využití území nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
• stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 
• oplocení s výjimkou ploch lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří, 
oplocení USES a obhospodařování zemědělských ploch 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 

Požadavek bude upraven a zapracován do regulativu pro plochu K. 

 
 
 

P – PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Upravit regulativ - nahradit tímto textem: 
Podmínka: 
- řešení a zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný ráz ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 
50 zákona  

Požadavek není možné v takovéto formě zapracovat do textové části 
územního plánu Valašská Bystřice. Celé území obce Valašská Bystřice 
se nachází v CHKO Beskydy. Z této skutečnosti automaticky vyplývá 
povinnost respektovat podmínky ochrany CHKO Beskydy. Požadavky a 
podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny může CHKO Beskydy uplatňovat v následných povolovacích 
řízeních.            

Hlavní využití plochy: 
- prvky územního systému ekologické stability 
Přípustné využití plochy: 
- biocentra (luční, lesní, nivní…) – výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími 
požadavkům ÚSES 

Toto přípustné využití plochy je již obsaženo v hlavním využití plochy.  

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní plochy, které jsou součástí biocenter – bez rybochovného využívání a toky 
- zařízení úzce vázané na hlavní využití (zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří) 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu: 

• chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky 
• odpočívadla, 
• prvky drobné architektury 
• informační zařízení 

 

Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné 
- všechna opatření a stavby, která by zhoršila erozní ohroženost území a odtokové poměry 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v ustanovení §18 odst. 5 stavebního zákona: 
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• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu 
nerostů 
• oplocení 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra, včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 

Požadavek bude upraven a zapracován do regulativu pro plochu P. 

 
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Upravit regulativ - nahradit tímto textem: 
Podmínka: 
- řešení, stavby a zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný ráz ve 
smyslu ustanovení § 12 zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 
26, 49 a 50 zákona  

Požadavek není možné v takovéto formě zapracovat do textové části 
územního plánu Valašská Bystřice. Celé území obce Valašská Bystřice 
se nachází v CHKO Beskydy. Z této skutečnosti automaticky vyplývá 
povinnost respektovat podmínky ochrany CHKO Beskydy. Požadavky a 
podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny může CHKO Beskydy uplatňovat v následných povolovacích 
řízeních.            

 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělský půdní fond 

Požadavek je již v regulativu pro plochu Z zapracován.  

Přípustné využití plochy: 
- pozemky pro zemědělskou prvovýrobu na zemědělském půdním fondu, trvale travní porosty, které v krajině plní 
funkci ekologicko-stabilizační a protierozní 

Tato formulace je již obsažena v odstavci „Hlavní využití plochy“.  

- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (např. stromořadí, remízy, 
meze, keřové pláště) 

Obsah této připomínky nelze zohlednit v textové části návrhu ÚP 
Valašská Bystřice, požadavky nejsou předmětem ÚP. 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků (např. protierozní a protipovodňová opatření) 
- související technická infrastruktura 

Bude zapracováno do regulativu pro plochu Z do odstavce „Přípustné 
využití plochy“.  

Podmíněně přípustné využití plochy, u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovené podmínky: 
- stavby a nezbytně nutná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví (např. seníky, pastevní 
areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka) 
- oplocení pastevních areálů a výběhů (např. ohradníky pro hovězí dobytek, koně, ovce) 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, opatření pro zvýšení retenčních schopností území a 
udržení vody v krajině 
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu (např. účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky) 
včetně zařízení pro jejich rekreační využití – odpočinková místa, vyhlídky, přístřešky, informační body 
- malé vodní plochy o výměře do 500 m2 

Požadavky budou zapracovány do regulativu Z  

Nepřípustné využití plochy: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v ustanovení §18 odst. 5 stavebního zákona: 

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu 
nerostů,  pro dopravní a technickou infrastrukturu a oplocování mimo případů uvedených 
v přípustném a podmíněně přípustném využití 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a  
cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně včetně  oplocení souvisejí mimo případů uvedených v 
podmíněně přípustném využití 
• činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny 
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• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím 

Požadavky budou zapracovány do regulativu pro plochu Z do odstavce 
„Nepřípustné využití plochy“.  

 
 

L – PLOCHY LESNÍ 

Upravit regulativ - nahradit tímto textem: 
Podmínka: 
- řešení a zařízení musí být slučitelné s hlavním a přípustným využitím, nebude narušen krajinný ráz ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona a nedojde ke kolizi se zájmy chráněnými zákonem ve smyslu ustanovení §§ 4, 26, 49 a 
50 zákona  
- budou splněny požadavky na ochranu lesních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní 
ochrana a ekologické funkce ploch 

Požadavek není možné v takovéto formě zapracovat do textové části 
územního plánu Valašská Bystřice. Celé území obce Valašská Bystřice 
se nachází v CHKO Beskydy. Z této skutečnosti automaticky vyplývá 
povinnost respektovat podmínky ochrany CHKO Beskydy. Požadavky a 
podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny může CHKO Beskydy uplatňovat v následných povolovacích 
řízeních.            

Hlavní využití plochy: 
- plochy určené k plnění funkcí lesa 

Požadavek je již v regulativu pro plochu L zapracován.  

Přípustné využití plochy: 
- pozemky pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
- trvalé travní porosty 

Tento požadavek nelze zapracovat do textové části ÚP. Částečně již je 
obsažen v odstavci „Hlavní využití plochy“. „Trvalé travní porosty“ nejsou 
předmětem územního plánu.  

 
Podmíněně přípustné využití plochy, u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovené podmínky: 
- malé vodní plochy o výměře do 500 m2 
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství 
- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura 
- pěší komunikace a prostory, naučné, cyklistické a jezdecké stezky, běžecké tratě využívající stávajících a nově 
budovaných účelových lesních cest 
- oplocení ploch lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří 

Požadavek bude částečně upraven a zapracován do regulativu  

 
Nepřípustné využití plochy: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v ustanovení §18 odst. 5 stavebního zákona: 

• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 
• veškeré další stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním nebo přípustným využitím 
• činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny 

Požadavky budou zapracovány do textové části návrhu ÚP Valašská 
Bystřice do regulativu L.  

 
Doplnit:  
RX -  PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM 

Plochy zastavitelné „R 30 Polomec“, „R 31 Polomec“ a „R 57 Humenec“ 
Hlavní využití plochy: 
- pozemky pro jezdecký areál, agroturistika 
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Přípustné využití plochy: 
- specializovaná sportovně-turistická zařízení (jezdecký areál, hipoturistika, …) 
- nekryté prostory určené k výcviku koní 
- zařízení a konstrukce pro výcvik koní 
- pozemky nezbytné související dopravní a technická vybavenosti 
- parkoviště pro uživatele areálu 
Nepřípustné využití plochy: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

Bude doplněno do textové části návrhu ÚP Valašská Bystřice.    

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. 

Tato formulace je již obsažena v předchozím textu.    

Podmínky prostorového uspořádání: 
- struktura zástavby: rozvolněný areál, kompaktní areál 

Požadavek nebude zahrnut do textové části ÚP Valašská Bystřice, 
obsahuje podrobnosti, které nejsou podloženy paragrafovým zněním ze 
strany dotčeného orgánu – požadavek není dostatečně odůvodněn. 
Dalším důvodem je, že požadované členění podle struktury zástavby 
nelze zapracovat do regulativu jako podmiňující pro jednotlivé funkční 
plochy, jelikož dané rozdělení není dostatečně jednoznačné a konkrétní. 
Posouzení, zda daný záměr odpovídá struktuře zástavby stanovené 
v regulativu, by vyžadovalo specifickou odbornost v oblasti architektury a 
urbanismu. Jinak by mohlo docházet k nejednoznačnému vyhodnocení 
struktury zástavby, což by mohlo vést k poškození žadatelů o realizaci 
jednotlivých záměrů.  

- nové objekty musí členěním stavebních forem, zejména pak celkovým objemem zastavění respektovat 
kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území 

Vzhledem ke značně specifickému funkčnímu využití plochy RX a 
umístění těchto ploch nelze takto formulovat podmínku do regulativu RX. 

- směrem k okolním zastavěným plochám a do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň pro lepší 
začlenění areálu do krajin 

Požadavek nelze zapracovat do návrhu ÚP Valašská Bystřice pro jeho 
nejednoznačnou specifikaci. Podmínka má opodstatnění pouze 
v případě určitých záměrů. Její všeobecné stanovení pro plochu RX by 
mohlo v některých případech zhoršit využití plochy požadovaným 
způsobem – působit jako rušivý prvek pro prostory určené pro výcvik 
koní. Tyto požadavky a podmínky může CHKO Beskydy uplatňovat 
v následných povolovacích řízeních v návaznosti na konkrétní záměr. 

Ad. B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Podmínky ochrany krajinného rázu jsou obsaženy v podmínkách pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání 
v části „Ad. F.1.“ 
Pro využití ploch řešeného území je třeba: 
- respektovat tradiční obraz obce, stávající typ osídlení a historický půdorys sídla se zachovalou stávající 

zástavbou 
- rozvojové plochy řešit v návaznosti na charakter stávající kvalitní zástavby a na konfiguraci terénu a citlivé 

začlenit do okolní zástavby i do krajiny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu 
- respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka prostorové skladby území s měřítkem 

staveb 
- vyloučit nežádoucí druhy staveb v nezastavěném území 
- k umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit hodnotu nebo změnit krajinný 

ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (ve smyslu ustanovení § 12 zákona)  
- systematicky budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické stability 
- zachovat průhledy v krajině 
- pro plochy zeleně využívat místně odpovídající druhy dřevin, zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou 

Nelze zapracovat do návrhu Územního plánu Valašská Bystřice, neboť 
se jedná o nejednoznačné požadavky pro využití ploch. 

 

Na základě stanoviska nadřízeného orgánu k návrhu ÚP Valašská Bystřice k částem řešení, které byly od 
společného jednání měněny č.j. KUZL 38565/2015 ze dne 25. 9. 2015 se uskutečnilo pracovní jednání 
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pořizovatele a Agentury ochrany přírody ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy k úpravě regulativů pro 
jednotlivé funkční plochy požadované dotčeným orgánem ve stanovisku č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014. 
Výsledkem jednání je dohodnutý návrh kapitoly F.2. textové části návrhu ÚP Valašská Bystřice, týkající se 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, který bude podkladem pro úpravy návrhu před 
opakovaným veřejným projednáním. 

 
 
9a. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
       ze dne 5.9.2014, č.j. 3281/BE/14 - doplněk   
 
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. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle 
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona vydává na základě změněných skutečností doplňující stanovisko k návrhu 
územního plánu Valašská Bystřice (v návaznosti na stanovisko č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2015): 
1) Plochy smíšené obytné vesnické – SO.3 

SO.3 142 Potoky 
Ve stanovisku označila Správa CHKO Beskydy plochu jako nepřípustný záměr. Podle odstupňované ochrany 
se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy a původní záměr zahrnoval do zastavitelných 
ploch celou výměru pozemku parcely č. 4296/2 (2 636m2) i s okrajem lesa a navazující část druhově pestré 
louky (ekoton). Po úpravě velikosti plochy (viz příloha) lze vyloučit negativní dopad záměru na přírodní 
hodnoty i na krajinný ráz posuzovaného místa – upravený návrh je možné zahrnout do zastavitelných ploch.  

Vzato na vědomí 

2) Plochy pro silniční dopravu – DS 
DS 198 Búřov 
Ve stanovisku označila Správa CHKO Beskydy plochu jako nepřípustný záměr. Podle odstupňované ochrany 
se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. V rámci projednávání bylo zjištěno, že záměr je 
již realizován a posuzování dopadu návrhu na hodnoty území (přírodní i krajinářské) je v tomto případě 
bezpředmětné. Upravený rozsah plochy představuje stávající stav (viz příloha). 

Vzato na vědomí 

 
 
10. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín – závazné stanovisko 
       ze dne 22.8.2014, č.j. HSZL-4265-3/VS-2014 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně ,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 
odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumentaci a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Vzato na vědomí 

 
 
Stanovisko dle § 50 odst. 7  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu, oddělení územního plánování,  
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – stanovisko nadřízeného orgánu 
ze dne 13.10.2014, č.j. KUZL 56552/2014 
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu jako nadřízenému orgánu 
územního plánování byl dne 11. 7. 2014 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předán návrh Územního plánu 
Valašská Bystřice (dále jen "ÚP Valašská Bystřice").  

Stanoviska a připomínky podle ust. § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny dne 
19.9.2014 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu ÚP Valašská Bystřice z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona).  
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Základní identifikační údaje 

Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Projektant: Ing. arch. Radoslav Špok, VISUALCAD s.r.o., Protzkarova 51, 686 01 Uherské 
Hradiště  

Datum vyhotovení: duben 2014 

Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Valašská Bystřice 

 
Podklady pro stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem: 

1. Návrh ÚP Valašská Bystřice 
Textová část návrhu 
Grafická část: 

Výkres základního členění území 1 : 5 000 
Hlavní výkres 1 : 5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

2. Odůvodnění ÚP Valašská Bystřice: 
Textová část odůvodnění 
Grafická část: 

Koordinační výkres 1 : 5 000 
Výkres širších vztahů 1 : 100 000 
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000 
Výkres technické infrastruktury 1 : 5 000 
Výkres dopravní infrastruktury 1 : 5 000 

3. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti 
 
Posouzení 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního 
plánování podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona  

souhlasí 

s návrhem ÚP Valašská Bystřice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
Odůvodnění 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního 
plánování posoudil návrh ÚP Valašská Bystřice z následujících hledisek:  

a) Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  

Z hlediska širších vztahů je předložený ÚP Valašská Bystřice řešena v koordinaci se sousedním územím.  

b) Soulad s politikou územního rozvoje  

Předložený ÚP Valašská Bystřice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen 
"PUR CR 2008) schválenou dne 20.7.2009 usnesením vlády Č. 929.  

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 
(dále jen "ZÚR ZK") požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající 
z následujícího vymezení:  

• priority územního plánování  
• koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území  
• specifická oblast dle PÚR ČR 2008 - specifická oblast SOB2 Beskydy  
• plochy a koridory územního systému ekologické stability - regionální biocentrum 345-Cáb 

(vymezeno jako VPO PU96)  
• cílové charakteristiky krajiny - krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Soláňsko, krajina 

lesní s lukařením  

Návrh ÚP Valašská Bystřice není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  

Vzato na vědomí 

Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti, proto doporučujeme 
pořizovateli, aby jej znovu překontroloval a nechal projektantovi upravit před veřejným projednáním, např.:  
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- v územním plánu jsou vymezeny v záplavovém území návrhové plochy VZ 161, V 91, S0 209, BI 115 a OS 168. 
Dle republikové priority Č. 26 z PÚR ČR 2008 a priority územního plánování Č. 7 ze ZÚR ZK je možné vymezovat 
zastavitelné plochy v záplavovém území jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Odůvodnění výše zmíněných ploch v záplavovém území je nedostatečné a plocha S0 209 není odůvodněna 
vůbec. Odůvodnění upravte a dopracujte tak, aby naplňovalo obsah priorit z PÚR ČR 2008 a ZÚRZK  

Plocha VZ 161 bude z návrhu ÚP vyloučena a vymezena jako stávající 
plocha VZ dle skutečného stavu v území. Plocha SO 209 bude z návrhu 
ÚP vyloučena a vymezena jako stávající plocha SO dle skutečného 
stavu v území. Plocha V 91 bude vymezena pouze mimo záplavové 
území vodního toku Bystřice. U ploch BI 115 a OS 168 bude doplněno 
odůvodnění jejich umístění v záplavovém území   

- v územním plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv a je nutno, dle § 36 stavebního zákona, prověřit jejich 
potřebu a plošné nároky. Toto prověření je možné uskutečnit prostřednictvím souběžného vymezení ploch, ve 
kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu. 
Doporučujeme vymezení těchto ploch doplnit  

Plochy rezerv budou prověřeny až v další fázi, pokud tyto plochy budou 
navrženy na projednání změnou územního plánu. V tomto případě bude 
zváženo současné zadání zpracování územní studie pro dané plochy. 

- v jednotlivých výkresech územního plánu nejsou všechny zastavěné nebo zastavitelné plochy (např. v 
jihovýchodní části řešeného území atd.) napojeny na dopravní infrastrukturu. Uvedené upravte  

Pořizovatel prověřil navržené zastavitelné plochy a konstatuje, že ke 
všem je zajištěn příjezd prostřednictvím napojení na stávající komunikaci 
nebo na navrženou dopravní stavbu či veřejné prostranství. Případně je 
zastavitelná plocha napojena na zastavěné území a příjezd bude řešen 
přes toto zastavěné území.  
Napojení všech lokalit zastavěného území na dopravní infrastrukturu 
nelze do návrhu územního plánu zakreslit. Přístup k některým odlehlým 
nemovitostem je realizován přes louku nebo pole, kde nejsou 
komunikace právně vyřešeny. Stávající komunikace jsou součástí 
příslušných funkčních ploch 

- pokud je v územním plánu stanoveno podmíněně přípustné využití je nutné stanovit podmínky věcného 
charakteru, které je možné splnit. Nelze stanovovat podmínky procesního charakteru (např. nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku, atd.)  

Bude dle možností upraveno v textové části územního plánu. V případě, 
že podmínka byla stanovena dotčeným orgánem ve stanovisku k návrhu 
ÚP Valašská Bystřice, bude v textové části návrhu územního plánu 
ponechána.  

 
 
VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
stanoviska dle § 52 odst. 3 stavebního zákona  
 
Dotčený orgán, organizace          Vyhodnocení    
Stanovisko, připomínka 
 
 
1. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik,  
    tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – koordinované stanovisko 
    ze dne 20.7.2015, č.j. KUZL 38567/2015 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy 
„Územního plánu Valašská Bystřice“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů 
podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:    
 
Žadatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování      
 
Charakteristika návrhu:  Změny v dokumentaci ÚP Valašská Bystřice po společném jednání   
 



49 
 

Návrhové plochy vypuštěné:   
- BI 124, 205, 207   
- SO.3 55, 119, 120, 122, 123, 130, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 144, 169, 199, 203   
- R 95, 116, 200   
- DS 150, 202, 206   
- V 155, VZ 86, 121, 131   
- T* 109   
 
Návrhové plochy vypuštěné, zčásti vymezené jako stávající:   
- SO.3 35, 52, 58, 79, DS 145 byly zahrnuty do stabilizovaných ploch SO.3   
 
Plochy vypuštěné z důvodu jejich převedení do stabilizovaných ploch v celém původně  navrhovaném 
rozsahu:   
- SO.3 143, SO 209, VZ 161, O 197   
 
Návrhové plochy redukované:   
- SO.3 24, 26, 59, 60, 64, 65, 92, 104, 128, 129, 142, 159, 172, 204   
- R 57, 99, 158   
- OS 113, 114, 194 
- DS 198   
- P* 152   
- T* 110, 111   
- V 91 vypuštěna část plochy zasahující do záplavového území, VZ 201   
 
Dále došlo ke změnám funkčního využití některých stabilizovaných ploch a k úpravám textové části. Tyto změny 
po společném jednání jsou obsaženy v textové části ODŮVODNĚNÍ pro veřejné jednání 05/2015 Územního 
plánu Valašská Bystřice.    
 
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

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

k předložené dokumentaci k veřejnému projednání návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Valašská 
Bystřice, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, uplatňuje souhlasné 
stanovisko.   
Odůvodnění:       
V rámci změn, které byly provedeny od společného jednání, došlo k výše uvedeným podstatným úpravám (byla 
vypuštěna a zredukována většina dříve navrhovaných ploch pro bydlení včetně všech ploch, ke kterým bylo 
orgánem ochrany ZPF v rámci předchozího projednání uplatněno nesouhlasné stanovisko). Navrhovaným 
řešením dochází k celkové redukci záboru ZPF. Z tohoto důvodu, nemáme k předloženému návrhu OOP 
Územního plánu Valašská Bystřice připomínek.      

 
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů,   

k předložené dokumentaci k veřejnému projednání opatření obecné povahy – Územního plánu Valašská Bystřice, 
podle ust. § 48a odst. 2 písm. a) zákona o lesích, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:   
Navrženým řešením došlo k vypuštění nebo redukci již odsouhlasených ploch, příp. k úpravě regulativů. 
Nedochází k novému záboru PUPFL, nově navržené plochy doplňují ÚSES.                                                                                        
   
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění,   

k předložené dokumentaci k veřejnému projednání opatření obecné povahy  -  Územního plánu Valašská 
Bystřice, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává souhlasné stanovisko.          
Odůvodnění:   
Navržené změny ploch v územním plánu nemohou žádným zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu 
ovzduší daného území. Případné umísťování nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší krajský úřad 
posuzuje vždy individuálně s ohledem na umístění ve vztahu k okolní obytné zástavbě.              
                                                                               
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán 

na úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů,  vydává souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Valašská Bystřice  (VP)   

Odůvodnění:   
- Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice III/05726, III/05730 a III/48610.    
- Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány. Dle  předloženého návrhu nejsou navrhovány plochy, které by byly s 

uvedenými silnicemi ve střetu, není prodlužován průjezdní úsek obcí.    
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- Silnice III/05726 je poměrně významnou zkratkou mezi městy Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Dle sčítání 
dopravy v r. 2010 je zde intenzita dopravy 1895  vozidel/24  hodin. V návrhu je stanovena podmínka u nově 
navržených ploch s využitím pro bydlení, které jsou v blízkosti dopravně více zatížené komunikace, prokázání, 
že nedojde k překročení hlukových limitů. Jsou splněny podmínky ze Zadání ÚP. K návrhu ÚP Valašská 
Bystřice ani k úpravám po SJ nemáme z hlediska dopravy žádné připomínky.                                                                                    

 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné 
správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k veřejnému projednání opatření obecné povahy – Územního 
plánu Valašská Bystřice kladné koordinované stanovisko.     
 

Vzato na vědomí 
 
 
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc  
    ze dne 21.7.2015, č.j. 43540/ENV/15, 938/570/15 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), obdrželo Vaše oznámení o veřejném 
projednání návrhu ÚP Valašská Bystřice, spolu se žádostí o vyjádření.  
Na úsek státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, 
(horní zákon), na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na předmětném 
k.ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci 
zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na 
něž by se z horního zákona vztahovala územní ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému 
návrhu ÚP nemáme připomínky.  

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad 
Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o 
výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn 
váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 
sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 

Vzato na vědomí 
 
 
3. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu, oddělení územního plánování,  
    tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – stanovisko nadřízeného orgánu k měněným částem 
    ze dne 25.9.2015, č.j. KUZL 38565/2015 
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu 
územního plánování bylo  předloženo dne 23. června 2015 ve smyslu § 52 odst. 1  zákona  č.183/2006 Sb.,  o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pozvání na  
veřejné projednání návrhu Územního plánu  Valašská  Bystřice (dále jen ÚP), k vydání stanoviska podle 
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.    
 
Základní identifikační údaje   

Pořizovatel:    Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování   
Projektant:  Ing.arch. Radoslav Špok,  VISUALCAD,  s.r.o.,  Protzkarova  51,  686 01 Uherské Hradiště   
Datum vyhotovení:  květen 2015   
Schvalující orgán:  Zastupitelstvo obce Valašská Bystřice    
 
Podklady:     
K vypracování stanoviska využil nadřízený orgán materiály zveřejněné na webových stránkách města Rožnov 
pod Radhoštěm  v rozsahu § 52 odst. 1 stavebního zákona a další, potřebné k posouzení.    
 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování:    

1. Návrh ÚP Valašská Bystřice:     
Textová část návrhu ÚP    
Grafická část:   

Výkres základního členění území     1:5 000   
Hlavní výkres               1:5 000   
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1:5 000   

2. Odůvodnění ÚP Valašská Bystřice:     
Textová část odůvodnění ÚP   
Grafická část odůvodnění   

Koordinační výkres             1:5 000   
Výkres širších vztahů             1:100 000   
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Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL        1:5 000   
Výkres technické infrastruktury           1:5 000   
Výkres dopravní infrastruktury           1:5 000    

 
Posouzení   
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního 
plánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona  souhlasí  s návrhem ÚP Valašská Bystřice, v částech 
řešení, které byly od společného jednání změněny, z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vazby  a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem   a současně ve smyslu § 50 
odst. 7 stavebního zákona   souhlasí  s návrhem ÚP Valašská Bystřice z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje.    
 
Odůvodnění   
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního 
plánování posoudil návrh ÚP Valašská Bystřice v částech, které byly od společného jednání změněny, z 
následujících hledisek:   
Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy   
Návrh ÚP Valašská Bystřice se v částech řešení, které byly od společného projednání změněny, nedotýká 
zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy.   
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem   
Návrh ÚP Valašská Bystřice není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, v rozporu  se 
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5. 10. 2012.    
Soulad s politikou územního rozvoje   
Dne 15. 4. 2015 vláda projednala a usnesením č. 276 schválila dokument Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky. Doposud platná Politika územního rozvoje České republiky 2008 přestala v měněných 
částech platit a platí již Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále též PÚR ČR).   
Vzhledem k tomu, že stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚP 
Valašská Bystřice podle § 50 odst. 7 stavebního zákona bylo vydáno 13. 10. 2014, tedy před počátkem 
závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 a je tedy z hlediska souladu s 
politikou územního rozvoje neaktuální, provedl krajský úřad rovněž toto posouzení návrhu ÚP Valašská Bystřice a 
to v celém rozsahu návrhu územního plánu.   

Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro řešené území vyplývá:   
- respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - jsou  

uplatněny a vyhodnoceny   
- SOB2 Specifická oblast Beskydy - v ÚP je zapracováno.    
Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu ÚP Valašská Bystřice jsou zohledněny a zapracovány veškeré 
záležitosti, které pro řešené území vyplývají z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. ÚP Valašská Bystřice není v 
rozporu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.  

Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže), proto 
doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh ÚP znovu překontrolovaný a upravený:    

- upozorňujeme na vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kdy je u většiny ploch s 
rozdílným způsobem využití možná pouze „související dopravní a technická infrastruktura“, nikoliv slučitelná    

- v kap. F.2. Charakteristika ploch s rozdílným způsobem využití je u ploch R – plochy rekreace s hlavním 
využitím rodinná a hromadná rekreace uvedeno jako nepřípustné využití „nové stavby pro rodinnou rekreaci“, 
přičemž jsou navrženy zastavitelné plochy rekreace (není tedy zcela zřejmé, co by bylo přípustné např. na ploše 
R 4, viz odůvodnění str. 50). Uvedené uvést do souladu   

- územní plán musí být jednoznačný, konkrétní a srozumitelný. Týká se to také podmínek prostorového 
uspořádání. Pokud je uvedeno, že „nové objekty nebo stavební úpravy, nástavby... budou svým objemem, výškou 
a měřítkem respektovat okolní zástavbu“, příp. že „nové objekty nebo stavební úpravy, nástavby...  budou 
respektovat urbanistickou strukturu a charakter stávající zástavby“,  musí být uvedeno, jaká okolní zástavba je.  
Pokud je u plochy krajinné zeleně uvedeno jako podmíněně přípustné využití „malé vodní plochy“, musí být 
zároveň uvedeno, co je ještě „malá plocha“.   
U některých podmíněně přípustných využití ploch je uvedena podmínka, pokud „nedojde k narušení krajinného 
rázu a ke kolizi se zájmy chráněným zákonem“. Tato podmínka je příliš obecná. Co se týká „kolize se zákonem“ -   
toto není nutné uvádět, zákonnost je nezbytné dodržovat vždy, není nutné na tuto povinnost speciálně odkazovat.  
Obdobně potom v kap. F.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu  jsou uvedeny nejednoznačné požadavky 
pro využití ploch. Např. požadavek „zachovat průhledy v krajině“ – není jasné, o které průhledy jde, nejsou 
definované; „vyloučit nežádoucí druhy staveb v nezastavěném území“ – není definována nežádoucí stavba apod.   

- v odůvodnění v kap. A.4. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje… :    
• je uvedeno: „Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1“ schválená dne 15. 

dubna 2015…“. Vláda schválila Aktualizaci č.1 Politiky územního rozvoje České republiky. Text v této 
kapitole upravit   
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• je uvedeno: „ÚP respektuje a je zpracován v souladu s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty 
vydanými krajem: … Územní plán sídelního útvaru Valašské Bystřice včetně jeho změn“. Upozorňujeme, 
že výše zmíněný ÚP není koncepčním a rozvojovým dokumentem vydaným krajem   

- v odůvodnění v kap. A.11. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení    
• není zcela jasné, jakým způsobem zpracovatel dospěl k potřebě vymezení plochy pro cca 98 nových 

bytů (str.16)   
• místní názvy lokalit a kopců neuvádět do Hlavního výkresu (str.37)   
• ve Změnách v dokumentaci ÚP Valašská Bystřice po společném jednání uvést správné zařazení 

doplněných změn do kapitol v textové části odůvodnění (str.38)    

- v odůvodnění v kap.  A.12.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch aktualizovat údaje, viz 3. aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území (2014)   

- do Výkresu základního členění území doplnit čísla návrhových ploch s rozdílným způsobem využití    

- nepoužívat označení ID (identifikátor), používat termín „číslo“ (např. v Hlavním výkrese)   

- do Koordinačního výkresu doplnit obalovou zónu kolem hranice obce.   

V návrhu bylo upraveno a doplněno 
 
 
3.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení na 
životní prostředí                     

V rámci projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal stanovisko, 
ve kterém nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblast (Natura 2000) 
a současně byl uplatněn požadavek na posuzování územního plánu ve smyslu ustanovení § 10i 
a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Proto bylo zpracováváno „Vyhodnocení vlivů územního plánu Valašská Bystřice na 
udržitelný rozvoj území“ v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů územního plánu Valašská Bystřice na 
životní prostředí (SEA) a Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.   
Základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí je obsažena v textové části odůvodnění zpracované projektantem – kapitola A.8., které je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, jako příloha č. II. 
 
 
4.  Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona ze dne 20. října 2014 č.j. KUZL 56240/2014    
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10g zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpísů  

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

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k posouzení vlivů na životní prostředí koncepce "Územní plán Valašská Bystřice" 

za dodržení následujících podmínek: 

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochy  
BI 124, 205, 207,  
R 95, 116, 200,  
SO.3 52, 55, 79, 119, 120, 122, 123, 130, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 169, 
199, 203, DS 145, 198, 202, 206,  
T* 109,  
P* 152,  
V 155,  
VZ 131.  
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• Bude zmenšena velikost ploch  
SO.3 24, 26, 58, 59, 60, 104, 204,  
R 158,  
OS 114, 194  
T* 110, 111,  
VZ 201.  

• Plochu SO.3 35 omezit na 1 objekt v západním cípu plochy.  
• V ploše R 57 vyloučit severní část zasahující do luk.  
• V ploše SO.3 64 omezit zastavitelnou plochu na severní polovinu.  
• V ploše SO.3 65 omezit zastavitelnou plochu na severní polovinu.  
• Plochu SO.3 92 zmenšit na 1/2 rozlohy s vyloučením další zástavby.  
• Plochu SO.3 128 omezit na 1/3 rozlohy podél komunikace.  
• Plochu SO.3 159 zmenšit na 1/3 rozlohy podél komunikace.  
• Plochu SO.3 172 zmenšit o 1/2 na západní část.  
• Plochy SO.3 99 a 129 vymezit a stabilizovat jako plochy rekreace R s vyloučením další zástavby.  

• V podmínkách využití ploch ÚP Valašská Bystřice podmínit realizaci záměrů v plochách  
BI 15, 69,  
R 158,  
SO.3 35, 50, 51, 76, 143, 159, 172, 173,  
VZ 86, 121, 201,  
T* 106, 110, 111, 112, 211,  
OS 113, 194,  
P* 105  
DS 150, 151  
biologickým průzkumem s tím, že záměr nesmí být v rozporu s §§ 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb.  

• U záměrů v plochách R, O a DS, které jsou vymezeny v kolizi se sesuvným územím, budou provedena 
opatření proti sesuvům.  

• U plochy SO 113 je uskutečnění předpokládaného záměru podmíněno zpracováním geologického 
průzkumu.  

• U ploch OS 113 a 114 (plochy rozšíření sjezdovky a golfového hřiště) je doporučeno zachovat stávající 
strukturu vegetace a neprovádět zde žádná opatření, jež by charakter luk znehodnotily. Mezi tato 
opatření patří zejména odvodňování, hnojení, aplikace herbicidních přípravků a podobné zásahy.  

• Neomezovat funkci migračně významného území.  

• Doporučujeme respektovat návrh na úpravu regulativů, který navrhla Správa CHKO Beskydy ve svém 
stanovisku č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014.  

 
Předkladatel:  Město Rožnov pod Radhoštěm  
Umístění koncepce: kraj Zlínský  

obec Valašská Bystřice  
ODŮVODNĚNÍ:  

I. Charakter koncepce  
Územní plán Valašská Bystřice vymezuje tyto zastavitelné plochy:  
Plochy pro bydlení individuální BI 7, 15, 18, 27, 39, 40, 43, 44, 69, 70, 115, 124, 146, 195, 196, 205, 207. 
Plochy rekreace R 4, 30, 31, 32, 57, 95, 116, 158, 200. Plochy občanského vybavení O 197. Plochy pro 
tělovýchovu a sport OS 113, 114, 163, 168, 194. Plochy smíšené obytné SO 209. Plochy smíšené obytné 
vesnické SO.3 2, 3, 10, 13, 19, 24, 26, 33, 35, 37, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 76, 79, 92, 
99, 104, 119, 120, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 159, 
165, 169, 172, 173, 199, 203, 204. Plochy pro silniční dopravu DS 80, 125, 145, 147, 150, 151, 166, 198, 
202, 206, 208, 210. Plochy technické infrastruktury T* 106, 109, 110, 111, 112, 211. Plochy pro energetiku 
TE 117. Plochy veřejných prostranství P* 105, 148, 152. Plochy výroby a skladování V 84, 85, 91, 153, 
155. Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ 86, 87, 121, 131, 161, 201.  
Dále se vymezuje plocha přestavby BI 115 a navrhují se plochy územní rezervy SO.3 157, 170.  

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředi dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnoceni):  

Ing. Marie Skybová, Ph.D. - autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (číslo rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 38388/ENV/08, č. j. rozhodnutí o prodloužení 
autorizace 20738/ENV/13)  
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Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny -
Hodnocení vlivů na soustavu NA TURA 2000 (dokumentace Posouzení):  

RNDr. Lukáš Merta - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
(držitel autorizace MŽP ČR č.j. 51780/ENV/10)  

II. Průběh posuzování  
Návrh zadání ÚP Valašská Bystřice obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje (dále jen "KÚ ZK") dne 24. 5. 2011.  
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen "zákon o posuzování vlivů na ŽP"), vyjádření věcně příslušných oddělení KÚ ZK, a stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody (Správy CHKO Beskydy), provedl odbor životního prostředí a 
zemědělství KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10d odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
ŽP v souladu s ust. § 10i odst. 3 tohoto zákona.  
Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 27. 6. 2011 pod č. j. KUZL 36862/2011 vyplynul požadavek na 
zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ŽP 
Územního plánu Valašská Bystřice. Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo stanovisko orgánu ochrany přírody č. j. 
3017/BE/2011 ze dne 22. 6. 2011, které v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pro 
hodnocenou koncepci nevyloučilo významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen "EVL") a ptačí 
oblasti (dále jen "PO"). Požadavek na zpracování Vyhodnocení vyplynul ze znění §10a odst. 1 písmo a) 
zákona č. 100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i tohoto zákona.  
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí na 
internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100 up, kód koncepce ZLK599P.  
Dne 11. 7. 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném jednání k 
"návrhu opatření obecné povahy územního plánu Valašská Bystřice včetně Vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území". Společné jednání se uskutečnilo 7. 8.2014.  
Dne 3. 9. 2014 vydal KÚ ZK pod Č. j. KUZL 41876/2014 k Návrhu územního plánu Valašská Bystřice 
souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou, kterou uplatnil orgán ochrany ZPF.  
Dne 19. 9. 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad od odboru 
výstavby a územního plánování, Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm stanoviska a připomínky podle 
§ 50 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k 
Územnímu plánu Valašská Bystřice jako podklad pro vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování 
vlivů na ŽP.  

III. Hodnocení koncepce  
Územní plán Valašská Bystřice je předkládán v jedné variantě.  
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Valašská Bystřice na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v 
rozsahu přílohy stavebního zákona. Níže jsou uvedeny závěry zpracovatele Vyhodnocení:  
Vlivy na kvalitu ovzduší považuje zpracovatel Vyhodnocení za nulové až nevýznamné. Plocha výroby a 
skladování V 155, která je vymezena současně s plochami bydlení smíšenými Obytnými vesnickými 50.3 
122, 123,203 a 208 a v jejich přímém sousedství, je z důvodů předběžné opatrnosti hodnocena mírně 
nepříznivým vlivem. Kladně hodnotí zpracovatel Vyhodnocení z hlediska vlivu na ovzduší všechny plochy 
zeleně K a plochy přírodní P.  
Vliv na změnu klimatu zpracovatel Vyhodnocení nepředpokládá. Zasněžování sjezdové trati v ploše OS 113 
již probíhá, vymezením plochy proto nedojde k významné změně proti současnému stavu.  
Zastavitelná plocha pro výrobu a skladování V 155, situovaná v přímém sousedství s návrhovými plochami 
venkovského bydlení, může mít dle zpracovatele Vyhodnocení vliv na zvýšení akustické zátěže bud' 
zvýšením dopravy vyvolané záměrem, nebo vlastními technickými a technologickými procesy, které budou 
na plochách probíhat. Z tohoto pohledu doporučuje zpracovatel Vyhodnocení zvážit nutnost vymezení 
zastavitelných ploch v údolí toku Břucko.  
Z hlediska vlivů na ZPF ÚP Valašská Bystřice nezabírá půdní fond v I. nebo II. třídě ochrany. Zastavitelné 
plochy vymezené na méně kvalitních půdách jsou zpracovatelem hodnoceny velikostí vlivu O (plochy do 0,3 
ha), nebo -1 (plochy od 0,3 do 10 ha). Významnost vlivu ÚP na ZPF je pak hodnocena jako nepříznivá. V 
ploše 50.3 37 dojde podle něj ke střetu s plošnými investicemi do půdy (meliorace).  
Zábor lesního půdního fondu o rozsahu 1,03 ha je předpokládán v ploše určené pro sjezdovou trať OS 113, 
v ploše DS 80 o rozsahu 0,68 ha pro vybudování účelové lesní komunikace a v drobných plochách 
technické infrastruktury T*110, 111 a 112 (0,18,0,14 a 0,04 ha PUPFL), určených pro realizaci 
protipovodňových hrází. Z hlediska záboru PUPFL se jedná v plochách T* o minimální rozsah v okrajových 
částech lesních porostů, které jsou zpracovatelem Vyhodnocení hodnoceny nulovým až nevýznamným 
vlivem. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v ploše DS 80 je hodnocen mírně nepříznivě (-1), 
pokud se jedná o plochu pro realizaci zpevněné komunikace. Celkově je významnost vlivu na lesní 
pozemky hodnocena zpracovatelem Vyhodnocení jako nepříznivá. Možností ochrany je omezit stavebně 
technickou činnost na nezbytně nutnou.  
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Využití ploch BI a 50.3, které kolidují se sesuvným územím, zpracovatel Vyhodnocení podmiňuje 
provedením opatření proti sesuvům. Jedná se o plochy 50.3 119,129 okrajově 144. Dále ale R 200 a 
částečně R 57, O 197, DS 198, OS 113 a 194, T* 211. Rovněž realizace záměrů v plochách R, O a DS by 
měla být podle zpracovatele podmíněna provedením opatření proti sesuvům, neboť v těchto plochách nelze 
vyloučit riziko aktivace svahových pohybů.  
Návrh územního plánu respektuje charakter území, neumísťuje nové rozvojové plochy na horizonty a 
nevytváří nové soustředěné lokality zástavby až na výjimku, kterou je soubor ploch V 155 a S0.3 133, 123, 
122, 203. Tyto plochy představují z hlediska vlivu na krajinný ráz zásadní vizuální změnu dosud 
nezastavěného bočního údolí toku Břucko. Podle zpracovatele Vyhodnocení se jedná o nevratný krok, který 
by měla obec pečlivě zvážit. Zpracovatel dále konstatuje, že vzhledem ke krajinnému rázu řešeného území 
má potenciál jeho negativního ovlivnění především nadměrné množství rozvojových lokalit, které mění 
krajinný ráz území postupně a nevratně. Až na výjimky je možné jednoznačně určit jednotlivé plochy návrhu 
územního plánu s potenciálem jeho nepříznivého ovlivnění. Naopak pozitivním vlivem návrhu ÚP Valašská 
Bystřice je ponechání ploch SO.3 157 a 170 v územní rezervě, neboť vymezení těchto lokalit v podobě 
celistvé zastavitelné plochy by podle zpracovatele nepříznivě ovlivnilo krajinný ráz území. Velmi nepříznivě 
je zpracovatelem Vyhodnocení hodnocena plocha SO.3 138, situovaná v pohledově exponované poloze a 
vytvářející nové jádro zástavby (hodnocení -2). Dále zpracovatel upozorňuje na nevhodný způsob 
vymezení plochy BI 124 a plochy zcela mimo kontakt se současně zastavěným územím - mimo SO 3 26 a 
92 (hodnoceny -2) to jsou SO.3 99, 129 a 134.  
Zpracovatel Vyhodnocení nepředpokládá nepříznivý vliv návrhu ÚP na kvalitu povrchových a podzemních 
vod. Rovněž z hlediska kvantity a režimu podzemních a povrchových vod budou mít plochy návrhu ÚP 
Valašská Bystřice nevýznamný až nulový vliv.  
Územní plán Valašská Bystřice vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před záplavami návrhem 
protipovodňových hrází na plochách T* 109, 110, 111, 112, 211 a protierozního příkopu na ploše T* 106 a 
jejich retenčních prostorů. Tyto plochy jsou zpracovatelem hodnoceny pozitivně. Retenční kapacitu území 
rovněž zvýší plochy změn v území pro realizaci krajinné zeleně, tj. plochy K a P, určené pro realizaci 
skladebných částí ÚSES a interakčních prvků. Z hlediska vlivu na povrchové vody a povrchový odtok jsou 
negativně hodnoceny plochy, které jsou návrhem územního plánu lokalizovány v záplavovém území 
(BI115, VZ 161, SO.3 209), a to velikostí vlivu -1, neboť se nejedná o lokalizaci v aktivní zóně záplavového 
území.  
Návrhové plochy, lokalizované cele nebo částečně ve II. zóně CHKO, jsou zpracovatelem hodnoceny 
velikostí vlivu -2. Jedná se o plochy SO.3 26, 79, 92 a 141, u nichž nebyla dokázána nezbytnost pro 
zemědělské hospodaření v druhém nejvýznamnějším pásmu ochrany. Stejným způsobem je hodnocena 
plocha SO.3 55, které je lokalizována izolovaně ve III. zóně obklopena II. zónou a vymezena na cenných 
stanovištích chráněných soustavou Natura 2000.  
Zpracovatel Vyhodnocení navrhuje k předcházení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní 
prostředí a lidské zdraví konkrétní opatření a podmínky využití území, případně vypuštění některých ploch z 
návrhu ÚP. Na základě vyhodnocení významnosti vlivů jednotlivých lokalit územního plánu na složky 
životního prostředí zpracovatel Vyhodnocení konstatuje, že ÚP Valašská Bystřice nepřinese z hlediska 
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv na životní prostředí.  

Hodnocení vlivů návrhu ÚP Valašská Bystřice na soustavu Natura 2000 provedl RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. 
v samostatné studii (část B Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území - Posouzení vlivů územního 
plánu na území Natura 2000).  
Dokumentace Posouzení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., v platných 
zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení 
MŽP ČR a Evropské komise. Hodnocení koncepce bylo zpracováváno jako součást procesu SEA 
(posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí).  
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že předložená koncepce nebude mít významný 
negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 za 
předpokladu, že z územního plánu budou vypuštěny vybrané plochy, případně bude zmenšena velikost 
problematických ploch. Jedná se o plochy různou měrou kombinující dva dílčí negativní vlivyzábor 
kvalitních luk (stanoviště 6510) a rušení vlivem jejich umístění mimo zastavěnou část obce.  
Mírně negativní vliv byl vyhodnocen u jediného ze 17 stanovištních předmětů ochrany EVL Beskydypro 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (6510). U tohoto stanoviště dojde realizací návrhových ploch k 
prostorovému záboru na úrovni 9,14 ha (kvalita I + II) z celkové rozlohy cca 495 ha stanoviště 6510, 
nacházejícího se na území obce. To představuje podíl 1,85 % jeho rozlohy. V kvalitě I stanoviště 6510 
dojde k záboru 4,12 ha, což představuje podíl 0,83 % z celkové rozlohy stanoviště na území obce. U 
druhových předmětů ochrany EVL Beskydy byl vliv koncepce vyhodnocen v kategorii nula, a to z důvodů 
neprokázání těchto druhů na území obce, případně nedotčení jejich stanovišť. Výjimku tvoří velké šelmy 
(rys, vlk a medvěd), pro které byl vliv ÚP vyhodnocen jako mírně negativní v důsledku rozšiřování zástavby 
do extravilánové části obce (vliv rušení).  
Pro ptačí předměty ochrany PO Horní Vsacko byla koncepce vyhodnocena v kategorii nulového vlivu, 
jelikož návrhové plochy na nelesních stanovištích jsou situovány daleko od hranic PO a do lesních partií 
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obce nebude rozvojovými aktivitami zasahováno.  

VI. Vypořádání připomínek  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Územnímu plánu 
Valašská Bystřice zaslal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí - příslušnému správnímu úřad na úseku 
posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají dokumentace 
Vyhodnocení. Takovou připomínku obdržel KÚ ZK jen jednu:  
Správa CHKO Beskydy ve svém stanovisku č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014 upozorňuje, že návrhové 
plochy SO.3 157 a 170 nebyly předmětem posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. SCHKO uvádí, že 
realizací záměru hrozí konflikt s ustanovením §12 zákona Č. 114/1992 Sb. a konflikt s předměty ochrany 
soustavy NATURA 2000.   

Vvpořádání: Vymezení těchto ploch jako ploch návrhových není předmětem této koncepce, zde 
jsou tyto plochy uvedeny pouze jako plochy územní rezervy. Při projednávání ÚP, který obsahuje 
územní rezervu, se tato rezerva neposuzuje jako navržený způsob využití plochy. K prověření 
územní rezervy dochází až po jejím vymezení (tj. po vydání UP). Účel, pro který je územní 
rezerva vymezena, nelze bez změny ÚP realizovat, posuzuje se tedy až při této změně a to ve 
všech souvislostech. Územní rezerva sama není "rámcem pro budoucí povolení" určitého záměru, 
ani nemůže zakládat významný vliv na území Natura 2000, ale pouze zajišťuje ochranu území pro 
prověření možnosti jeho budoucího využití. V důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže 
dojít k vzniku negativního vlivu na životní prostředí ani na území Natura 2000.  

 
 
5.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50, odst. 5 zohledněno 
 
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů bylo územním plánem 
zohledněno. Níže uvedené podmínky byly vyhodnoceny následovně: 

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochu SO.3 52  
Část plochy SO.3 52 byla na základě skutečného stavu v území připojena k zastavěnému území, 
většina zastavitelné plochy SO.3 52 byla z návrhu vyloučena. 

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochu SO.3 79 
Zanedbatelná část plochy SO.3 79 (cca 100 m2), na které stojí doplňková stavba k sousednímu 
rodinnému domu, byla zahrnuta do zastavěného území, většina zastavitelné plochy SO.3 79 byla 
z návrhu vyloučena.   

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochu SO.3 142 
V dokumentaci pro společné jednání byla zastavitelná plocha SO.3 142 navržena v rozsahu celého 
pozemku parc. č. 4296/2 (2636 m2). Tato plocha byla stanoviskem Správy CHKO Beskydy ze dne 
5. 9. 2014, č.j. 3281/BE/14 a následně stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje k posouzení vlivů 
koncepce na životní prostředí ze dne 20. 10. 2014, č.j. KUZL 56240/2014 z návrhu ÚP Valašská 
Bystřice vyloučena. Bylo navrženo zmenšení plochy SO.3 142 na necelou jednu třetinu rozlohy (cca 800 
m2) pro umístění pouze jednoho rodinného domu tak, aby nezasahovala do lokalit s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin. K takto upravené zastavitelné ploše SO.3 142 vydala Správa CHKO Beskydy 
doplňující stanovisko ze dne 22. 4. 2015, č.j. 01725/BE/2015-2, ve kterém vyloučila negativní dopad 
záměru na přírodní hodnoty i na krajinný ráz a záměr vyhodnotila jako přípustný. Větší část původně 
navržené zastavitelné plochy SO.3 142 byla z návrhu ÚP Valašská Bystřice vyloučena.       

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochu DS 198 
Správa CHKO Beskydy ve svém stanovisku k návrhu ÚP Valašská Bystřice pro společné jednání ze dne 
5. 9. 2014, č.j. 3281/BE/14 označila plochu DS 198 jako nepřípustný záměr a následně Krajský úřad 
Zlínského kraje ve stanovisku k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ze dne 20. 10. 2014, č.j. 
KUZL 56240/2014 požadoval její vyloučení z návrhu ÚP. V rámci projednávání však bylo zjištěno, že 
v dané ploše je již vybudováno zpevněné parkoviště a posuzování dopadu záměru na hodnoty území 
(přírodní a krajinářské) je v tomto případě bezpředmětné. Podle skutečného stavu v území byl upraven 
rozsah zastavitelné plochy DS 198 a plocha byla na základě doplňujícího stanoviska Správy CHKO 
Beskydy ze dne 22. 4. 2015, č.j. 01725/BE/2015-2 ponechána v návrhu ÚP Valašská Bystřice.  

• Z návrhu ÚP Valašská Bystřice odebrat plochu P* 152 
Plocha P* 152 byla v dokumentaci pro společné jednání navržena za účelem zajištění přístupu 
k zastavitelné ploše BI 124, která však byla, z důvodu rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z návrhu ÚP Valašská Bystřice vyloučena. Správa CHKO 
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Beskydy ve svém stanovisku k návrhu ÚP Valašská Bystřice pro společné jednání ze dne 5. 9. 2014, č.j. 
3281/BE/14 označila plochu P* 152 jako nepřípustný záměr – odůvodněno vyloučením plochy BI 124. 
Rozsah plochy P* 152 byl redukován a plocha byla v návrhu ÚP Valašská Bystřice pro veřejné 
projednání ponechána na základě toho, že zajišťuje jediný možný přístup ke stávající zástavbě – 
rodinný dům čp. 330.     

• Plochu SO.3 35 omezit na 1 objekt v západním cípu plochy  
Ve stanovisku Správy CHKO Beskydy ze dne 5. 9. 2014, č.j. 3281/BE/14 k návrhu ÚP Valašská Bystřice 
pro společné jednání a následně ve stanovisku Krajského úřadu Zlínského kraje k posouzení vlivů 
koncepce na životní prostředí ze dne 20. 10. 2014, č.j. KUZL 56240/2014 bylo požadováno zmenšení 
zastavitelné plochy SO.3 35 na rozsah pro 1 objekt v západním cípu. Plocha byla dle požadavku 
zmenšena a s ohledem na již probíhající realizaci stavby rodinného domu v západní části plochy, byla 
tato část již zahrnuta do zastavěného území.     

• Plochu SO.3 129 vymezit a stabilizovat jako plochu rekreace s vyloučením další zástavby  
Plocha SO.3 129 byla výrazně redukována tak, aby byla vyloučena další zástavba a ponechána jako 
zastavitelná plocha SO.3 na základě Změny č. V ÚP Valašská Bystřice, která nabyla účinnosti 24. 3. 
2001. Touto změnou byla plocha rekreace, ve které se nachází plocha SO.3 129, změněna na plochu 
bydlení. 

• U záměrů v plochách R, O a DS, které jsou vymezeny v kolizi se sesuvným územím, budou provedena 
opatření proti sesuvům 
Do regulativů pro plochy BI, R, OS, SO.3 a DS byla do kapitoly „Podmíněně přípustné využití“ pro 
plochy, do nichž zasahují sesuvná území, doplněna podmínka inženýrsko-geologického posouzení. 
Touto podmínkou byla nahrazena formulace „opatření proti sesuvům“, která je v tomto případě příliš 
obecná a nekonkrétní a umožňuje více variant výkladu. Do ploch O sesuvná území nezasahují.  

• U ploch OS 113 a 114 (plochy rozšíření sjezdovky a golfového hřiště) je doporučeno zachovat stávající 
strukturu vegetace a neprovádět zde žádná opatření, jež by charakter luk znehodnotily. Mezi tato 
opatření patří zejména odvodňování, hnojení, aplikace herbicidních přípravků a podobné zásahy. 
Podmínku nelze do ÚP Valašská Bystřice zapracovat, neboť její obsah není předmětem územního 
plánu. 
 

• Doporučujeme respektovat návrh na úpravu regulativů, který navrhla Správa CHKO Beskydy ve svém 
stanovisku č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014 

Návrh na úpravu regulativů, který byl obsahem stanoviska Správy CHKO Beskydy k ÚP Valašská Bystřice, 
byl respektován, kromě požadavků, které nejsou předmětem územního plánu. 
 
 
6.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem textové části odůvodnění ÚP Valašská Bystřice 
(příloha č. II. tohoto opatření) - kapitola A.11.  
Ze zadání ÚP Valašská Bystřice nevyplynul požadavek na variantní řešení ani na zpracování 
konceptu.  
 
 
7.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 
Podrobné vyhodnocení je obsaženo v textové části odůvodnění (příloha č. II. tohoto opatření) 
zpracované projektantem - kapitola A.12.   
        
 
8.  Rozhodnutí o námitkách 
 
Námitky uplatněné dle § 52 stavebního zákona při veřejném projednání 
 
1.  
    námitka ze dne 20. 7. 2015 

Znění námitky: 
K číslu popisnému 724 na pozemku p.č. 1369 neřeší návrh ÚP přístupovou komunikaci. Žádám o doplnění 
návrhu o stávající stav – lesní cesta v majetku LČR. Vzhledem k tomu, že v domě č.p. 724 trvale bydlíme 
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požadujeme, aby byl přístup k rodinnému domu zajištěn i do budoucna a nedošlo k možnosti jeho ohrožení. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Jedná se o přístupovou komunikaci k daným nemovitostem, které jsou užívány k trvalému bydlení 
žadatele. Výše jmenovaná komunikace není v katastru nemovitostí evidována jako samostatná 
parcela, ale jako součást lesních pozemků, příp. součást trvalého travního porostu. Vzhledem 
k této skutečnosti bude komunikace vyznačena v Koordinačním výkrese jako účelová komunikace 
stávající podle skutečného stavu v území. 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, §9 
odst. 1 a 3 stanoví podmínky pro samostatné vymezení plochy DS - plochy pro silniční dopravu. 
Výše jmenovaná komunikace tyto podmínky nesplňuje.    
V návrhu ÚP Valašská Bystřice je uvedená komunikace součástí ploch Z – plochy zemědělské a 
L – plochy lesní. U obou typů ploch je jako podmíněně přípustné využití umožněna dopravní 
infrastruktura.  

 
 
2.  
    námitka ze dne 13. 7. 2015 

Znění námitky: 
Na pozemcích parc. č. 3871, 3872, 3838/1 a 3874/1 požaduji plochu smíšenou obytnou. Na dané ploše bychom 
chtěli realizovat stavbu rodinného domu a hospodářské budovy. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu byly pozemky parc. č. 3871, 3872, 3838/1 a 3874/1 zařazeny jako 
neurbanizované území (louky a pastviny). V rámci zpracování nového územního plánu bylo 
navrženo zařazení jmenovaných pozemků do plochy Z – plochy zemědělské dle skutečného 
stavu území. 
V tomto případě se jedná o plochu, která se nachází v okrajové části obce se ztíženou dopravní 
obsluhou především v zimním období, bez možnosti zásobení pitnou vodou z veřejného 
vodovodu. Pozemek se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Vymezení zastavitelné plochy pro 
bydlení na výše jmenovaných pozemcích je v rozporu s § 18 odst. 4 stavebního zákona. Zároveň 
by docházelo k dalšímu nežádoucímu záboru ZPF. 
Daná lokalita se nachází ve II. zóně CHKO, v území bez výrazných předpokladů pro stavební 
rozvoj. Dle Plánu péče CHKO Beskydy na období 2009 - 2018, který byl dne 17. 9. 2009 schválen 
Ministerstvem životního prostředí, lze ve II. zóně CHKO Beskydy v souvislosti s umisťováním 
nových staveb realizovat pouze: „běžnou údržbu současných staveb, ve výjimečných případech i 
drobné novostavby lesního a zemědělského hospodářství a kulturně-sakrální stavby (boží muka 
apod.)“.  
Rovněž v zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Valašská 
Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek minimálního rozšiřování zastavitelného území 
s tím, že rozvoj bydlení bude navrhován pouze v místech s vhodnými předpoklady pro jeho 
umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Sousední zastavitelná plocha SO.3 92 byla povolena Správou CHKO na základě stanoviska ze 
dne 5. 9. 2014 č.j. 3281/BE/14 pouze v minimálním rozsahu za účelem uvedení do souladu se 
skutečným stavem v území – nachází se zde 2 hospodářské budovy, které náleží k rodinnému 
domu na druhé straně příjezdové komunikace.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 
 
 

3.  
    námitka ze dne 13. 7. 2015 

Znění námitky: 
Požaduji plochu DS 125 změnit na plochu BI. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Plocha navazuje na zastavěné území. Nachází se v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení 
BI. Možnost napojení na inženýrské sítě a na místní komunikaci – jedná se o proluku mezi 
plochou bydlení BI a plochou pro dopravu DS (garáže). Plocha je součástí intravilánu (zastavěná 
část obce vymezená k 1. 9. 1966).    
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4.  
    námitka ze dne 20. 7. 2015 

Znění námitky: 
Jako vlastník rekreační chalupy ve Valašské Bystřici č.e. 116 lokalita Lušová, parcely na LV k.ú. Valašská 
Bystřice žádám o opravu a změnu v projednávaném územním plánu týkající se využívání mých parcel.  
Podle platného územního plánu 2006 se část mých parcel nachází v ploše rekreace – jedná se o parcely 
st.225/3, část 1632/23 a 1632/18 na LV  k.ú. Valašská Bystřice - a ostatní parcely v neurbanizovaném území. 
Podle návrhu územního plánu 2014 Valašská Bystřice se část parcel nachází v ploše rekreace – jedná se pouze 
o parcely st. 225/3 a 1632/18 na LV v k.ú. Valašská Bystřice a ostatní parcely v neurbanizovaném území. 
Navrhovaný stav zpracovatelem nepřesně reflektuje stávající skutečnosti: Na pozemku stavby pro rekreaci 
č.e. 116, na parcelách 1632/23 a 1632/18 se nachází související stavby podmiňující její užívání: Sklep s kůlnou – 
ohlášená stavba 1998. Studna původní zemědělské usedlosti vybudovaná před rokem 1955. Nádrž na dešťovou 
vodu 7 m3 – nedokončená stavba, povolená 2014. 
Dále budou na pozemku stavby pro rekreaci postaveny související objekty:  
Malá stodola – hospodářský objekt pro motorovou techniku pro údržbu krajiny. Bude postaven ve stylu lidové 
architektury, koncepčně bude použit návrh Ing. Závady z roku 1996.  
Dva přístřešky na palivové dříví – zastřešené hranice dřeva (návrh roku 2013, souhlasně projednáno s CHKO, 
ČEZ D a ČEPS). 
Bude částečně přiblížena příjezdová komunikace k rekreačnímu objektu. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně.  

Odůvodnění:  Pořizovatel vyhodnotil stav v území. Zákres stávající plochy rekreace byl na základě skutečného 
stavu v území upraven v souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona tak, aby odpovídal 
skutečnosti, jak požaduje ve své námitce vlastník pozemků.  
Zvětšení stávající plochy rekreace ve větším rozsahu, jak navrhuje vlastník pozemku ve svém 
zákresu, je v rozporu s § 58 odst. 2 stavebního zákona. Vymezením nové zastavitelné plochy by 
bylo v rozporu s § 18, odst. 4 stavebního zákona.  
Výše jmenované pozemky se nachází ve II. zóně CHKO a v pásmu 50 m od okraje lesa. Dle 
Plánu péče CHKO Beskydy na období 2009 - 2018, který byl dne 17. 9. 2009 schválen 
Ministerstvem životního prostředí, lze ve II. zóně CHKO Beskydy v souvislosti s umisťováním 
nových staveb realizovat pouze: „běžnou údržbu současných staveb, ve výjimečných případech i 
drobné novostavby lesního a zemědělského hospodářství a kulturně-sakrální stavby (boží muka 
apod.)“. Zároveň by docházelo k dalšímu nežádoucímu záboru ZPF. Významným limitem 
v daném území je ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické sítě VVN 220 kV, do kterého 
výše jmenované pozemky zasahují.   
 

 
5.  
    námitka ze dne 24. 6. 2015 

Znění námitky: 
Žádáme o změnu územního plánu: 
Územní plán Valašská Bystřice na pozemku parcelní číslo KN – 337/31 (způsob využití trvalý travní porost) 
v katastrálním území Valašská Bystřice na funkční plochu navrhovanou – stavební parcela za účelem stavby 
rodinného domu.  

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  Ve stávajícím územním plánu se pozemek parc. č. 337/31 nachází v neurbanizovaném území 
(louky a pastviny). V nově projednávaném územním plánu Valašská Bystřice projektant tento 
pozemek zařadil do plochy Z – plochy zemědělské podle skutečného stavu v území.  
Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 337/31 je v rozporu s § 18 odst. 4 
stavebního zákona a zároveň by docházelo k dalšímu nežádoucímu záboru ZPF. Výše 
jmenovaný pozemek se nachází v lokalitě se ztíženou dopravní obsluhou především v zimním 
období, ke které není vybudována příjezdová komunikace a není zde zajištěno napojení na 
technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace). Dopravní napojení dané lokality by bylo 
vzhledem ke konfiguraci terénu značně problematické (prudký svah, náročná zimní údržba, 
problematická dostupnost).  Vymezením pozemku parc. č. 337/21 jako zastavitelná plocha 
dochází k rozporu s § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pozemek se 
nachází v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu vymezeném v dokumentu „Krajinný ráz 
Zlínského kraje“, který zpracovala firma ARVITA P, spol. s r.o. v roce 2005.  
V souladu se stavebním zákonem projektant zpracovává návrh územního plánu na základě 
schváleného zadání územního plánu. V zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek minimálního 
rozšiřování zastavitelného území s tím, že rozvoj bydlení bude navrhován pouze v místech 
s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou 
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infrastrukturu.     
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
6.  
    námitka ze dne 20. 7. 2015 

Znění námitky: 
Jako spolumajitel pozemku parc. č. 337/71 nesouhlasím s biokoridorem a interakčními prvky označené na mapě 
územního plánu pod číslem 107.  

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu Valašské Bystřice se pozemek parc. č. 337/71 nachází 
v neurbanizovaném území (louky a pastviny). Projektant na základě skutečného stavu v území 
pozemek zařadil do plochy krajinné zeleně (K). Autorizovaný projektant územních systémů 
ekologické stability plochu K 107 zároveň zařadil jako interakční prvek v krajině. V případě plochy 
K 107 se tedy nejedná o biokoridor, ale o návrhovou plochu krajinné zeleně K  
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle § 3  písmene a)  zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Interakční prvky spolu s biocentry a 
biokoridory patří mezi skladebné části ÚSES, které nemusí být propojeny s ostatními skladebnými 
částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní 
krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 
organismů, majících menší prostorové nároky.  
Vytváření územního systému ekologické stability je, podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, veřejným zájmem. Vlastní vymezování ÚSES je projekční činností, 
pro kterou byla Ministerstvem životního prostředí zavedena profese autorizovaných projektantů 
územních systémů ekologické stability. Tito autorizování projektanti, jejichž seznam spravuje 
Česká komora architektů, jsou oprávněni zpracovávat návrhy vymezení ÚSES, které pak na 
základě zákonem daných kompetencí schvalují příslušné orgány státní správy (zejména orgány 
ochrany přírody).  
Vymezením interakčních prvků v Územním plánu Valašská Bystřice jako návrhových ploch 
krajinné zeleně (K) v nezastavitelném území se nemění stávající využívání dotčených pozemků. 
Vlastník pozemků není územním plánem na svých právech zkrácen, jestliže schválené funkční 
využití pozemků odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání a pokračování 
v tomto způsobu využívání pozemků není územním plánem ani zčásti vyloučeno (Rozsudek NSS 
č.j. 1 Ao 2/2011-17 ze dne 19. 5. 2011).     

 
 
7.  
    námitka ze dne 20. 7. 2015 

Znění námitky: 
Vlastník pozemku parc. č. 293 požaduje využití části parcely na stavební pozemek za účelem rozvoje bydlení 
v obci. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu je pozemek parc. č. 293 zařazen do neurbanizovaného území (louky 
a pastviny). V projednávaném návrhu územního plánu Valašská Bystřice projektant zařadil 
jmenovaný pozemek do plochy zemědělské (Z) podle skutečného stavu v území.   
Vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 293 v k. ú. Valašská Bystřice je v rozporu s 
§ 18 odst. 4 stavebního zákona a zároveň by docházelo k dalšímu nežádoucímu záboru ZPF. 
Daný pozemek se nachází v lokalitě, ke které není vybudována přístupová komunikace a není 
zde zajištěno napojení na technickou infrastrukturu. Lokalita není vhodná pro umístění zástavby 
vzhledem ke konfiguraci terénu – prudký svah. 
V souladu se stavebním zákonem projektant zpracovává návrh územního plánu na základě 
schváleného zadání územního plánu. V zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek minimálního 
rozšiřování zastavitelného území s tím, že rozvoj bydlení bude navrhován pouze v místech 
s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Dále ze zadání ÚP Valašská Bystřice vyplývá požadavek „omezit expanzi zástavby do volné 
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krajiny a nové rozvojové plochy pro bydlení navrhovat s ohledem na ochranu nezastavěného 
území a s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídla“ a zároveň „chránit stávající plochy 
zemědělského půdního fondu před zástavbou“. Vymezením pozemku parc. č. 293 nebo jeho části 
pro bydlení dochází k rozporu s výše uvedenými požadavky ze zadání ÚP Valašská Bystřice.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
8.  
    námitka ze dne 29. 7. 2015 

Znění námitky: 
Na základě ústního jednání dne 27. 7. 2015, při „Oznámení konání veřejného projednání návrhu opatření obecné 
povahy – Územního plánu Valašská Bystřice“, chci touto cestou požádat o provedení úpravy – zvětšení plochy 
„smíšené obytné vesnické a zastavěné území k 25. 5. 2015“ v právě připravovaném územním plánu na 
pozemcích,  jejichž jsem vlastníkem a rodinného domu č.p. 139, na jehož adrese jsem zapsán k trvalému pobytu, 
i s přilehlými hospodářskými budovami tak, aby zahrnovaly všechny současné stavby na dotčených pozemcích 
podle přiložených situací. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Pořizovatel přezkoumal stav v území. Část doplňkových staveb k rodinnému domu č.p. 139, které 
byly v minulosti legálně vybudovány, se nachází mimo vymezené zastavěné území. Na základě 
doloženého geometrického plánu, kterým budou tyto stavby zapsány do katastru nemovitostí, 
byla stávající plocha SO.3 zvětšena tak, aby zahrnovala výše jmenované stavby a vlastníkovi 
bylo vyhověno.  

 
 
9.  
    námitka ze dne 29. 7. 2015 

Znění námitky – 1. část: 
Jako vlastník pozemků par. č. 2908/1, 2907 a 2905/2 v k. ú. Valašská Bystřice podávám tímto námitku: 
- Nesouhlasím s navržením biocentra na vyjmenovaných pozemcích. Pozemky jsou v současnosti využívány 

k zemědělství a požaduji jako vlastník, aby takto bylo i nadále. 
- Nesouhlasím, aby dotčené pozemky byly vymezeny jako veřejně prospěšné opatření. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu byly pozemky parc. č. 2907, 2908/1 a 2905/2 vymezeny jako 
neurbanizované území. V návrhu Územního plánu Valašská Bystřice jsou tyto pozemky zařazeny 
jako plocha přírodní P 237, na které je navrženo lokální biocentrum LBC 3.    
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle § 3 odst. 1 písmene a)  zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Zahrnutí výše jmenovaných 
pozemků do územního systému ekologické stability je v zájmu udržení přírodní rovnováhy.  
Ochrana přírody a krajiny je dle § 58 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající 
z tohoto zákona. Dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ochrana 
územního systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících 
jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i 
stát. 
Vlastní vymezování ÚSES je projekční činností, kterou smí podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
vykonávat pouze odborně způsobilé osoby - projektant s odpovídající autorizací dle Autorizačního 
řádu České komory architektů. Celková koncepce ÚSES v návrhu ÚP Valašská Bystřice byla 
zpracována Ing. Tomášem Horkým, držitelem autorizace „autorizovaný projektant územních 
systémů ekologické stability“ (A.3.1). Jednotlivé prvky ÚSES byly vymezovány na základě 
znalosti území, posouzení prostorových parametrů, logičnosti vymezení, širších vazeb apod. 
Vymezení ÚSES bylo posouzeno orgány ochrany přírody na všech úrovních, vymezení lokálního 
biokoridoru LBC 3 bylo schváleno bez připomínek ve všech stupních projednání.   
Realizace biocentra je podmíněna mj. řešením vlastnických vztahů v projektu ÚSES, komplexních 
pozemkových úpravách nebo lesních hospodářských plánech. Práva vlastníků pozemků na 
stávající využití jsou přitom chráněna.  
Výše jmenované pozemky jsou vlastníkem v současné době využívány k zemědělství. Vymezení 
lokálního biocentra v Územním plánu Valašská Bystřice jako návrhové plochy přírodní (P) 
v nezastavitelném území nezabraňuje zemědělskému hospodaření (rozsudek NSS č.j. 6 Ao 
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7/2010-73 ze dne 29. 3. 2011), jak požaduje vlastník. Vlastník pozemků není územním plánem na 
svých právech zkrácen, jestliže schválené funkční využití pozemků odpovídá dosavadnímu 
faktickému způsobu jejich využívání a pokračování v tomto způsobu využívání pozemků není 
územním plánem ani zčásti vyloučeno (rozsudek NSS č.j. 1 Ao 2/2011-17 ze dne 19. 5. 2011). 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) lze zařadit do veřejně prospěšných opatření 
(definovaných v § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona) na základě § 170 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona, podle něhož práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb 
nebo jiných veřejně prospěšných opatření, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané 
územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšné opatření, a to založení prvků 
územního systému ekologické stability.     
 

Znění námitky – 2. část: 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1066/1, 1067 a 1068/2 v k.ú. Valašská Bystřice nesouhlasím s vymezením plochy 
211 pro protipovodňovou hráz na těchto pozemcích. Nesouhlasím rovněž, aby vyjmenované pozemky byly 
zařazeny do veřejně prospěšných staveb.    

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  Zlínský kraj si nechal v roce 2007 vypracovat Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského 
kraje společností HYDROPROJEKT CZ a.s., kterou v roce 2013 na zakázku kraje zaktualizovala 
společnost VRV, a.s. Na základě této studie bylo na území obce Valašská Bystřice navrženo 
5 retenčních nádrží, které měly alespoň částečně transformovat povodňové průtoky. Plocha 
T* 211 byla v územním plánu vymezena pro umístění jedné z těchto nádrží evidované jako 
ZL3086 s názvem Suchá nádrž Hluboký potok. Tato studie byla pořízena Zlínským krajem jako 
jeden z podkladů Plánů oblastí povodí Moravy a Dyje – části ochrana před povodněmi. 
S účinností od 11. 6. 2016 bylo zrušeno nařízení Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17. 5. 2010, 
kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a 
závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje.   
     

Znění námitky – 3. část: 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1334/1 a 1083/1 v k.ú. Valašská Bystřice žádám o zařazení těchto pozemků jako 
plochy výroby z důvodu, že pozemky navazují na plochu farmy a jako farma jsou i užívány.    

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  Pořizovatel přezkoumal stav v území. Na základě skutečnosti, že na výše uvedených pozemcích 
je umístěna farma s výrobnou sýra, bylo funkční využití této plochy změněno na VZ – plochy pro 
zemědělskou a lesnickou výrobu. 

Znění námitky – 4. část: 
Žádám o zařazení pozemku parc. č. 1090 v k.ú. Valašská Bystřice jako plochy pro zemědělství. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  Pořizovatel přezkoumal stav v území. Výše uvedený pozemek nesplňuje požadavky pro zařazení 
do zastavěného území podle § 58 odst. 2 – jedná se o louku, na které se pasou ovce.  

 
 
10.  
      námitka ze dne 20. 7. 2015 

Znění námitky: 
Nesouhlasím s vyloučením plochy SO.3 203 na pozemcích 4035/3, 4036/2 a 4037 z návrhu ÚP Valašská 
Bystřice. Požaduji ponechání v ploše umožňující bydlení z důvodu stavby rodinného domu pro dceru. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  Pozemky parc. č. 4035/3, 4036/2 a 4037 v k. ú. Valašská Bystřice se v současně platném 
územním plánu nachází v neurbanizovaném území (louky a pastviny). Projektant na základě 
žádosti vlastníka pozemku v návrhu ÚP Valašská Bystřice pro společné jednání vymezil na výše 
uvedených pozemcích zastavitelnou plochu SO.3 203. 
Tato zastavitelná plocha byla z návrhu Územního plánu Valašská Bystřice vyloučena na základě 
nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu CHKO Beskydy podle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona. CHKO Beskydy ve svém stanovisku č. j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014 označila 
zastavitelnou plochu SO.3 203 jako nepřípustnou s odůvodněním: „Podle odstupňované ochrany 
se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území je taktéž součástí evropsky 
významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu s ustanovením § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Záměr je podle 
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významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. 
Správa CHKO Beskydy se ztotožňuje s hodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí, 
podle kterého by návrh znamenal zásadní vizuální změnu doposud nezastavěného bočního 
údolí.“ Stanovisko dotčeného orgánu CHKO Beskydy vychází z Vyhodnocení vlivů ÚP Valašská 
Bystřice na životní prostředí, které vypracovala Ing. Marie Skýbová, Ph.D. Hodnotitel zde 
konstatuje nepříznivý vliv souboru ploch V 155 a SO.3 122, 123, 133, 203 na krajinný ráz. Podle 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí tyto plochy představují zásadní vizuální změnu dosud 
nezastavěného bočního údolí toku Břucko.  
Pořizovatel požádal dotčený orgán – CHKO Beskydy přípisem č.j. 38659/2015 dne 21. 10. 2015 o 
vyjádření k výše uvedené námitce. CHKO Beskydy ve svém vyjádření č.j. 04668/BE/2015-2 ze 
dne 9. 12. 2015 uvádí: „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Agentura“) nesouhlasí s rozšiřováním 
zastavitelného území na ploše SO.3 Tisové. Předmětná plocha se nachází v okrajové části obce, 
která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Ve shodě s hodnocením vlivů územního plánu na 
životní prostředí Agentura odůvodňuje nesouhlas ochranou dochovaného území ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů. Záměr by znamenal zásadní vizuální změnu dosud nezastavěného bočního údolí 
v okrajové části obce.“ 
Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy), které vychází z Vyhodnocení 
vlivů Územního plánu Valašská Bystřice na životní prostředí, byla námitka č. 10 zamítnuta.     
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
11.  
       
      námitka ze dne 30. 7. 2015 

Znění námitky: 
Podáváme námitku proti současnému návrhu územního plánu obce Valašská Bystřice. Jedná se o parcelu 
č. 337/8. Žádaly jsme o její zařazení do kategorie BI – možnost stavby rodinného domku. Podle vyjádření p. 
architekta i Chráněné krajinné oblasti, nebylo o této parcele vůbec jednáno. Žádáme o projednání naší žádosti a 
zařazení výše uvedené parcely do územního plánu BI.  

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V současně platném územním plánu se pozemek parc. č. 337/8 nachází v neurbanizovaném 
území (orná půda). V projednávaném návrhu územního plánu Valašská Bystřice projektant 
zařadil jmenovaný pozemek do plochy zemědělské (Z) podle skutečného stavu v území.  
Územní plán zpracovává projektant (autorizovaný architekt podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění), který na základě své odbornosti navrhuje řešení 
nejvhodnější pro dané území. Projektant posuzuje vhodnost jednotlivých lokalit pro dané funkční 
využití v širším kontextu s ohledem na umístění daných pozemků v krajině, konfiguraci terénu, 
hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a mnoho 
dalších aspektů. Ve spolupráci s obcí pak projektant hledá optimální urbanistické řešení a na 
zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určilo to, které je pro obec nejvhodnější.  
V souladu se stavebním zákonem projektant zpracovává návrh územního plánu na základě 
schváleného zadání územního plánu. V zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek omezit expanzi 
zástavby do volné krajiny a nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání navrhovat s ohledem 
na ochranu nezastavěného území a s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídla. Další 
požadavek ze zadání ÚP je, aby rozvoj bydlení byl navrhován pouze v místech s vhodnými 
předpoklady pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a pokud možno i 
technickou infrastrukturu a zároveň minimálně rozšiřovat zastavitelné území. Daný pozemek se 
nachází v lokalitě, ke které není vybudována přístupová komunikace a není zde zajištěno 
napojení na technickou infrastrukturu. Vymezením pozemku parc. č. 337/8 pro bydlení dochází 
k rozporu s § 18 odst. 4 stavebního zákona a s výše uvedenými požadavky ze zadání ÚP 
Valašská Bystřice. Část pozemku se nachází v ploše ochranného pásma 50 m od okraje lesa. 
Z urbanistického hlediska pozemek není vhodný k zástavbě vzhledem ke své poloze v prudkém 
svahu a s tím související problematický přístup.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
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Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
 
12.  
      námitka ze dne 30. 7. 2015 

Znění námitky: 
Podávám námitku proti návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Valašská Bystřice a to proti vymezení 
retenčního prostoru a vybudování protipovodňové hráze („Suchá nádrž Hluboký potok“) v lokalitě Hluboké, na 
pozemcích parc. č. 755, 757, 751/10, 751/2, 756/1, 756/2, 758/1, 758/3, 758/6 vše v k.ú. Valašská Bystřice 
(plocha označená jako T*) a označením tohoto opatření jako veřejně prospěšná stavba (veřejně prospěšná 
stavba označená č. 211) v návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Valašská Bystřice. Jako dotčená 
osoba (dle § 52 odst. 2 stavebního zákona), tj. vlastník těchto pozemků a sousedních nemovitostí nesouhlasím 
s umístěním uvedeného protipovodňového opatřením uvedených pozemcích. 
Odůvodnění: 
- Protipovodňové opatření T* 211 (protipovodňová hráz a retenční nádrž) byly převzaty z ÚAP a vycházejí ze 

„Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“. Tato studie nebyla řádně oponována odborníky 
v oblasti protipovodňových opatření se znalostí místních hydrologických poměrů a nebyla s ní ani seznámena 
veřejnost a občané, kterých se tato navržená opatření přímo dotýkají. Jako vlastník dotčených pozemků jsem 
byl pouze povrchně informován o “úvahách“ o protipovodňových opatřeních v této lokalitě a vyjádřil jsem 
zásadní nesouhlas s těmito opatřeními. 

- Navrhované opatření nemá žádný zásadní vliv na protipovodňovou ochranu přilehlých částí obce Valašská 
Bystřice, naopak při souhře nepříznivých okolností bude rizikem (ohrožení zdraví a majetku osob v blízkosti této 
lokality, lokalit vzdálenějších např. areál býv. VD Portáš). 

- Realizací tohoto opatření bude snížena hodnota pozemků a staveb v mém vlastnictví i pozemků okolních, 
sousedících. 

- Na plochách ovlivněných možnou realizací tohoto opatření nebyly zaznamenány větší škody povodněmi 
s výjimkou roku 1997 – a podobnou povodeň by tohle uvažované opatření vůbec neovlivnilo, naopak by zcela 
jistě ohrozilo dotčené nemovitosti v daleko větší míře. 

- Vzhledem k běžným průběhům odtoku na horním toku Bystřičky v běžných letech jsou průtočné profily 
dostatečně dimenzovány a nedochází ke škodám, které by odůvodňovaly vybudování tohoto opatření a 
označení tohoto opatření jako veřejně prospěšnou stavbu. 

- Plocha povodí potoka Hluboký je poměrně malá a celkový stav toku Bystřičky i při zvýšených průtocích zásadně 
neovlivňuje. 

- Náklady na vybudování a údržbu navrhovaného opatření a rizika jsou ve zjevném nepoměru s údajnými 
přínosy. 

- Navrhované opatření T* 211 nebylo projednáno zastupitelstvem obce, nebylo schváleno jako veřejně prospěšná 
stavba zastupitelstvem obce, přitom veškerá negativa tohoto opatření by se dotýkala pouze a jenom občanů 
obce. 

- Opatření T* 211 bylo navrženo zcela zjevně bez znalosti místních poměrů a je nevhodné. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Zlínský kraj si nechal v roce 2007 vypracovat Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského 
kraje společností HYDROPROJEKT CZ a.s., kterou v roce 2013 na zakázku kraje zaktualizovala 
společnost VRV, a.s. Na základě této studie bylo na území obce Valašská Bystřice navrženo 
5 retenčních nádrží, které měly alespoň částečně transformovat povodňové průtoky. Plocha 
T* 211 byla v územním plánu vymezena pro umístění jedné z těchto nádrží evidované jako 
ZL3086 s názvem Suchá nádrž Hluboký potok. Tato studie byla pořízena Zlínským krajem jako 
jeden z podkladů Plánů oblastí povodí Moravy a Dyje – části ochrana před povodněmi. 
S účinností od 11. 6. 2016 bylo zrušeno nařízení Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17. 5. 2010, 
kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a 
závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje. 
 
 

 
13.  
      námitka ze dne 30. 7. 2015 

Znění námitky: 
Podávám námitku proti návrhu Územního plánu obce Valašská Bystřice a to proti zařazení pozemků v mém 
vlastnictví p. č. 310/11 a 311/2 k. ú. Valašská Bystřice do ploch pro zemědělské využití. Žádám o jejich zařazení 
mezi plochy smíšeného bydlení. 
Jedná se o pozemek, který leží nedaleko centra obce a je napojen na místní komunikaci, rozlohou i polohou je 
pozemek vhodný pro výstavbu domku a malého hospodářství. Před vypracováním návrhu nového územního 
plánu jsem na Obecní úřad ve Valašské Bystřici podávala žádost o jeho zařazení mezi plochy bydlení, 
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z vypracovaného návrhu jsem ale zjistila, že mi nebylo vyhověno. Opětovně proto žádám o jeho zařazení mezi 
plochy smíšeného bydlení. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  Pozemky parc. č. 310/11 a 311/2 v k. ú. Valašská Bystřice se v původním územním plánu 
nachází v neurbanizovaném území (orná půda). Architekt vyhodnotil stav území a v souladu s 
urbanistickou koncepcí navrhl zastavitelnou plochu BI 207 na pozemku parc č. 311/2 a na části 
pozemku parc. č. 310/11. V průběhu projednání byla tato plocha ze zastavitelných ploch 
vyloučena na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu CHKO Beskydy (podle § 50 
odst. 2 stavebního zákona) č.j. 3281/BE/14 ze dne 5. 9. 2014 s odůvodněním: „Podle 
odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu 
s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů“.  
Po obdržení námitky vlastníka výše jmenovaných pozemků si pořizovatel dopisem ze dne 21. 10. 
2015 č. j. 38659/2015 vyžádal vyjádření dotčeného orgánu – CHKO Beskydy k výše uvedené 
námitce. CHKO Beskydy ve svém vyjádření č.j. 04668/BE/2015-2 ze dne 9. 12. 2015 uvádí: 
„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy nesouhlasí s rozšiřováním zastavitelného území na ploše „BI 207 Búřov“. Posuzovaná 
plocha je součástí svahových luk nad centrální částí obce zařazených podle odstupňované 
ochrany do III. zóny CHKO Beskydy. Agentura nesouhlas odůvodňuje ochranou území ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona (obecně lze konstatovat, že svažitá území nelze považovat za plochy 
vhodné pro stavební rozvoj, a to nejenom z důvodu problematického napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, náročné terénní úpravy s možným negativním dopadem na odtokové 
poměry, ale především z důvodu negativního ovlivnění pohledových horizontů (viz dokument 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu Beskydy“ vypracovaný společností Arvita P spol. s r. o. v 
roce 2007 a „Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy, Závěrečná zpráva“ z roku /2011)“. 
Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy) byla námitka č. 13 zamítnuta.     
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 

 
14.  
      námitka ze dne 30. 7. 2015 

Znění námitky: 
Žádám o změnu statusu parcely č. 3457/3 v územním plánu Valašské Bystřice na plochu smíšenou obytnou 
vesnickou z důvodu plánované výstavby rodinného domu. O tuto změnu jsme již v minulém roce žádali OÚ 
Valašská Bystřice. Naše žádost však nebyla zanesena do územního plánu. 
Parcela č. 3457/3 je zapsaná ve veřejném seznamu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Třída 
T. Bati 1565, 760 96 Zlín, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, 40. Pluku 1351, 756 01 Valašské Meziříčí, pro 
obec Valašská Bystřice na LV. 
Pro účel budoucí stavby rodinného domu jsem si nechal vypracovat stanovisko CHKO Beskydy, které vydalo 
předběžný souhlas s umístěním rodinného domu.   

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  Pozemek parc. č. 3457/3 v k. ú. Valašská Bystřice se v původním územním plánu nachází 
v neurbanizovaném území (orná půda). Na základě žádosti vlastníka pozemku parc. č. 3457/3 
byla po vyhodnocení souladu s urbanistickou koncepcí a podmínek v území architektem v návrhu 
Územního plánu Valašská Bystřice vymezena zastavitelná plocha SO.3 128, která zahrnovala 
pozemky parc. č. 3455 a 3457/3 v k. ú. Valašská Bystřice.  
Pro ÚP Valašská Bystřice bylo zpracováno Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 
Sb., které vypracoval RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., a ve kterém je konstatován u zastavitelné plochy 
SO.3 128 mírně negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany, 
konkrétně 6510 – extenzivní sečené louky nížin a podhůří. Hodnotitel doporučuje pro snížení 
negativního vlivu na daný předmět ochrany EVL Beskydy plochu SO.3 128 úplně vyloučit 
z návrhu nebo omezit na 1/3 rozlohy podél cesty.  
Rovněž ve Vyhodnocení vlivů Územního plánu Valašská Bystřice na životní prostředí, které 
vypracovala Ing. Marie Skýbová, Ph.D., hodnotitel uvádí, že zastavitelná plocha SO.3 128 se 
nachází v přírodně cenných lokalitách horských luk. Dle vyhodnocení by vymezení zastavitelné 
plochy tak, jak bylo zakresleno v návrhu ÚP Valašská Bystřice pro společné jednání, mělo 
významný nepříznivý vliv na flóru a faunu a nepříznivý vliv na zábor ZPF a krajinný ráz. Na 
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základě výše uvedených zjištění hodnotitel rovněž doporučuje plochu SO.3 128 úplně vyloučit 
z návrhu nebo omezit na 1/3 rozlohy podél cesty. Tento požadavek se promítl do stanoviska 
Správy CHKO Beskydy jako dotčeného orgánu k návrhu územního plánu dle § 50 odst. 2 
stavebního zákona. Správa CHKO Beskydy ve svém stanovisku č.j. 3281/BE/14 ze dne 
5. 9. 2014 uvádí, že záměr je přípustný za předpokladu splnění stanovené podmínky 
s odůvodněním: „Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny 
CHKO Beskydy. Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Z odůvodnění 
návrhu územního plánu vyplývá, že plocha je nově vymezena. Záměr je podle významnosti vlivů 
posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným 
nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí vyplývá požadavek na vyloučení záměru, případně zmenšení 
minimálně na 1/3 rozlohy podél cesty.“ Zmenšení plochy SO.3 128 na 1/3 rozlohy podél cesty 
odpovídá vyloučení pozemku parc. č. 3457/3 a zredukování plochy pouze na pozemek parc. 
č. 3455 k. ú. Valašská Bystřice.  
Výše uvedené stanovisko je v rozporu s vyjádřením Správy CHKO Beskydy č.j. 2525/BE/2013 ze 
dne 24. 7. 2013. V rámci tohoto vyjádření vydává Správa CHKO Beskydy předběžný souhlas 
s umístěním jednoho rodinného domu na pozemku parc. č. 3457/3 a zároveň uvádí, že toto 
vyjádření je možné použít jako doporučení k připravovanému územnímu plánu. Vyjádření bylo 
přiloženo k námitce č. 14. 
Po obdržení námitky vlastníka výše jmenovaných pozemků pořizovatel požádal dotčený orgán - 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy (dříve jen Správa CHKO Beskydy; dále jen „Agentura“) - přípisem č.j. 38659/2015 dne 
21. 10. 2015 o vyjádření k námitce. Agentura ve svém vyjádření č.j. 04668/BE/2015-2 ze dne 
9. 12. 2015 uvádí: „V hodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je k ploše „SO.3 128 
Leskovec“ uvedeno, že záměr je podle významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s 
nepříznivým vlivem na zábor ZPF, s významným nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a s 
nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Z výše uvedeného posouzení vyplynul požadavek na 
vyloučení záměru, případně zmenšení minimálně na 1/3 rozlohy. Souhlas se záměrem je možný, 
avšak pouze v redukované podobě. V minulosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dříve jen Správa CHKO 
Beskydy) předběžně odsouhlasila záměr na umístění jednoho rodinného domu na pozemku 
parcely č. 3457/3 vyjádřením č.j. 525/BE/2013. Vzhledem k tomu, že přírodní poměry v území 
podléhají nejrůznějším vlivům a kvalita plochy se průběžně mění, nemůže mít předběžně 
vyjádřený souhlas povahu závazného dokumentu. Závěr hodnocení je tak nutné respektovat. 
Agentura v této souvislosti připomíná, že navržená plocha „SO.3 128 Leskovec“, zahrnující 
pozemky parcel č. 3455 a č. 3457/3, má výměru cca 0,5ha, tudíž i po zmenšení plochy je 
požadovaný záměr na umístění jednoho rodinného domu možné realizovat.“ 
Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy), které vychází z Vyhodnocení 
vlivů Územního plánu Valašská Bystřice na životní prostředí, byla námitka č. 14 zamítnuta.     
 

 
15.  
 
      námitka ze dne 29. 7. 2015 

Znění námitky č. 1: 
Nesouhlasíme s přiřazením rodinných domků č.p. 401 a č.p. 402 do zóny agroturistiky. Jedná se o rodinné domky 
dlouhodobě obydlené, nikdy nebyly a nebudou využívané k agroturistice. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Pořizovatel přezkoumal stav v území. Na základě skutečného využití objektů č.p. 401 a č.p. 402 
k bydlení a jejich zápisu v katastru nemovitostí jako „rodinný dům“ a „objekt k bydlení“ bylo 
funkční využití ploch kolem těchto objektů změněno na plochu SO.3. 

Znění námitky č. 2: 
Žádáme o změnu parcely 4469/8 mezi RD č.p. 533 a RD č.p. 697, která je v návrhu územního plánu rozdělená na 
2 části. Přilehlý pozemek je součástí oplocené zahrady a územní plán ji nelogicky rozděluje na 2 části. Žádáme 
tuto parcelu začlenit do zóny bydlení. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  Pořizovatel přezkoumal stav v území. Část pozemku parc. č. 4469/8 mezi RD č.p. 533 a RD 
č.p. 697 se nachází pod společným oplocením s RD č.p. 533. Na základě § 58 odst. 2 stavebního 
zákona v návaznosti na § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona byla tato část zahrnuta do 
zastavěného území – plochy SO.3.  
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16.   
       
       
      námitka ze dne 29. 7. 2015 

Znění námitky: 
Pozemky dotčené návrhem ÚP, které jsou předmětem námitky: parc. č. 4318/1, 4294, 4306, 4318/3, 4308, 
4318/8 v k.ú. Valašská Bystřice, obec Valašská Bystřice (okres Vsetín), vše zapsáno na LV u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 
Nesouhlasíme se zařazením pozemků jako rezerva stavebních pozemků a žádáme o začlenění jedné poloviny 
jako stavební pozemky.   

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V dosud platném územním plánu byla plocha rezervy SO.3 157 vymezena jako výhledová plocha 
pro bydlení (rezerva).  
Po posouzení a vyhodnocení podmínek v území a všech podkladů byla v návrhu ÚP Valašská 
Bystřice plocha SO.3 157 ponechána rovněž jako plocha rezervy s tím, že stanovuje její možné 
budoucí využití jako plochu pro bydlení, jejíž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. V ploše 
územní rezervy jsou zakázány změny v území, které by mohla stanovené využití podstatně ztížit 
nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu umožňující stanovené využití lze jen na 
základě projednání změny územního plánu.  
V návrhu Územního plánu Valašská Bystřice je vymezen dostatek vhodnějších zastavitelných 
ploch pro bydlení, které jsou v souladu s urbanistickou koncepcí a splňují všechny podmínky 
dotčených orgánů pro vymezení jako zastavitelné plochy. Výše jmenované pozemky byly, na 
základě jejich vymezení ve stávajícím územním plánu, ponechány jako plocha rezervy. V případě 
zastavění vymezených zastavitelných ploch nebo potřeby dalších zastavitelných ploch budou 
přednostně prověřovány plochy rezerv a řešena možnost a podmínky jejich převedení na 
zastavitelné plochy. K převedení plochy rezervy nebo její části na zastavitelnou plochu může dojít 
pouze na základě projednání změny, jejíž součástí bude vzhledem k rozsahu plochy také 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 
 

17.  
      námitka ze dne 28. 7. 2015 

Znění námitky: 
Pozemky dotčené návrhem ÚP, které jsou předmětem námitky: parc. č. 3120, 3124/2, 3124/3, 3134/3 v k.ú. 
Valašská Bystřice, obec Valašská Bystřice (okres Vsetín), vše zapsáno na LV u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 
Na výše vyjmenovaných parcelách již déle než rok žádám o rozšíření stavebního místa. V novém návrhu ÚP bylo 
stávající stavební místo rozšířeno způsobem, který je vzhledem k níže uvedenému zcela bezvýznamný a 
nedostačující. Již od počátků mých snah o změnu jsem byl na Obecním úřadě ve Valašské Bystřici upozorňován 
na to, že můj návrh nebude předmětem jednání o změně stávajícího územního plánu s odkazem na to, že 
v nejbližší době dojde ke schválení zcela nového ÚP, kde bude pro všechny podobné změny dostatečný prostor. 
Ani v současném návrhu ÚP v této fázi nedošlo ke zohlednění rozšíření stavebního místa na výše 
vyjmenovaných parcelách, žádám tímto o zahrnutí této mnou navrhované změny do návrhu nově projednávaného 
územního plánu. 
Výše zmíněné a okolní pozemky v mém vlastnictví jsem nabyl jako rodinný majetek, kde žila a hospodařila moje 
rodina již po několik generací. Rád bych tuto rodinnou tradici zachoval a místo dále obýval a obhospodařoval. 
V současné chvíli stojí na stavebním místě dřevěný původní rodinný dům bez sklepení a kanalizace, který býval 
obýván mou matkou. Dům je v současnosti v neobyvatelném stavu a nová stavba na jeho místě není myslitelná 
vzhledem k technické nedostatečnosti a nevhodnému umístění. Dům se nachází v prudkém svahu, není možné 
k němu zajistit příjezdovou cestu, pod stavbou protéká podzemní proud, který při silnějších srážkách stavbu 
zaplavuje a neumožňuje tak realizaci stavby nové dle současných norem a zákonů. Je dle mého téměř jisté, že 
by nová stavba či případná rekonstrukce znamenala zásadnější zásah do životního prostředí než stavba na mnou 
navrhovaném místě. 
Mám v úmyslu v budoucnosti převzít zemědělskou živnost po své matce, která v tomto již léta podniká 
(s podporou příslušných fondů Evropské unie) a ke svému podnikání využívá mé výše zmíněné pozemky. 
Současnou stavbu, kterou již nelze využívat pro účely bydlení, bych rád využíval jako hospodářské stavení, které 
by funkčně navazovalo na rodinný dům postavený v severní části mnou navrhovaného rozšířeného stavebního 
místa. Zdůrazňuji tímto, že se tedy nejedná rozšiřování bytového fondu (resp. počtu obytných budov), nicméně 
naopak pouze o snahu o zachování původního osídlení. I samotný návrh nového ÚP proklamuje zabezpečení 
dostatečných ploch pro bydlení jako jednu ze svých hlavních priorit, přitom z výše uvedeného je zcela zjevné, že 
bez mnou navrhované změny by se území, s kterým návrh nového ÚP počítá jako s obydleným, stalo prakticky 
neobyvatelným. 
Návrh nového ÚP počítá s rozšiřováním zástavby pro bydlení, a za tímto účelem vymezuje nová stavební místa, 
je ale třeba brát v potaz, že nezohledněním mého návrhu by nový územní plán současně fakticky ohrožoval 
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stávající a historicky původní osídlení. Zároveň bych se tímto cítil být ohrožen na svém právu na bydlení, a to 
vzhledem k tomu, že mi současná situace, na základě již výše uvedených důvodů, bydlení na stavebním 
pozemku vymezeném v novém návrhu ÚP prakticky ani technicky neumožňuje. 
Vzhledem k tomu, že mnou navržené rozšíření funkčně navazuje na stávající zástavbu a je téměř 
zanedbatelného rozsahu v porovnání s jeho účelem a funkcí a zároveň rozšíření nijak nezasahuje do rázu ani 
reliéfu krajiny a není na pohledově exponovaném svahu, schválení mého návrhu dle mého mínění nic nebrání. Ba 
naopak pro novou podobu územního plánu je účelný a přínosný, neboť je v zájmu obce, aby původní historická 
osídlení zůstala obydlená a obhospodařovaná a aby územní plán respektoval závěry Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, mezi něž mimo jiné patří podpora rozvoje 
ekologického zemědělství a zemědělská výroba podhorského typu, k jejichž realizaci na mých pozemcích je 
mnou navrhovaná změna nezbytná. 
S ohledem na výše uvedené podávám námitku k současné podobě návrhu územního plánu a žádám o jeho 
přepracování spočívající v zařazení mého návrhu týkajícího se výše uvedených pozemků, a to tak, jak je 
ilustrováno v příloze č. 1 tohoto dopisu. 
Byl jsem informován, že po přijetí nového územního plánu nebudou nejméně další čtyři roky žádné případné další 
změny projednávány ani akceptovány, je pro mne proto absolutně zásadní, aby byla mnou navržená změna 
zohledněna již v tomto návrhu územního plánu. 

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu se části výše jmenovaných pozemků, které jsou předmětem námitky, 
nachází v neurbanizovaném území (louky a pastviny). Pouze malá část (západní výběžek) 
pozemku parc. č. 3120 byla zahrnuta do zastavěného území jako součást plochy bydlení.     
V návrhu Územního plánu Valašská Bystřice projektant podle § 58 odst. 2 stavebního zákona 
v návaznosti na § 2 odst. 1, písm. d) stavebního zákona vymezil zastavěné území na základě 
aktuálního stavu v území. Podle výše uvedených kritérií, daných stavebním zákonem, bylo 
vymezeno i zastavěné území na pozemcích parc. č. 3120, 3124/2, 3124/3 a 3134/3 v k. ú. 
Valašská Bystřice. Odlišnosti ve vymezení zastavěného území v původním územním plánu a 
v návrhu Územního plánu Valašská Bystřice jsou způsobeny zejména změnou legislativy a 
metodiky od doby, kdy byl původní územní plán schválen – Územní plán sídelního útvaru 
Valašská Bystřice nabyl účinnosti dne 29. 4. 1996. K rozšíření stavebního místa, tak jak ve své 
námitce žádá vlastník pozemků, by musela být na daných pozemcích vymezena zastavitelná 
plocha. Vymezení nové zastavitelné plochy na výše uvedených pozemcích by bylo v rozporu se 
zadáním Územního plánu Valašská Bystřice, stavebním zákonem a v kolizi s odbornými a 
koncepčními dokumenty ochrany přírody.   
V souladu se stavebním zákonem projektant zpracovává návrh územního plánu na základě 
schváleného zadání územního plánu. V zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek minimálního 
rozšiřování zastavitelného území s tím, že rozvoj bydlení bude navrhován pouze v místech 
s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Vlastník ve své námitce požaduje rozšíření stavebního místa severně od 
stávajícího rodinného domu s tím, že současná stavba by funkčně navazovala na rodinný dům 
postavený severně od ní. Výše jmenované pozemky se nachází (jak uvádí i vlastník ve své 
námitce) v prudkém svahu, kde není vybudována příjezdová komunikace a není zde zajištěno 
napojení na technickou infrastrukturu. Další požadavek ze zadání ÚP je omezit expanzi zástavby 
do volné krajiny a nové rozvojové plochy pro bydlení navrhovat s ohledem na ochranu 
nezastavěného území a s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídla a zároveň chránit 
stávající plochy zemědělského půdního fondu před zástavbou.  
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití 
zastavěného území a výstavba probíhala primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a 
aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Cílem 
územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního 
zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného 
území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona. 
Výše jmenované pozemky se nachází ve II. zóně CHKO Beskydy a ve vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. Dle Plánu péče CHKO Beskydy na období 2009 - 2018, který byl dne 17. 9. 2009 schválen 
Ministerstvem životního prostředí, lze ve II. zóně CHKO Beskydy v souvislosti s umisťováním 
nových staveb realizovat pouze: „běžnou údržbu současných staveb, ve výjimečných případech i 
drobné novostavby lesního a zemědělského hospodářství a kulturně-sakrální stavby (boží muka 
apod.)“.     
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94).  
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18. Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316 
      námitka ze dne 31. 7. 2015 

Znění námitky: 
Uplatňuji námitku proti návrhu ÚP Obce Valašská Bystřice na navrženou plochu P* 152 – plocha pro technickou 
infrastrukturu. V původním návrhu byla na pozemku navržena plocha DS 206 – plocha pro silniční dopravu. 
Pozemek je ve vlastnictví obce a v budoucnosti bude sloužit jako místní komunikace. Požaduji uvedenou plochu 
uvést v ÚP dle původního řešení, tj. v původním rozsahu. 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  Zastavitelná plocha P* 152 je navržena v trase komunikace, která zajišťuje dopravní obsluhu 
stávající zástavby a návrhové plochy BI 18. Z toho důvodu byla plocha P* 152 v upraveném 
rozsahu v návrhu ÚP Valašská Bystřice ponechána (po dohodě s dotčeným orgánem) i přes 
nesouhlasné stanovisko CHKO Beskydy podle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Zastavitelná 
plocha DS 206, která navazuje na plochu P* 152, byla na základě stanoviska dotčeného orgánu 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona (Správy CHKO Beskydy) vyloučena s odůvodněním: „Podle 
odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Území je 
taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Realizace záměru je v rozporu 
s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Záměr je podle 
významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s vlivem nepříznivým z hlediska přírodních 
hodnot“.    
Po obdržení námitky vlastníka dotčených pozemků, Obce Valašská Bystřice, si pořizovatel 
dopisem ze dne 21. 10. 2015 č. j. 38659/2015 vyžádal vyjádření dotčeného orgánu – CHKO 
Beskydy k výše uvedené námitce. CHKO Beskydy ve svém vyjádření č.j. 04668/BE/2015-2 ze 
dne 9. 12. 2015 uvádí: „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy akceptuje námitku v požadovaném rozsahu, tzn. plocha 
P* 152 pro technickou infrastrukturu a plocha DS 206 plocha pro silniční dopravu, které se 
navrhují pro potřeby obce jako budoucí místní komunikace“.  

 
 
19.  
      námitka ze dne 31. 7. 2015 

Znění námitky: 
Nesouhlasím s vymezením plochy K – plochy krajinné zeleně na parcelách č. 143/7, 143/8 a 143/24 v k. ú. 
Valašská Bystřice a požaduji, aby byly mé parcely zařazeny v celé své velikosti do plochy SO.3 – plochy smíšené 
obytné vesnické. 
Nesouhlasím s rozdělením mých parcel na plochu SO.3 a plochu K z důvodu charakteristiky plochy v návrhu 
územního plánu Valašská Bystřice. Charakteristika uvádí jako hlavní využití plochy „krajinná zeleň“ a přípustné 
využití „zeleň na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy“. Tato charakteristika vůbec 
neodpovídá současnému stavu a užívání mých parcel, které se nejvíc blíží charakteristice plochy SO.3. Starý 
územní plán vede mé parcely v celém rozsahu jako plochy bydlení a ty jsou takto užívány v rámci místní zvyklosti 
(na ploše je zahrádka, sad pro rodinnou potřebu, kůlna atd.). Druhým a hlavním důvodem mého nesouhlasuje 
charakteristika nepřípustného využití plochy „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, pro vodní 
hospodářství, zabraňující průchodnosti krajiny“ a „oplocení s výjimkou lesních školek…“. Na mých parcelách 
plánuji v budoucnu vybudovat studnu vč. vodovodu – stavbu pro vodní hospodářství právě v ploše navržené jako 
„K“, a to protože zde byla voda zjištěna proutkařem. Dále v budoucnu plánuji na mých pozemcích zřídit domovní 
čistírnu odpadních vod vč. vsaku (další vodohospodářská stavba), také v ploše navržené jako „K“.     

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu byly pozemky parc. č. 143/7, 143/8 a 143/24 v k. ú. Valašská 
Bystřice vymezeny jako neurbanizované území. Doplňkem č. 2, který nabyl účinnosti 15. 6. 1998, 
byly tyto pozemky zařazeny do plochy bydlení. Jednalo se o uvedení do souladu se stavem 
v území. Na pozemcích parc. č. 143/7 a 143/8 byla v minulosti postavena hospodářská budova, 
která byla přestavěna na rodinný dům.    
V souladu se stavebním zákonem projektant při přípravě územního plánu nově vymezil zastavěné 
území postupem podle § 58 stavebního zákona. Vymezení plochy SO.3 na pozemcích parc. 
č. 143/7, 143/8 a 143/24 bylo provedeno na základě skutečného stavu v území v souladu s § 58 
odst. 2 stavebního zákona. Odlišnosti ve vymezení zastavěného území v původním územním 
plánu a v návrhu Územního plánu Valašská Bystřice jsou způsobeny zejména změnou legislativy 
a metodiky od doby, kdy byl původní územní plán schválen – Územní plán sídelního útvaru 
Valašská Bystřice nabyl účinnosti dne 29. 4. 1996. Vzhledem k tomu, že se na výše jmenovaných 
pozemcích jedná o vymezení zastavěného území v okolí jednoho rodinného domu, je jeho rozsah 
vymezen v dostatečné velikosti. Plocha vymezená projektantem jako SO.3 na výše jmenovaných 
pozemcích je dostatečně velká pro využívání jako plochy doplňující bydlení, příp. pro umístění 
doplňkových staveb a objektů. Většina vymezené plochy SO.3 se nachází ve vzdálenosti 
(ochranném pásmu) 50 m od okraje lesa, kde je umisťování objektů podmíněno souhlasem 
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orgánu ochrany lesa. 
V ploše, která je podle skutečného stavu v území vymezena jako „K“ – plocha krajinné zeleně, se 
nachází porost stromů a travní porost, což odpovídá regulativu pro plochu K.   
Regulativ pro plochu K – krajinná zeleň byl upraven tak, aby umožňoval umístění studny včetně 
vodovodu i domovní čistírny odpadních vod včetně vsaku v této ploše.   
 

 
20.  
      námitka ze dne 1. 8. 2015 

Znění námitky: 
V roce 2010 jsme se ze zdravotních důvodů odstěhovali z Ostravy a za účelem trvalého bydlení koupili ve 
Valašské Bystřici starší RD č. p. 206. Pro koupi tohoto RD jsme se rozhodli mimo jiné i proto, že se ve stejnou 
dobu prodával i k tomu RD přiléhající pozemek parc. č. 3323/8, což umožňovalo uskutečnit v našem sousedství i 
plánovanou výstavbu RD našemu synovi. 
Po ověření, že tento sousední pozemek je veden v územním plánu jako plocha bydlení, přiléhá k obslužné 
komunikaci, je na něj přivedena elektřina a byl vyhotoven projekt vrtané studny včetně realizace průzkumného 
vrtu, který prokázal dostatek pitné vody, jsme tento pozemek koupili jako stavební za cenu 590 tis. Kč. 
Starý RD postupně opravujeme a od roku 2011 ve Valašské Bystřici trvale bydlíme. Syn má v úmyslu na výše 
uvedené stavební parcele postavit nový RD ihned, jakmile mu to dovolí finanční situace. 
Jsme proto velmi nemile zaskočeni návrhem nového územního plánu, který již parcelu č. 3323/38 nezahrnuje do 
zastavitelného území obce. Pokud v této podobě bude územní plán schválen, naruší nám zásadním způsobem 
celý záměr a vznikne nám tímto velká majetková škoda. 
Vznášíme proto námitku proti návrhu nového územního plánu obce Valašská Bystřice a žádáme o opětovné 
zvážení jeho úpravy tak, aby tento v souladu se stávajícím územním plánem umožnil výstavbu nového RD na 
parcele č. 3323/38.   

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění:  V původním územním plánu byl pozemek parc. č. 3323/38 v k. ú. Valašská Bystřice zahrnut do 
zastavěného území jako plocha bydlení. Jako takový jej koupili současní vlastníci pozemku s tím, 
že zde plánovali výstavbu jednoho rodinného domu. Za tímto účelem také provedli již některé 
investice, jak je uvedeno v námitce. 
Na základě námitky vlastníků výše jmenovaného pozemku pořizovatel přezkoumal související 
podklady spolu se stavem v území a požádal dotčený orgán  -  Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Agentura“) o 
vyjádření k námitce. Agentura na základě posouzení stavu v území, vyhodnocení dostupných 
podkladů a možných vlivů záměru na ochranu přírody a krajiny, příp. krajinný ráz konstatovala 
možnost rozšíření zastavěného území v rozsahu umožňujícím umístění jednoho rodinného domu. 
Na základě výše uvedených skutečností bylo upraveno vymezení zastavěného území tak, aby 
vlastník pozemku byl v minimální míře krácen na svých právech a aby bylo dosaženo obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.  

 
 

21.  
      námitka ze dne 31. 7. 2015 

Znění námitky: 
Parcely číslo 426/2, 434/3 k. ú. Valašská Bystřice byly vedeny vždy jako stavební a jako s takovými jsme s nimi 
počítali i pro naše děti a pro další prodej v souladu s jejich určením v bývalém územním plánu. Vyřazení ze 
stavebního plánu je navrhováno ve chvíli, kdy děti konečně dospěly a jejich rodinná situace napomohla 
k rozhodnutí o prodeji stavebních pozemků.  
Nesouhlasím se zařazením pozemků jako rezerva stavebních pozemků a žádám o jejich začlenění jako stavební. 
S ohledem na výše uvedené podávám námitku k současné podobě návrhu územního plánu a žádám o jeho 
přepracování, spočívající v zařazení mého návrhu týkajícího se výše uvedených pozemků.  

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění:  Pozemky parc. č. 426/2 a 434/3 v k. ú. Valašská Bystřice, které jsou dotčeny námitkou, byly 
v původním územním plánu, který nabyl účinnosti 29. 4. 1996, zahrnuty do zastavěného území 
s funkčním využitím jako plocha pro bydlení.  
V souladu se stavebním zákonem projektant v návrhu územního plánu nově vymezil zastavěné 
území postupem podle § 58 stavebního zákona na základě skutečného stavu v území. Jelikož 
výše jmenované pozemky byly součástí intravilánu, byly v souladu s § 58 odst. 2 stavebního 
zákona zahrnuty do zastavěného území. Tyto pozemky nejsou doposud zastavěny, proto funkční 
využití daných pozemků bylo stanoveno jako K – plocha krajinné zeleně, což odpovídá 
skutečnému stavu v území. 
Na základě námitky vlastníka výše jmenovaných pozemků pořizovatel požádal dotčený orgán -  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
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Beskydy (dále jen „Agentura“) o vyjádření k námitce. Agentura na základě posouzení stavu 
v území, vyhodnocení dostupných podkladů a možných vlivů záměru na ochranu přírody a krajiny 
konstatovala možnost změny funkčního využití pouze v části výše jmenovaných pozemků. Na 
základě výše uvedených skutečností bylo upraveno vymezení funkčního využití území tak, aby 
bylo v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu k námitce a zároveň bylo dosaženo obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce.  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního 
zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného 
území, s ohledem na výše uvedené určuje dle § 18 odst. 4 stavebního zákona podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území.   
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
22. Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316 
      námitka ze dne 31. 7. 2015 

Znění námitky: 
Námitka je totožná s námitkou č. 18. 

Rozhodnutí:  Viz námitka č. 18 

Odůvodnění:  Viz námitka č. 18 
 
 
23.  
      námitka ze dne 3. 8. 2015 

Znění námitky: 
Pozemky parc. č. 260/1, 242/16, 260/4 a 260/19 byly zařazeny do plochy k bydlení v původním územním plánu a 
v novém územním plánu došlo k vyjmutí. S tímto krokem nesouhlasím a žádám o zanesení do nového územního 
plánu, jako plochy pro bydlení. 
Dlouhodobě jsem uvažovala o pozemcích jako vhodných k výstavbě a tímto krokem se znehodnotily.   

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně.  

Odůvodnění:  V doposud platném Územním plánu sídelního útvaru Valašská Bystřice, který nabyl účinnosti 
29. 4. 1996, byly výše uvedené pozemky zahrnuty do zastavěného území přesto, že zastavěny 
nebyly. Toto umožňoval tehdejší právní rámec územního plánování. Současně platná právní 
úprava – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále 
„stavební zákon“) – jednoznačně stanoví, co lze do zastavěného území zahrnout. V souladu se 
stavebním zákonem projektant nově vymezil zastavěné území postupem podle § 58 stavebního 
zákona na základě skutečného stavu v území.  
Územní plán zpracovává projektant (autorizovaný architekt podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění), který na základě své odbornosti navrhuje řešení 
nejvhodnější pro dané území. Projektant posuzuje vhodnost jednotlivých lokalit pro dané funkční 
využití v širším kontextu s ohledem na umístění daných pozemků v krajině, konfiguraci terénu, 
hustotu zastavění, na možnost napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a mnoho 
dalších aspektů a limitů v území. Ve spolupráci s obcí pak projektant hledá optimální urbanistické 
řešení a na zastupitelstvu obce je, aby z možných řešení určilo to, které je pro obec nejvhodnější.  
V souladu se stavebním zákonem projektant zpracovává návrh územního plánu na základě 
schváleného zadání územního plánu. V zadání ÚP Valašská Bystřice, které bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 14. 7. 2011, je stanoven požadavek minimálního 
rozšiřování zastavitelného území s tím, že rozvoj bydlení bude navrhován pouze v místech 
s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou 
infrastrukturu. U většiny výše uvedených pozemků není zajištěno napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu. Další požadavek ze zadání ÚP je omezit expanzi zástavby do volné 
krajiny a nové rozvojové plochy pro bydlení navrhovat s ohledem na ochranu nezastavěného 
území a s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídla a zároveň chránit stávající plochy 
zemědělského půdního fondu před zástavbou. Vymezení dalších návrhových ploch mimo 
zastavěné území obce by představovalo výrazné navýšení záboru ZPF a rozšiřování 
zastavěného území do volné krajiny, což je v rozporu s §18 odst. 4 stavebního zákona.  
Z urbanistického hlediska nejsou pozemky parc. č. 242/16, 260/1 a  260/4 vhodné k zástavbě, 
jelikož se nachází v poměrně prudkém a pohledově exponovaném svahu. Toto rozšiřování 
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výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Dané pozemky se nachází v místech se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu vymezených v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, 
který zpracovala firma ARVITA P, spol. s r.o. v roce 2005.  
Většina plochy jmenovaných pozemků se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, kde je 
umisťování objektů podmíněno souhlasem orgánu ochrany lesa.  
Po obdržení námitky vlastníka výše jmenovaných pozemků pořizovatel požádal dotčený orgán - 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy (dále jen „Agentura“) - o vyjádření k námitce. Agentura na základě posouzení stavu 
v území, vyhodnocení dostupných podkladů a možných vlivů záměru na ochranu přírody a 
krajiny, příp. krajinný ráz konstatovala možnost rozšíření zastavěného území v omezeném 
rozsahu pouze na pozemku parc. č. 260/19. Na základě výše uvedených skutečností bylo 
upraveno vymezení zastavěného území ve prospěch vlastníka pozemku.    
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 

 
 
 
24.  
      námitka ze dne 3. 8. 2015 

Znění námitky: 
Jelikož jsem spoluvlastníkem parcel 3948/21 zapsané na LV v k. ú. Valašská Bystřice a p. č. 3943/1 zapsané na 
LV v k. ú. Valašská Bystřice, vznáším námitku, aby na těchto parcelách bylo změněno užívání na VZ, tj. plochy 
určené pro zemědělskou a lesnickou výrobu. 
Jako spoluvlastník pozemků jsem současně spolumajitelem firmy FARMA-ZPZ s.r.o., IČ 26821745, Valašská 
Bystřice 483. Ve Valašské Bystřici provozujeme zemědělskou činnost, staráme se o vzhled krajiny, což určitě 
přispívá i ke vzhledu této vesnice.  
V současné době, kdy začíná nové programové období PRV 2015 – 2020 je jediná šance získat dotace na 
rozšíření podnikatelských aktivit. Bez dotací v tomto sektoru nemá význam konkurovat zemědělcům EU. K tomu 
je zapotřebí mít připravené projekty. Změna územního plánu v této situaci hraje podstatnou úlohu a přispívá 
k urychlení administrace projektů.    

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá  

Odůvodnění:  V současně platném územním plánu se pozemky parc. č. 3943/1 a 3948/21 v k. ú. Valašská 
Bystřice nachází v neurbanizovaném území. V souladu se stavebním zákonem projektant v 
návrhu územního plánu nově vymezil zastavěné území postupem podle § 58 stavebního zákona 
na základě skutečného stavu v území. Výše uvedené pozemky nesplňují podmínky podle § 58 
odst. 2 stavebního zákona pro zařazení do zastavěného území do plochy pro zemědělskou a 
lesnickou výrobu (VZ).  
Zahrnutí pozemků par. č.  3948/21 a 3943/1 v k. ú. Valašská Bystřice do návrhu ÚP Valašská 
Bystřice jako nová zastavitelná plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu by znamenalo rozpor 
s § 18 stavebního zákona, podle kterého územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
Pozemek parc. č. 3948/21 se nachází v místech se zvýšenou ochranou krajinného rázu 
vymezených v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, který zpracovala firma ARVITA P, spol. 
s r.o. v roce 2005. 
V případě pozemku parc. č. 3943/1 se jedná o pohledově exponovaný svah, kde umístění objektu 
pro zemědělskou nebo lesnickou výrobu, v rozsahu větším než připouští regulativ pro plochu Z, 
by z urbanistického hlediska bylo zcela nevhodné. Umístěním zastavitelné plochy pro 
zemědělskou výrobu v těsné blízkosti plochy pro bydlení SO.3 2, která je vymezena na 
sousedním pozemku, zároveň dochází ke střetu vzájemně těžko slučitelných funkčních využití 
území a k porušení požadavků na uspořádání a využívání území daných vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 – 17 ze dne 19. 5. 2011 nemá vlastník pozemku individuální 
subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu dle jeho požadavku (shodně též 
rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008, čj. 2 Ao 1/2008 - 51, dále rozsudek ze dne 18. 11. 2010, čj. 7 
Ao 5/2010 - 68) a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek 
NSS ze dne 26. 5. 2010, č.j. 8 Ao 1/2007 – 94). 
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25.  
      námitka ze dne 31. 7. 2015 

Znění námitky: 
Nesouhlasím s biokoridorem a interakčními prvky LV parc. č. 318/1, 317 a změnou č. 107. Změna č. 107 dle 
územního plánu slouží jako příjezdová cesta k mým pozemkům.  

Rozhodnutí:  Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  Na pozemcích parc. č. 317 a 318/1 v k. ú. Valašská Bystřice není v návrhu Územního plánu 
Valašská Bystřice vymezen biokoridor ani interakční prvky. 
Vlastní vymezování územních systémů ekologické stability (ÚSES) je projekční činností, pro 
kterou byla Ministerstvem životního prostředí zavedena profese autorizovaných projektantů 
územních systémů ekologické stability. Tito autorizování projektanti, jejichž seznam spravuje 
Česká komora architektů, jsou oprávněni zpracovávat návrhy vymezení ÚSES, které pak na 
základě zákonem daných kompetencí schvalují příslušné orgány státní správy (zejména orgány 
ochrany přírody).  
Autorizovaný projektant na základě skutečného stavu v území zakreslil návrhovou plochu krajinné 
zeleně K 107 na pozemcích parc. č. 337/71 a 337/72 a tuto plochu současně navrhl jako plošný 
interakční prvek v krajině podle skutečného stavu v území. V původním územním plánu byly tyto 
pozemky vymezeny jako neurbanizované území. Interakční prvky spolu s biocentry a biokoridory 
patří mezi skladebné části ÚSES, které nemusí být propojeny s ostatními skladebnými 
částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní 
krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 
organismů, majících menší prostorové nároky.  
Vytváření územního systému ekologické stability je, podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, veřejným zájmem.  
V ploše K 107 se nachází porost několika vzrostlých stromů, které tvoří krajinné segmenty 
doplňující základní skladebné části USES. Příjezdová cesta k pozemkům p. Machalové se 
nachází mimo návrhovou plochu K 107. 
Vymezením interakčních prvků v Územním plánu Valašská Bystřice jako návrhových ploch 
krajinné zeleně (K) v nezastavitelném území se nemění stávající využívání dotčených pozemků. 
Vlastník pozemků není územním plánem na svých právech zkrácen, jestliže schválené funkční 
využití pozemků odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání a pokračování 
v tomto způsobu využívání pozemků není územním plánem ani zčásti vyloučeno (Rozsudek NSS 
č.j. 1 Ao 2/2011-17 ze dne 19. 5. 2011).     
 
 

Námitka uplatněná při opakovaném veřejném projednání  
 
26.  
      námitka ze dne 26. 9. 2016 

Znění námitky: 
Proti návrhu územního plánu jsem podal námitku již 28. 7. 2015. V současném návrhu zveřejněném na webových 
stránkách pořizovatele se pořizovatel s mojí námitkou vypořádává, dle mého názoru však zcela nedostatečným a 
účelovým způsobem. Odůvodnění rozhodnutí, jímž má být moje námitka zamítnuta, je zcela neadekvátní 
požadavkům původní námitky, fakta jsou překroucena a zcela tak mění smysl mnou podaného návrhu. 
Odůvodnění rozhodnutí je sepsáno způsobem, který evokuje požadavek zásadního rozšíření stavebních ploch a 
významných zásahů do krajiny, což naprosto neodpovídá samotnému obsahu námitky ani faktické situaci daného 
místa. 
Domnívám se, že současný postoj pořizovatele územního plánu je také v rozporu s koncepcí udržitelného 
rozvoje, jež je, či by přinejmenším měla být, základním stavebním kamenem územního plánování. 
V souladu s tvrzeními zahrnutými již v původní námitce tímto doplňuji své podání ze dne 28. 7. 2016 a reaguji na 
současný vývoj projednávání nově navrženého územního plánu. 
Dle návrhu opatření obecné povahy „Územní plán Valašská Bystřice“, potažmo dle vypořádání se s mou 
námitkou, je zamítnutí mého návrhu ze strany pořizovatele odůvodněno tak, že „vymezení nové zastavitelné 
plochy na dotčených pozemcích by bylo v rozporu se zadáním územního plánu, stavebním zákonem a v kolizi 
s odbornými a koncepčními dokumenty ochrany přírody.“ Tento svůj názor pořizovatel podpořil následujícími 
argumenty: 

1. Dle zadání územního plánu má být „rozvoj bydlení navrhován pouze v místech s vhodnými předpoklady 
pro jeho umístění a s dostupným napojením na dopravní a technickou infrastrukturu“. Můj návrh dle 
pořizovatele tyto předpoklady nesplňuje, a to z důvodu, že požadované stavební místo není napojeno na 
dopravní a technickou infrastrukturu a je situováno v „prudkém svahu“. 

2. Požadavkem zadavatele je dále „omezit expanzi zástavby do volné krajiny“ a zajistit dále ochranu 
nezastavěné plochy a stávajícího zemědělského půdního fondu. Výstavba má dále probíhat pouze na 
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plochách, které jsou pro toto nejvhodnější, kdy je třeba zajistit rovnováhu mezi soukromými a veřejnými 
zájmy za účelem zajištění udržitelného rozvoje území. Tuto argumentaci pořizovatel opírá o § 18 
stavebního zákona, s nímž je dle tvrzení pořizovatele další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny 
v rozporu. 

3. Dle plánu péče CHKO Beskydy lze v souvislosti s umisťováním nových staveb realizovat pouze běžnou 
údržbu současných staveb, ve výjimečných případech i drobné novostavby lesního a zemědělského 
hospodářství a kulturně-sakrální stavby. 

K prvnímu bodu uvádím následující: Odůvodnění zcela koliduje s faktickou a reálnou situací. V současné době na 
pozemku stojí rodinný dům. Vlastník má ze zákona nárok na jeho napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Námitka je zcela irelevantní, protože i v případě, že by změně územního plánu v mnou navrženém 
rozsahu nebylo vyhověno, při rekonstrukci stávajícího objektu by k napojení na infrastrukturu dojít muselo (a ze 
strany příslušných autorit by tomuto ani nemohlo být zabráněno). Pořizovatel si navíc v tomto bodě odůvodnění 
zcela protiřečí se svou následnou argumentací, dle které je třeba hospodárně využít zastavěné území a provádět 
výstavbu v plochách, které jsou pro toto nejvhodnější. Napojení současného objektu na infrastrukturu představuje 
zásadně citelnější zásah do krajiny než mnou navrhované řešení. Příjezdová cesta by byla zásadně delší, 
k objektu, který navrhuji, navíc pro příjezd není potřeba dalších terénních úprav (v současné chvíli již existuje 
nezpevněná příjezdová cesta). Nově navrhované umístění objektu je navíc blíže již existující komunikaci (a všem 
sítím). Připojení objektu, umístěného dle mého návrhu, na současnou dopravní a technickou infrastrukturu, by 
bylo tedy zásadně jednodušší a představovalo by menší zásah do krajiny než napojení stávajícího objektu, 
umístěného dle požadavků 19. století. 
Dále je třeba se vyjádřit k argumentu „prudkého svahu“. Tato argumentace pořizovatele je krystalickým příkladem 
esenciálního překroucení reálií, obsažených v mé námitce. V prudkém svahu je situována stavba stávající, nikoli 
stavba mnou navržená. Pořizovatel si tedy sám ve svém odůvodnění účelově „přizpůsobil“ realitu pro potřeby 
podpory svého rozhodnutí při současné ignoraci skutečného stavu. 
Bez ohledu na výše uvedené, argument pořizovatele uvedený výše pod bodem 1. se týká zejména rozvoje 
bydlení, kdy tímto je míněno zvýšení kapacit pro bydlení. S tímto je třeba zásadně nesouhlasit – již v původní 
námitce požaduji v podstatě přesunutí současné obytné plochy, nikoli vytvoření nových obytných ploch. Stávající 
obytný prostor by nadále měl být využíván jako stavba pro hospodářské účely přidružená stavebnímu objektu. Ani 
zde tedy odůvodnění stanoviska pořizovatele k mému návrhu nikterak neobstojí. 
Co se týče argumentu pořizovatele shrnutého výše pod bodem 2., předně apeluji na dodržování zásad územního 
plánování, které by samy o sobě měly směřovat k tomu, aby Beskydy i nadále byly přiměřeně osídleny a 
v souladu s tradicemi i obhospodařovány. Jak nyní, tak ani v mé předchozí námitce nežádám ničeho, co by 
v důsledku mohlo znamenat slovy odůvodnění zamítavého stanoviska pořizovatele „expanzí do volné krajiny“. 
Naopak, pozemky, které jsou předmětem mého návrhu, jsou historicky majetkem mé rodiny, jejímž středem je 
současné stavební místo a jeho posunutí o cca 30 m mimo jiné z důvodů, které jsem specifikoval ve své 
předchozí námitce a výše v tomto vyjádření, nelze v žádném případě považovat za „expanzi do volné krajiny“. 
Mnou navržená úprava pouze zajistí, že tradičně osídlená a obhospodařovaná plocha zůstane osídlenou a 
obhospodařovanou i nadále, a to ve stejném rozsahu jako doposud. 
Třetí bod argumentace pořizovatele shledávám opět zcela irelevantním, faktickým důsledkem vyhovění mému 
požadavku nedojde k navýšení obytné zástavby. Současná obytná zástavba bude zrušena a nadále využívána 
jako hospodářská budova a nový obytný objekt bude pouze nahrazením současného objektu. Nadto o rozšíření 
stávajícího stavebního místa žádám za účelem umístění stavby pro zemědělské hospodářství s možností bydlení. 
Argumentace pořizovatele dle bodu 3. výše tedy postrádá faktický základ.  
Toto tvrzení dále v příloze tohoto podání dokládám upraveným zákresem požadované úpravy územního plánu, 
kde došlo k zmenšení plochy určené k zástavbě, a to v míře vylučující více stavebních objektů. Je tedy beze 
všech pochybností zřejmé, že mám na daném místě záměr umístit pouze jeden objekt, tak jak je uvedeno v této i 
v předchozí námitce. 
I nadále považuji kroky pořizovatele v průběhu řízení o schválení nového územního plánu Valašské Bystřice za 
šikanózní a ohrožující má základní práva a důrazně tímto opětovně žádám o promítnutí mnou navržené změny 
do nově schvalovaného územního plánu. Vzhledem k tomu, že mám za to, že podání této námitky je posledním 
procesním krokem bez ingerence soudu, žádám tímto o opětovné zvážení mého návrhu.          

Vypořádání námitky:   

Podle § 53 odst. 2 stavebního zákona dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu 
územního plánu, upravený návrh příp. upravené a doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se 
v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Návrh územního plánu se tedy 
neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny podstatnou změnou. Toto se také 
promítne do možnosti podávat proti upravenému návrhu územního plánu projednávaného v opakovaném 
veřejném projednání námitky a připomínky. Z výše uvedeného vyplývá, že námitky proti upravenému návrhu 
územního plánu, který je projednáván podle § 53, odst. 2 stavebního zákona pouze v rozsahu provedených 
podstatných úprav, mohou podávat pouze ti vlastníci, jejichž pozemky byly podstatnou úpravou územního plánu 
dotčeny. 
Úpravy návrhu Územního plánu Valašská Bystřice k opakovanému veřejnému projednání se pozemků uvedených 
navrhovatelem v námitce č. 26 netýkaly. 
Z výše uvedených důvodů nebylo o podané námitce č. 26 věcně rozhodováno (s odkazem na rozsudek 
Krajského soudu v Praze č.j. 50A 15/2014-50 ze dne 16. 12. 2014). 
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9.  Vyhodnocení připomínek 
 
Připomínky uplatněné dle § 50 stavebního zákona při společném jednání 
 
Organizace, jednotlivý subjekt Vyhodnocení    
Připomínka 
 
1. Obec Valašská Bystřice 
    ze dne 4.9.2014, č.j. OÚVB-503/2014 
 
1.  navrhujeme změnit využití plochy V 155 na plochu rekreace v návaznosti na existující rybníky a zeleň na 

pozemku v sousedství 

Požadavku nelze vyhovět, plocha V 155 byla z návrhu vyloučena 
stanoviskem dotčeného orgánu a stanoviskem k posouzení vlivů 
koncepce na životní prostředí. Změnou funkčního využití plochy by 
muselo dojít k novému posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Po 
dohodě s obcí bude plocha z návrhu ÚP vyloučena. 

2.  navrhujeme změnit využití plochy na pozemku p.č. 543/6 na plochu sportu a rekreace, již dnes zde existuje 
travnaté hřiště pro míčové hry, předpokládáme doplnění prvky dětského hřiště, část zeleně zůstane 

Změna funkčního využití dané plochy není potřeba. Pozemek p.č. 543/6 
se nachází v ploše Z* - plochy sídelní zeleně, kde jsou v regulativu jako 
přípustné využití uvedena dětská hřiště.  

3.  navrhujeme změnit využití pozemků p.č. 11 a 3809/4 na plochy SO – smíšené bydlení 

Pozemek parc. č. 3809/4 již je v ploše SO zahrnut. Pozemek parc. č. 11 
bude připojen k ploše smíšené obytné SO.  

4.  navrhujeme změnit využití pozemků p.č. 17/2, 20/1, 22/1, 3809/1 a 3809/2 na plochu občanské vybavenosti 

Pozemky parc. č. 17/2, 20/1, 22/1, 3809/2 a část pozemku 3809/1 budou 
na základě vyhodnocení stavu v území zahrnuty do zastavěného území 
– plochy O.  

5.   navrhujeme změnit využití pozemků p.č. 1071/1 a 1072/2 na plochu výroby, dnes takto je využívána 

Na pozemku parc. č. 1072/2 a na části pozemku parc. č. 1071/1 se 
nachází zpevněná plocha, která je využívána jako sklad řeziva – tyto 
budou zařazeny do plochy výroby V_stávající.   

6.   navrhujeme pozemky p.č. st.1293 a 2105 označit podle skutečnosti na plochu bydlení hromadného 

Vzato na vědomí, návrh ÚP bude upraven podle požadavku obce. 

7.  navrhujeme pozemky p.č. 2098/15 a st.1346 označit podle skutečnosti na plochu hromadného bydlení 

Vzato na vědomí, návrh ÚP bude upraven podle požadavku obce. 

8.   navrhujeme pozemky p.č. 2098/3 a st.1376 označit jako plochu občanské vybavenosti, na pozemku stojí dům 
s prodejnou v přízemí a byty v podkroví 

Vzato na vědomí, na pozemcích parc. č. 2098/3, 2098/14 a st.1376 bude 
plocha BI změněna na plochu SO, která lépe odpovídá skutečnému 
stavu v území. 

9.  navrhujeme vyznačit v územním plánu stávající vodojemy veřejného vodovou na pozemcích p.č. 734/6, 
337/55, 3488/4 a 2043/2 

Vzato na vědomí, do koordinačního výkresu budou doplněny vodojemy 
podle požadavků obce.  

10. navrhujeme do přípustného využití plochy OS 114 přidat výstavbu rozhledny, jak bylo dříve schváleno změnou 
územního plánu 

Plocha OS 114 je v návrhu ÚP Valašská Bystřice vymezena jako plocha 
nezastavitelná, v této ploše nelze jako přípustné využití povolit jakoukoli 
výstavbu. V místě stávající rozhledny bude vyznačena plocha  OX – 
plocha občanské vybavenosti specifických forem, která umožňuje 
případnou realizaci nové rozhledny.   

11. podporujeme zachování celého rozsahu plochy včetně lesního pozemku OS 113 jako plochy pro tělovýchovu 
a sport, lyžařský areál je pro obec důležitý nejen jako prvek cestovního ruchu, ale i jako občanská vybavenost 
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Rozsah plochy OS 113 nebude v návrhu ÚP nijak omezen, pro plochu 
OS 113 budou v regulativu stanoveny pouze podmínky, za kterých bude 
využití dané plochy přípustné.  

12. podporujeme návrh plochy rekreace R 200 v návaznosti na plochu OS 113 

Plocha R 200 bude na základě stanoviska dotčeného orgánu – CHKO 
Beskydy a stanoviska k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí 
z návrhu ÚP vyloučena.   

 
 
2. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
    ze dne 8.8.2014, č.j. 5000986055 
 
V celém řešeném území obce se nenachází plynárenské zařízení. Z výše uvedených důvodů neuplatňujeme 
připomínky. 
 

Vzato na vědomí 
 
 
3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
    ze dne 5.9.2014, č.j. PMO34767/2014-203/Hoj 
 
Stanovisko správce povodí a správce VVT Bystřička 
 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce VVT Bystřička k předloženému návrhu 
následující stanovisko: 

a)  z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí 

b)  z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
s uvedeným záměrem souhlasíme za těchto podmínek: 

1. V územním plánu bude respektováno záplavové území vodního toku Bystřička. V záplavovém území 
požadujeme nevymezovat nové rozvojové plochy k zástavbě. V záplavovém území nebudou umisťovány 
žádné nadzemní objekty, stavby, zařízení. To platí zejména pro plochy BI 115, SO 209, V 91, VZ 161, OS 
168. 

2. V řešené lokalitě je třeba zohlednit aktuální studie na poli protipovodňových opatření. 
3. Dle § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dle požadavků správců vodních toků budou 

stanoveny volné manipulační a ochranné pruhy podél vodních toků. Podél VVT bude zachován 
manipulační pruh šířky min. 8 m oboustranně sloužící správci toku k výkonu práv a povinností 
souvisejících s jejich správou. Manipulační pásmo drobných vodních toků bude respektováno v šířce 6 m 
od břehové čáry oboustranně. 

4. Veškerá dotčení vodních toků jednotlivými záměry je třeba v rámci správního řízení projednat se správci 
příslušných vodních toků. 

5. Pro nové zastavitelné plochy vymezit koridory, příp. páteřní trasy dopravní a technické infrastruktury, tyto 
koridory musí být ponechány jako veřejně přístupné. 

6. Podporujeme likvidaci odpadních vod odváděním oddílným kanalizačním systémem na obecní ČOV. 
Rozvojové plochy výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem, likvidaci odpadních vod 
z celého řešeného území řešit v souladu s platnou legislativou a PRVK Zlínského kraje. 

7. Územní plán bude obsahovat koncepci řešení odvodu dešťových vod. Odvádění dešťových vod je třeba 
řešit tak, aby nebyly zhoršeny odtokové poměry, tzn. zachovat stávající odtok z předmětného území. 
Dešťové vody musí být v maximální možné míře zdrženy nebo zachyceny k vsakování v dané lokalitě, což 
zajišťuje zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 5 a § 27 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění). 
Odpadní dešťové vody ze zpevněných ploch a střech objektů budou přednostně svedeny do vsaku nebo 
budou jímány pro zálivku zelených ploch. Bude omezeno vypouštění dešťových vod do vod povrchových 
nebo do stávajících řádů dešťové kanalizace. 

8. Podporovat retenční schopnost území.   
 

Územní plán Valašská Bystřice respektuje vymezené záplavové území 
vodního toku Bystřička. Zastavitelné plochy vymezené v záplavovém 
území budou řádně odůvodněny v textové části ÚP v souladu 
s obsahem priorit z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1 a Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. 

V ÚP Valašská Bystřice jsou zapracovány aktuální protipovodňové 
studie.  

Do textové části Odůvodnění doplní projektant informace o ochranných 
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pásmech vodních toků s požadavkem na respektování manipulačních 
pásem (8m oboustranně podél VVT resp. 6m oboustranně u drobných 
vodních toků). 

Pro nově navrhované zastavitelné plochy jsou vytvořeny podmínky pro 
jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Ostatní podmínky a požadavky vzhledem ke své podrobnosti nelze řešit 
v rámci územního plánu. Tyto podmínky a požadavky lze uplatňovat 
v následných fázích povolovacích řízení. 

 
4.  
    ze dne 28. 7. 2014 

Vlastník pozemků parc. č. 4205/1, 4205/2, 4205/3 a 4206 nesouhlasí s návrhem řešení těchto pozemků v návrhu 
ÚP Valašská Bystřice – plocha zemědělská Z_stav a plocha krajinné zeleně K_stav. Požaduje, aby byly pozemky 
v ÚP Valašská Bystřice vymezeny jako plocha pro bydlení.  

Připomínce není územním plánem Valašská Bystřice vyhověno. 
Pozemky parc. č. 4205/1, 4205/2, 4205/3 a 4206 nelze zařadit do 
zastavěného území podle § 58 odst. 2 stavebního zákona. Architekt 
vyhodnotil stav území a v souladu s urbanistickou koncepcí a 
s požadavky na zachování přírodních hodnot a hodnot krajinného rázu 
tyto pozemky zařadil do plochy zemědělské a plochy krajinné zeleně. 
V současně platném ÚPSÚ Valašská Bystřice, který nabyl účinnosti dne 
29. 4. 1996, se dané pozemky nachází v ploše bydlení. Dne 27. 5. 2015 
bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu na výše 
jmenovaných pozemcích.  Pokud bude stavba realizována, budou dané 
pozemky na základě § 58, odst. 2, písm. a) stavebního zákona zahrnuty 
do zastavěného území v průběhu pořízení nového ÚP Valašská Bystřice 
nebo jeho aktualizace změnou v rámci zprávy o uplatňování ÚP.    

 

5.  
    ze dne 4. 9. 2014 

Vlastník pozemku parc. č. 3557/5 nesouhlasí s návrhem řešení tohoto pozemku v návrhu ÚP Valašská Bystřice 
jako plocha zemědělská Z_stav a požaduje, aby byl daný pozemek vymezen  jako plocha smíšená obytná SO.3.  

Připomínce není územním plánem Valašská Bystřice vyhověno. 
Architekt vyhodnotil stav území a v souladu s urbanistickou koncepcí 
pozemek zařadil do plochy zemědělské. Pozemek parc. č. 3557/2 v k.ú. 
Valašská Bystřice nelze zařadit do plochy SO.3, jelikož je lokalizován 
v přírodně cenných lokalitách horských luk. Realizace jakéhokoli 
stavebního záměru v dané lokalitě je hodnocena s významným 
nepříznivým vlivem na přírodní hodnoty a na krajinný ráz. Pozemek 
nesplňuje požadavky na zahrnutí do zastavěného území podle § 58, 
odst. 2. Plocha vymezená jako SO.3 – zastavěné území v okolí domu je 
dostatečně velká na to, aby se zde daly umístit případné doplňkové 
stavby k rodinnému domu. Pozemek parc. č. 3557/2 lze i nadále užívat 
jako zahrádku. 

 
Připomínky uplatněné dle § 52 stavebního zákona při veřejném projednání 
 
6.  
    ze dne 20. 7. 2015 

Nezakreslená lesní komunikace v části Lušová. Připomínka byla zaslána obecnímu úřadu ve Valašské Bystřici 
k vyvěšenému návrhu ÚP 2014 dne 8. 11. 2014. Připomínka trvá. K uvedené komunikaci nemá připomínkující 
majetkový vztah. 

Připomínce bylo územním plánem vyhověno. Jedná se o lesní 
komunikaci, která není v katastru nemovitostí evidována jako 
samostatná parcela, ale jako součást lesních pozemků. Komunikace 
bude v Koordinačním výkrese vyznačena podle skutečného stavu 
v území jako účelová komunikace stávající. V návrhu ÚP Valašská 
Bystřice je uvedená komunikace součástí ploch L – plochy lesní, kde je 
jako podmíněně přípustné využití umožněna dopravní infrastruktura. 
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7.  
    ze dne 30. 7. 2015 

V původním plánu byla zapsána budova – rodinný dům č. p. 463 jako součást pozemku parc. č. st. 647 v k.ú. 
Valašská Bystřice zapsaného na LV u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské 
Meziříčí, která je ve výlučném vlastnictví manželů J. Tato budova však byla z nového územního plánu vyjmuta. 
Na pozemku se nachází v těsné blízkosti této budovy i rodinný dům č. p. 765, který je správně zakreslen. Navrhuji 
opětovné zapsání výše zmíněné budovy do aktualizovaného územního plánu Valašské Bystřice. 

Podání bylo vyhodnoceno jako připomínka, jelikož jeho obsah se netýká 
zásahu do vlastnických práv podatele a dotčení návrhem řešení 
územního plánu ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona. 
Připomínce bylo územním plánem vyhověno. Pořizovatel přezkoumal 
zákres výše uvedených nemovitostí v katastrální mapě. Rodinný dům 
č.p. 463 v k. ú. Valašská Bystřice je v katastru nemovitostí veden jako 
součást pozemku parc. č. st. 647. Zákres samotného rodinného domu 
v katastrální mapě tvoří vnitřní kresba parcel, která ve výkresech 
Územního plánu Valašská Bystřice chyběla. Do návrhu ÚP Valašská 
Bystřice byla doplněna vnitřní kresba parcel jako součást katastrální 
mapy, která tvoří podklad Územního plánu Valašská Bystřice.  

 
   
8. Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316 
    ze dne 31. 7. 2015 

Obec Valašská Bystřice nesouhlasí s vyřazením navržených ploch pro individuální bydlení v místní části „Pod 
Búřovem“. Jedná se o plochy BI 124, BI 205 a BI 207. Uvedené plochy jsou situovány podél navržené plochy 
P* 152 – plocha technické infrastruktury, která bude v budoucnosti sloužit jako místní komunikace. Tato plocha je 
v majetku obce. 
Navržené plochy jsou vhodné pro bydlení, jsou situovány poblíž centra obce a je technicky možné je připojit na 
inženýrské sítě ve správě a majetku města.  

Připomínce nebylo možné územním plánem vyhovět. Dotčený orgán 
(Správa CHKO Beskydy) ve svém stanovisku k návrhu Územního plánu 
Valašská Bystřice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona požadoval 
vyloučení plochy BI 124 z návrhu z důvodu rozporu s ustanovením § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Záměr je podle 
významnosti vlivů posuzované koncepce vyhodnocen s nepříznivým 
vlivem na zábor ZPF a s nepříznivým vlivem na krajinný ráz. Správa 
CHKO Beskydy jako dotčený orgán svým stanoviskem podle § 50 odst. 
2 stavebního zákona též vyloučila plochy BI 205 a BI 207 pro rozpor 
s ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.    

 
 
9. Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316 
    ze dne 31. 7. 2015 

Připomínka je totožná s připomínkou č. 8 

Viz vyhodnocení připomínky č. 8 
 

 
10.  V souvislosti s vydáním územního plánu končí platnost předchozí územně 

plánovací dokumentace. 

Pro území obce Valašská Bystřice platil Územní plán sídelního útvaru Valašská Bystřice (dále ÚPN 
SÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem obce Valašská Bystřice dne 8. 3. 1996. ÚPN SÚ 
obsahuje závaznou část, která byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/96 s účinností 
od 29. 4. 1996 a směrnou část.  
V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla 
vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru, pro účely stavebního 
zákona považují za opatření obecné povahy. Vzhledem k funkci a účelu územního plánu je však nutno 
na něj pohlížet jako na celek a nelze jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. 
Územní plán sídelního útvaru v rozsahu závazné a směrné části naplňuje jako celek základní znaky 
opatření obecné povahy, což znamená, že se jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se 
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přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob. Podpůrně lze vycházet 
i z usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ao2/2006-62  ze dne 30. listopadu 2006, kterým bylo 
navrhováno zrušení změny územního plánu schválené v souladu se starým stavebním zákonem. V 
tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozvinul svou argumentaci ve prospěch posouzení územního 
plánu jako opatření obecné povahy, opíraje se o rozlišení závazné a směrné části v § 29 starého 
stavebního zákona: „jestliže totiž ustanovení § 29 stavebního zákona rozlišuje závazné a směrné části 
řešení územně plánovací dokumentace, přičemž však formou obecně závazné vyhlášky je 
publikována toliko závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení není vůbec 
závazná, jelikož jí nebyla propůjčena náležitá forma publikace, z níž teprve lze usuzovat na její 
závaznost. Tak tornu však zjevně není, jelikož z obsahu stavebního zákona jasně plyne, že 
podkladem územního rozhodnutí je celá územně plánovací dokumentace, bez ohledu na to, zda se 
jedná o její závaznou či směrnou část“. 
Z tohoto důvodu je ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy ukončena platnost ÚPN SÚ 
Valašská Bystřice v celém rozsahu včetně jeho doplňků a změn, za použití příslušných ustanovení 
části šesté správního řádu, která se týká opatření obecné povahy.   
 

 

 

Poučení 

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

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

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Ing. Emil Korduliak      Karel Drda  
starosta obce                                   místostarosta obce     
 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

Příloha č. I. – Územní plán Valašská Bystřice - textová a grafická část 
Příloha č. II. – Územní plán Valašská Bystřice - odůvodnění - textová a grafická část 
Příloha č. III – Stanovisko KUZK k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí  
 
Ostatní přílohy: 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně 
Vyhodnocení vlivů územního plánu Valašská Bystřice na životní prostředí  
Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. 
 


