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Územní plán Vidče 
- úplné znění ke dni 3.12.2020 po vydání změny č. 1 

 
 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního 
plánování jako orgán územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zajistil v 
souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního plánu Vidče zahrnující právní stav ke 
dni 3.12.2020, jak vyplývá ze změny č. 1 Územního plánu Vidče, přičemž Územní plán Vidče vydalo 
Zastupitelstvo obce Vidče usnesením č. 23/2013 a nabyl účinnosti 6.12.2013, Změnu č. 1 Územního 
plánu Vidče vydalo Zastupitelstvo obce Vidče Opatřením obecné povahy č. 01/2020 dne 12.11.2020 
usnesením č. 174/2020 a změna nabyla účinnosti 3.12.2020.  
 
 
Vyhotovení Územního plánu Vidče v úplném znění ke dni 3.12.2020 zní: 
     
     

 

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

 
I. 
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Územní plán Vidče 
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obsahující: 

- textovou část návrhu Územního plánu Vidče, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. A/I., 

- grafickou část návrhu Územního plánu Vidče, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. A/II. 

 
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 Vidče který byl schválen obecním zastupitelstvem Vidče dne 
26.02.1997 usnesením č. 156/97 jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 
3/97 s účinností od 18.3.1997‚ včetně jeho změn: 

- změna č. 1 schválená dne 27.5.1998 pod č. usn. 258/98, kterou byly upraveny regulativy 
územního plánu sídelního útvaru Vidče, schváleného dne 26.02.1997, 

- změna č. 2 schválená dne 18.4.2000 pod č. usn. 172/2000, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.1/2000 s účinností od 05.05.2000,  

- změna č. 3 schválená dne 22.02.2001 pod č. usn. 249/2001, jejíž závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.1/2001 s účinností od 14.03.2001, 

- změna č. 4a schválená dne 23.08.2001 pod č. usn. 314/2001, jejíž závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 s účinností od 09.09.2001,  

- změna č. 4b schválená dne 18.09.2002 pod č. usn. 404/02, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 03/2002 s účinností od 08.10.2002,  

- změna č. 5 schválená dne 28.01.2004 pod č. usn. 125/2004, jejíž závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.1/2004 s účinností od 13.02.2004,  

- změna č. 6 schválená dne 07.12.2005 pod č. usn. 287/2005, jejíž závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 s účinností od 23.12.2005,  

- změna č. 7 schválená dne 27.12.2006 pod č. usn 22/06, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 13.01.2007,  

- změna č. 8 vydaná dne 17.12.2009 pod č. usn 23/2009, bod 324/2009, jejíž závazná část byla 
vyhlášena opatřením obecné povahy č.1/2009 s účinností od 05.01.2010. 
 

ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 01/2013. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo obce Vidče schválilo dne 11.11.2008 pod usn. č. 16/2008, bod 208/2008 v souladu s 
§ 6 odst. 5. písm. a) ve spojení s § 44 písm. a), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního plánu Vidče (dále 
jen ÚP Vidče). 

Obec Vidče na základě usnesení zastupitelstva obce č. 17/2008, bod 224/2008 ze dne 09.12.2008 
požádala dne 08.02.2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního 
plánování (dále jen pořizovatel) o pořízení ÚP Vidče. 

Určeným zastupitelem obce Vidče pro spolupráci s pořizovatelem byl ustanoven pan Ing. Dalibor 
Kubiš (usnesení zastupitelstva obce Vidče č. 4/2007, bod 33/2007 ze dne 15.2.2007) a následně na 
další volební období paní Milena Dudová (usnesení zastupitelstva obce Vidče č. 2/2010, bod 21/2010 
ze dne 25.11.2010). 

Výchozím podkladem pro zpracování návrhu územního plánu bylo zadání Územního plánu Vidče a 
doplňující průzkumy a rozbory. 
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Návrh zadání Územního plánu Vidče byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem paní 
Milenou Dudovou a byl zaslán dotčeným orgánům, okolním obcím a Krajskému úřadu a vystaven k 
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; Veřejná vyhláška - oznámení o jeho projednávání byla 
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 23.02.2011 do 11.04.2011 a 
na úřední desce Obecního úřadu Vidče od 25.02.2011 do 11.04.2011 a zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Dotčený orgán při pojednávání návrhu zadání neuplatnil požadavek na 
zpracování konceptu, uplatnil však požadavek na komplexní posouzení vlivů na životní prostřední 
(SEA) a vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Na základě výsledků projednání byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu obce Vidče ke schválení.  
Zastupitelstvo obce Vidče schválilo zadání územního plánu Vidče dne 31.5.2011 pod č. usnesení 
7/2011, bod 77/2011. 
Doplňující průzkumy a rozbory zpracoval Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt ČKA, v únoru 
2012. 
 
Dle schváleného zadání a doplňujících průzkumů a rozborů vypracoval projektant Ing. Lubor Sawicki, 
autorizovaný architekt ČKA č. 03 654, návrh územního plánu Vidče včetně Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. K návrhu územního plánu bylo vypracováno Vyhodnocení 
vlivů územního plánu Vidče na životní prostředí, zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, vyhodnocení provedla Ing. Marie Skybová, Ph.D., 
Zahradní 241, Štítina, autorizovaná osoba, a Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., zpracovatel RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., Mrštíkovo náměstí 53, Olomouc, autorizovaná osoba. Na 
základě výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti byl územní plán projektantem upraven a předložen ke společnému jednání. 
 
Pořizovatel projednal zpracovaný návrh územního plánu dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a správního řádu. Projednávání návrhu Územního plánu Vidče bylo zahájeno oznámením 
pořizovatele ze dne 17.10.2012, č. j. MěÚ-RpR/39825/2012, o místě a době konání společného 
jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona ve spojení s § 172 správního řádu dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, obci Vidče a sousedním obcím.  
Společné jednání o návrhu se uskutečnilo dne 6.11.2012 na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
  
K návrhu územního plánu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska následující dotčené orgány: 
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik 
  - stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí  
 - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín  
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  
 - Ministerstvo dopravy, Praha 
 - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy  
 - MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí - koordinované stanovisko  
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
 - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se sídlem ve Valašském Meziříčí  
 
V rámci společného jednání byly dále uplatněny připomínky: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno z pověření Ministerstva dopravy  
 - RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem 
 - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 - Povodí Moravy, Brno 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek ŘSD ČR, RWE Gas Net, s.r.o., ČEZ 
Distribuce, a.s. a Povodí Moravy je součástí části II. Přezkoumání územního plánu Vidče tohoto 
opatření obecné povahy. 
 
Návrh územního plánu Vidče byl zaslán v souladu s § 51 stavebního zákona Krajskému úřadu 
k posouzení dne 11.12.2012 pod č.j. MěÚ-RpR/46714/2012. 
Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - bylo vydáno dne 20.12.2012 pod č.j. KUZL 76457/2012. 
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Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Přezkoumání 
územního plánu Vidče tohoto opatření obecné povahy. 
 
1.1.2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. V souladu s § 50 této novely 
stavebního zákona bylo projednání návrhu územního plánu Vidče spolu s Vyhodnocením vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území oznámeno veřejnou vyhláškou a územní plán Vidče spolu 
s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na úřední desce Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 22.1.2013 do 11.3.2013 a na úřední desce Obecního úřadu Vidče 
od 23.1.2013 do 11.3.2013 a zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup.  

Stanoviska a připomínky k územnímu plánu zaslal pořizovatel dne 13.3.2013 v souladu s § 50, 
odst.(5) stavebního zákona Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik, jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce dle § 10g 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto „Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na 
životní prostředí ve fázi návrhu“ bylo vydáno 9.4.2013 pod č. j. KUZL 15813/2013 - viz bod 
3. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil 
upravení návrhu dle § 51 odst. (1) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. Pokyny pro 
úpravu návrhu ÚP Vidče před veřejným projednáním na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek sousedních obcí a po schválení novely stavebního zákona a vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu byly projednány s určeným zastupitelem dne 12.2.2013. Na základě pokynů došlo 
k těmto změnám: 
 
 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny 
na základě vyhodnocení stanovisek DO a v souladu s novelou stavebního zákona: 
 

Návrh - textová část  - úprava regulativů pro plochy BI, SO.3, O, OH, RI, RX, DS, TE, TV, 
    P*, VZ, K, Z, L, S*      

    - oprava tabulek a oprava textů v kapitole A/I.7 a A/I.8  v souladu s 
     novelou SZ 
    - úprava kapitoly kapitola A/I.9 v souladu s novelou SZ 

   - oprava chyb a nepřesností v textu 
   - úprava názvů kapitol v souvislosti s novelou stavebního zákona 
 

 Návrh - grafická část  - redukována plocha BI č.1 
    - upravena velikost plochy BI č. 5  
    - upravena velikost plochy BI č. 6  
    - upravena velikost plochy BI č. 14  
    - vyloučena plocha BI č. 28 
    - upravena délka plochy dopravy č. 51 s ohledem na vyloučenou 
     plochu č. 28 
    - redukována plocha zemědělská Z č. 54 pouze na velikost potřebnou 
     k umístění včelína  
    - opravena šířka koridoru na 70 m 
    - doplněn pozemek parc. č. 515/ 7 jako zastavěné území 

 
 Odůvodnění - textová část - úpravy textu na str. 3, kapitola B/I.1a, str. 5, kapitola B/I.1b 
    - označení napojení vodojemu na skupinový vodovod Stanovnice, ne 
     Vlára 
    - opravena rejstříková čísla památkových objektů 
    - zapracovány požadavky MO 
    - zapracovány nově navržené trafostanice dle vyjádření ČEZ a  
     přípojky od nich 

   - opravena šířku koridoru VVN - místo 75 m má být 70 m 
   - oprava nepřesností v textu 
   - úprava názvů kapitol v souvislosti s novelou stavebního zákona 
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 Odůvodnění - grafická část - byl dán do souladu návrh vodovodu z dokumentu Plán rozvoje 
     vodovodů a kanalizací s ÚP Vidče  
    - U plochy TE 53 doplněno označení (ZÚR)  
    - zapracovány nově navržené trafostanice včetně přípojek VN 

 
 
 

Pokyny č. 2 pro úpravu návrhu ÚP Vidče před veřejným projednáním dle § 51 odst. (1) stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů na základě projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území a na základě připomínek občanů dle § 50 stavebního zákona byly projednány s určeným 
zastupitelem dne 30.4.2013. Dokumentace návrhu byla před veřejným projednáním upravena. Na 
základě pokynů došlo k těmto změnám: 
 
 
 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny 
před veřejným projednáním na základě projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území a na základě připomínek občanů: 
 
 Návrh a odůvodnění - textová a grafická část:  
    - upravena plocha Z 54  
    - zrušena část návrhové plochy DS 42 (napojení  plochy bydlení 
     BI 18),  
    - zrušena návrhová plocha BI 15 včetně navrhovaného příjezdu 
    - zrušeno zařazení komunikací mezi veřejně prospěšné stavby  
     s možností vyvlastnění či s možností předkupního práva 
    - vypuštěna plocha BI 7 a BI 8 včetně návrhové komunikace mezi nimi 
    - stávající komunikace DS 47 v úseku na pozemku parc. č. 2841 byla 
     do ÚP zařazena pouze jako plocha veřej.prostranství -   stav. 
    - upravena síť komunikací původně navržených jako veřejně  
     prospěšné stavby, byly zařazeny buď jako plocha dopravy - 
     stav, veřejné prostranství nebo součást ploch bydlení. 

 
Konání veřejného projednání bylo oznámeno v souladu s § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, 
veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 
5.6.2013 do 17.7.2013 a na úřední desce Obecního úřadu Vidče od 6.6.2013 do 17.7.2013 a 
zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Územní plán Vidče spolu s Vyhodnocením vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na obecním úřadě Vidče a byl zveřejněn způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup, na stránkách www.roznov.cz . Veřejné projednání proběhlo dne 9.7.2013 na Obecním 
úřadě Vidče. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem p. Milenou Dudovou v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Vidče a zpracoval 
návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, z čehož připomínky, které 
podali vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, byly vyhodnoceny jako námitky a bylo o 
nich rozhodnuto, a návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu dle § 52 stavebního zákona a doručil je dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dotčených orgánů:  
  - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ÚP a SŘ   - souhlas 
  - KHS Zlínského kraje     - souhlas 
  - ČR - Ministerstvo obrany, VUSS   - bez připomínek 
  - Státní pozemkový úřad    - souhlas 
  - MěÚ Rožnov p.R., OŽP - koordinované stanovisko  - bez připomínek 
  - Obvodní báňský úřad     - bez připomínek 
 

http://www.roznov.cz/
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Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo po vydání stanoviska DO a krajského úřadu 
zapracováno do OOP č. 01/2013 - Územního plánu Vidče, viz část II. Přezkoumání územního plánu 
Vidče, bod 7. a 8. 
 
 

Části řešení, které byly změněny  
po veřejném projednání na základě připomínek a námitek vlastníků pozemků a staveb a 
připomínky ŘSD: 
 
 Návrh - textová část  - zpřesnění znění regulativů pro plochy SO.3, O, DS, TE, WT,  
    K, Z*, Z, L, P, S*      

   - oprava chyb a nepřesností v textu 
   - úprava názvů kapitol v souvislosti s novelou stavebního zákona 
 

 Návrh - grafická část  - veřejné prostranství na pozemku parc. č. 2841 bylo nahrazeno 
    plochou BI - stav a SO.3 - stav 
    - byla vyloučena plocha pro rozhlednu OX č. 34 a příjezdová  
    komunikace k ní DS č. 39  
    - pozemky parc. č. st. 426, 1557/2, 925, 1570/5, 1557/1, byly  
    zakresleny dle skutečného stavu jako plocha SO.3 - stav. místo 
    původního BI - stav 
    - byla zakreslena plocha výroby na pozemcích parc. č. 745/1 a 746/3 
    jako plocha výroby a skladování - stav - dle přílohy. Bylo zde již  
    vydáno  stavební povolení na objekt haly a sídla firmy včetně  
    dopravní a  technické infrastruktury a oplocení areálu.  
 
 Odůvodnění - textová část - byly upraveny údaje týkající se koridoru dopravy ze ZÚR ZK dle 
    připomínek ŘSD 
    - u plochy ID 9 byl u plochy zrušen návrh prostupnosti zastavěným 
    územím i v tabulce (u změny č. 5) 
    - str. 27, tabulka Dopravní obslužnost...:  navržená obslužná  
    komunikace DS 47 byla vyloučena a byla upravena v tomto smyslu 
    také tabulka u ID 9 a 11 - dopravní obslužnost a zdůvodnění 
    - str. 30, tabulka - u plochy č. 11 byla doplněna ještě alternativa  
    individuální zásobování pitnou vodou (studna) 
    - str. 31, tabulka - u plochy č. 11 byla doplněna ještě alternativa  
    individuální řešení odkanalizování 
    - úprava názvů kapitol v souvislosti s novelou stavebního zákona 
    - oprava překlepů v textu 
 
 Odůvodnění - grafická část - inženýrské sítě k ploše BI č. 18 byly umístěny na pozemku parc. 
    č. 1578/3 
    - Koordinační výkres - návrh vodovodu a kanalizace na základě 
    námitky není navržen přes pozemek par. č. 1919/2 
    - vodovod a elektřina k ploše BI č. 9 je vedena po její východní  
    straně, kanalizace zůstává stávající na západní straně 
    - bylo doplněno označení nemovitých kulturních památek 
 
 
 
Zpracovaný územní plán obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 
Návrh je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 
pozdějších předpisů a obsahuje textovou a grafickou část. Grafická část se skládá z výkresů Výkres 
základního členění území 1:5 000, Hlavní výkres 1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací 1:5 000.  
Návrh územního plánu Vidče je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha A/I. 
(textová část) a příloha A/II. (grafická část). 
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Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci 
využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, dále obsahuje údaje o splnění zadání, komplexní 
odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, a uvádí informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Grafická část odůvodnění obsahuje Výkres širších vztahů 1:100 000, Koordinační výkres 1:5 000, 
výřez z Koordinačního výkresu 1:2 000, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000, 
Schéma technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:5 000 a Schéma dopravní a technické 
infrastruktury - energetika a spoje 1:5 000. Odůvodnění územního plánu je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha B/I. (textová část) a příloha B/II. (grafická část).  
 
K návrhu a odůvodnění bylo projektantem zpracováno Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, toto 
vyhodnocení vlivů je přílohou tohoto opatření obecné povahy jako příloha C. 
II. Přezkoumání územního plánu Vidče 
 
Odůvodnění opatření obecné povahy - územního plánu Vidče, zpracované projektantem - dále 
pořizovatel doplňuje o následující: 
 

1.   Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Vidče 

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

 

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválené vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 
20.7.2009: 

 Územní plán Vidče je v souladu s Politikou územního rozvoje, schválenou vládou ČR 
 usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009, jak je podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 
 Územního plánu Vidče. 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem: 

 Územní plán Vidče je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými 
 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 
 23.10.2008, po vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (vydané 
 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 pod č.usn. 0749/Z21/12, aktualizace nabyla 
 účinnosti 5.10.2012). Toto je podrobně popsáno v textové části odůvodnění Územního plánu 
 Vidče. 
 
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Byly vytvořeny podmínky pro výstavbu návrhem nových zastavitelných ploch při naplňování a 
respektování udržitelného rozvoje území a jeho tří základních pilířů, což je kvalitní a vyvážené 
životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce Vidče včetně 
zohlednění vazeb na sousední území. 
Snahou bylo zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života 
následujících generací, zejména bylo respektováno přírodní prostředí při navrženém rámci rozvoje 
obce. 
Návrhem 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 se vytvářejí podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, 
architektonických, urbanistických a archeologických hodnot. Jsou stanoveny podmínky pro 
využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. 
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c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 odst. 
4 písm. c) stavebního zákona 

Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh územního 
plánu Vidče je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. Obsah územního plánu ve členění na návrh - textová a grafická část a odůvodnění- 
textová a grafická část, odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve 
znění pozdějších předpisů, výkresy jsou zpracovány nad mapovými podklady a v měřítcích v 
souladu s touto vyhláškou. Pořizovatel rovněž konstatuje soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, jelikož územní plán 
splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a stanoví v souladu s vyhláškou plochy s 
rozdílným způsobem využití, které slouží k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Tyto 
plochy jsou s ohledem na charakter území dále podrobněji členěny, stanovení ploch, které jsou 
podrobněji členěny z důvodu specifických podmínek, je odůvodněno projektantem v příloze B/I.  
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 Vidče je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem stanoviska dotčených orgánů vyhodnotil a návrh byl upraven v souladu s 
těmito stanovisky. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu Vidče - 
viz Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí dle § 50 a 
§ 51 zák. 183/2006 Sb., které je součástí  tohoto opatření obecné povahy. 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu 
nebyly při projednávání návrhu územního plánu řešeny. 

 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PŘIPOMÍNEK SOUSEDNÍCH OBCÍ  
dle § 50 a § 51 zák. 183/2006 Sb.  

 
 

Dotčený orgán, organizace     Vyhodnocení 

Stanovisko, připomínka 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánu  

ze dne 20.12.2012, č.j. KUZL 76457/2012  
 
Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 

Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu ÚP Vidče zásadní připomínky. 
 
 Vzato na vědomí. 

 
Soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh ÚP Vidče není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) schválenou dne 20.7.2009 

usnesením vlády ČR č. 929 
 Vzato na vědomí. 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií 
podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujících vymezení: 

 
- priority územního plánování 
- rozvojová oblast nadmístního významu - N-OB1 Podbeskydsko 

- koridor silnice nadmístmního významu Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radh., PK 06 
- koridor pro energetiku včetně transformoven VVN+TR 110kV/22 kV Zubří - Rožnov pod Radhoštěm - Vigantice, E11 
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES)  

 - regionální biokoridor (dále jen RBK) č. 1567 - Kluzov - Střítež, PU 149 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
- Krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov  
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Uvedenými požadavky se projektant zabýval. Návrh ÚP Vidče není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 

5.10.2012 
 Vzato na vědomí. 
 

Ostatní 
V předložené dokumentaci návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Doporučujeme pořizovateli, aby 
dokumentaci ve spolupráci s určeným zastupitelem překontroloval a zjištěné nedostatky nechal projektantovi opravit. 

 
 Požadavku bylo vyhověno. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem dokumentaci 

překontroloval, předal projektantovi pokyny 
k opravě a projektant dokumentaci dle pokynů 
opravil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Textová část návrhu 
- kap. A/I.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití... 
 - doporučujeme zpracovat dle metodického pokynu Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu, 

umístěného na webových stránkách ZK (jako využití uvádět činnosti, ne plochy, stavby a pod.)  
  - jako hlavní využití uvádět pouze jeden převažující účel využití, pokud je možné jej stanovit (v ploše SO.3 - plocha 
smíšená obytná vesnická jsou uvedeny dvě hlavní využití, aj)        

 
        Požadavek byl zahrnut do Pokynů pro  
        úpravu návrhu, hlavní využití u SO.3 bylo 

        v dokumentaci upraveno 
 - povodňová opatření (hráze suchých poldrů) zařadit do plochy technické infrastruktury T*. 
         

        Protipovodňová opatření byla vyjmuta z „TV 
        - Plochy technické infrastruktury - vodní 
        hospodářství“ a byla zařazena do ploch 

        „WT - Plochy vodní a vodohospodářské“ 
        v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. 
 

 
Textová část odůvodnění 
- specifická oblast Beskydy SOB2, vymezená v PÚR ČR byla zpřesněna v ZÚR ZK. Tato zpřesněná plocha se řešeného území 

nedotýká. Není proto důvodné tuto specifickou oblast v ÚP Vidče vyhodnocovat. 
Požadavku bylo vyhověno. Bylo opraveno v 
dokumentaci, specifická plocha SOB2 již není v 

ÚP vyhodnocována. 
 
- dát do souladu návrh vodovodu z dokumentu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (viz grafická část) s ÚP Vidče. 

Bylo opraveno v dokumentaci, ÚP byl dán do 
souladu s PRVKZK  

 

Grafická část návrhu a odůvodnění 
- ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací doplnit označení „(ZÚR)“ u plochy TE1 v  grafické části 

 

Požadavku bylo vyhověno. Bylo opraveno v 
dokumentaci  

 

 
 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ekologických rizik – koordinované stanovisko 
ze dne 5.12.2012, č.j. KUZL 65283/2012 

 

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 na ochranu ZPF):  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci k „Návrhu opatření obecné povahy územního 

plánu Vidče“ a ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, nemá připomínky a uplatňuje kladné stanovisko. 
        Vzato na vědomí. 

 

o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na 
úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů:  

Z hlediska silnic II. a III. třídy prochází řešeným územím silnice III/4868 a III/48610. Silnice jsou v návrhu respektovány, jsou 
splněny podmínky uplatněné v rámci zadání. K návrhu ÚP Vidče nemáme z hlediska dopravy 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 předloženému Návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Vidče 

kladné koordinované stanovisko. 
        Vzato na vědomí. 
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Poznámka: 

Upozorňujeme, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, musí být respektována již od doby přípravy stavebních prací na území s archeologickými nálezy příslušná 
ustanovení cit. zákona (ust. § 22 odst. 2 a další). 

vzato na vědomí, bylo zapracováno do 
dokumentace ÚP - textové části odůvodnění a 
Koordinačního výkresu a dále bude řešeno 

v územním a stavebním řízení 
 
 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ekologických rizik – stanovisko 
ze dne 5.12.2012, č.j. KUZL 75372/2012 
 

Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém stanovisku 
uvedl v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
že pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále 

jen „PO“) a pro zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území (např. plochy občanského vybavení, 
plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy tělovýchovy a sportu, plochy výroby) stanoví rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 cit. Zákona, jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona. 

 
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí je nutné vydat až po veřejném projednání podle § 52 stavebního 
zákona (na podkladě zápisu z veřejného projednání). Při vydávání stanoviska k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí je 

nutné řídit se ustanovením § 10 g odst. 1 cit. zákona z důvodu dosažení souladu se směrnicí SEA (2001/42/EU), která byla do 
českého právního řádu transponována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a je pro nás tedy 
závazný postup podle uvedeného ustanovení.  Stavební zákon není momentálně se Směrnicí SEA v souladu, a nelze se tedy 

řídit pouze ustanovením podle § 10 i cit. zákona. 
Na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a výsledků veřejného projednání koncepce KÚ ZK jako příslušný 
orgán podle § 22 písm. e) cit. zákona vydá požadované stanovisko.   

        Vzato na vědomí, stanovisko k posouzení 
        vlivů na životní prostředí a na evropsky  
        významné lokality a ptačí oblasti bylo  

        vydáno v souladu se Směrnicí EU dne  
        9.4.2013  pod č. j. KUZL 15813/2013 a  
        jeho závěry byly zapracovány do  

        dokumentace.  
 

 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ekologických rizik – stanovisko 
ze dne 9.4.2013, č.j. KUZL 15813/2013 

         Stanovisko Krajského úřadu je součástí 
         tohoto opatření obecné povahy pod  
         bodem 3. Stanovisko Krajského úřadu 

         Zlínského kraje podle § 50 odst. 5  
         stavebního zákona, jeho vyhodnocení je 
         součástí tohoto  opatření obecné povahy 

         jako  bod 2., 4. 
 
 

Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Vsetín  
ze dne 16.11.2012, č.j.  189240/2012-MZE-130777 
 

Podáním ze dne 17.10.2012 obdržel Pozemkový úřad Vsetín oznámení o společném jednání o návrhu opatření obecné povahy 
– Územního plánu Vigantice. K výše uvedenému vydáváme toto stanovisko. 
 

V souladu s § 20 odst. 1 písm. d) 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 k návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Vidče nemáme připomínky. 

 
 Vzato na vědomí.  
 

 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  

ze dne 6.11.2012, č.j. 89506/ENV/12, 1848/570/12 
 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon), 

na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na předmětném k.ú. nebyla geologickými 
pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v bilanci zásob výhradních ložisek nerostů 
České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z  horního zákona vztahovala územní 

ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky. 
 

 Vzato na vědomí.  
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Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 

k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu i 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.: Ao 2/2010) 
 

 Vzato na vědomí. Návrh územního plánu Vidče 

neřeší plochy větší jak 10ha. 
 
 

 
Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc  
ze dne 21.11.2012, č.j. 7716/31088/2012-1383-ÚP-OL 

 

Do územního plánu Vidče požadujeme do textové a grafické části zapracovat následující limit Ministerstva obrany.  

Jedná se o ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dle 
ÚAP – jev 103). 

Požadavku se vyhovuje. Do textové části 

odůvodnění byla doplněna informace o OP 
Leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
MO. V grafické části bylo upraveno znění OP 

Leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
MO. 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR 

zastoupeného VUSS Brno. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 

o Větrných elektráren 

o Výškových staveb (i dominant v terénu) 
o Venkovního vedení VVN a VN 
o Základnových stanic mobilních operátorů 

o Staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 
V tomto vymezeném území může být výstavby větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem výškově 
omezena nebo zakázána. 

Výše uvedený limit požadujeme zapracovat do textové části ÚP, odůvodnění např. do oddílu Zvláštní zájmy.  

 

Požadavku bylo vyhověno. Do textové části 

odůvodnění byl doplněn soupis staveb, pro 
které lze vydat územní rozhodnutí jen na 
základě závazného stanoviska MO ČR 

 

Výše uvedený limit byl zapracován do koordinačního výkresu. V legendě koordinačního výkresu ale požadujeme 
změnit text: OP LETECKÉHO RADARU STARÁ VES na OCHRANNÉ PÁSMO LETECKÝCH RADIOVÝCH 

ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA OBRANY. 

Požadavku se vyhovuje. Do pokynů pro úpravu 
grafické části návrhu ÚP po veřejném pojednání 

byl zadán požadavek na změnu textu OP 
leteckého radaru a text byl opraven. 

 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i 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 MO ČR, VUSS Brno: 

o Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
o Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

o Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
o Výstavba vedení VN a VVN 
o Výstavba větrných elektráren 

o Výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 

o Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

o Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
o Výstavba objektů tvořící dominanty v území (nap. rozhledny) 
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Vzato na vědomí, bude řešeno v dalším stupni 

dokumentace 
 
 

 
 
Ministerstvo dopravy, Praha 

ze dne 4.12.2012, zn. 898/2012-910-UPR/2 
 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v  platném znění, 

Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, podle 
§ 88, odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu územního plánu Vidče. 

 
Dle platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zasahuje na území obce Vidče koridor pro přeložku silnice I/34. Tento 
koridor však není v návrhu územního plánu zakreslen. Požadujeme proto vymezení tohoto koridoru v grafické části a doplnění 

textové části návrhu územního plánu tak, aby byl v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. 
 
Územní plán zpřesnil koridory ze ZÚR včetně  

vymezení plochy pro silniční dopravu pro silnici 
I/35 (správné označení komunikace, ve 
stanovisku chybně označené jako I/34). Po 

zpřesnění koridoru je zřejmé že se tento koridor 
území Vidče nedotýká, viz Odůvodnění ÚP. 
 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.  
 
 Vzato na vědomí 

 
 
 

 
 
 

 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 4.12.2012, č.j. 4459/BE/2012 

 
     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 opatření obecné povahy – Územního 
plánu Vidče.   

 
Správa CHKO Beskydy v zásadě souhlasí s vypracováním Územního plánu Vidče dle předložené dokumentace s tím, že na 
základě posouzení některé navržené plochy požaduje redukovat, některé navržené plochy zamítá a také požaduje doplnit 

regulativy. Uplatněním zájmů chráněných zákonem nevznikne újma na vlastnických právech.   
 
     Záměry v CHKO Beskydy bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 zákona, neboť 

podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky 
ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona.  
 

       Vzato na vědomí 
 
      Ad) A/I.3b – Vymezení zastavitelných ploch 

Plochy individuálního bydlení (BI) 
č.1  „V horních úlehlách“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí za předpokladu, že plocha bude redukována – bude snížena 
horní hranice plochy a v ploše budou realizovány maximálně 2 rodinné domy. Podle odstupňované ochrany se jedná plochu, 

která je součástí III. zóny CHKO Beskydy, a i když plocha navazuje na zastavěné území, jedná se o plochu svažitou pohledově 
exponovanou. Požadavek je v souladu s ustanovením § 12 zákona a s doporučením uvedeným ve Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Vidče na životní prostředí zpracované dle přílohy ke stavebnímu zákonu (dále jen „SEA“). 

 
Požadavku bylo vyhověno. Pro plochu bylo 
stanoveno procento zastavění tak, aby 

umožnilo umístění max 2 rodinných domů 
 

č.2  „Havránek“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná plochu, která je  

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území.  
č.3  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné  území.  

č.4 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany jedná o plochu, která je součástí III. zóny 
CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
       Vzato na vědomí 
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č.5 dtto Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem za předpokladu, že plocha bude redukována o část v blízkosti vodního 

toku – cca 20m podél hranice vodního toku (případně nebude kopírovat východní hranici pozemku parcely č. 430/1). Plochy 
v blízkosti vodních toků jsou významnými prvky krajinného rázu a současně představují biotopy rostlin a živočichů. S ohledem 
na nutnost zajišťovat stabilizační a ekologické funkce krajiny by měly být tyto plochy ponechány bez zástavby. Odstup od 

vodních toků je rovněž důležitý z důvodů ochrany před povodněmi (blízkost staveb následně vyvolává požadavek na technické 
úpravy vodního toku, které není možné s ohledem na ustanovení § 4 odst. 2 zákona provést). Doporučení vyplývá z ustanovení 
§ 12 zákona, z ustanovení § 2 odst. 2 písm. b), d) a písm. i) zákona a z ustanovení § 26 odst. 1 písm. i) zákona.  

 
Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 
redukována o část cca 20 m od hranice vodního 

toku 
 

č.6  „Nade vsí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem pouze za předpokladu redukce plochy (součástí návrhu bude 
pouze plocha, která navazuje na zastavěné  území a stávající mokřad součástí návrhu nebude). Podle odstupňované ochrany 

se jedná plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Stanovená podmínka vyplývá z ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) a  
písm. i) zákona a z ustanovení § 26 odst. 1 písm. i) zákona.  

Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 

redukována o část, na které se nachází mokřad 
 
č.7  dtto  – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná plochu, která je součástí IV. 

zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.8  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. a 
III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 

č.9 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se  jedná se plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.10 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. 

zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.11 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná se plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 

č.13  „Za humny“ Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území.      
       Vzato na vědomí 

 
č.14 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem pouze za předpokladu částečné redukce plochy (ze severní 
strany). Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která  je součástí III. a IV. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na 

zastavěné území, současně je na části plochy evidován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláště chráněné druhy 
požívají zákonnou ochranu dle ustanovení § 50 zákona a jsou chráněny ve všech  svých vývojových stádiích a chráněn je 
rovněž jejich biotop. Plocha je rovněž součástí společenstev ovsíkových luk, která byla zjištěna v rámci mapování NATURA 

2000. Společenstva ovsíkových luk jsou na území CHKO Beskydy, která je současně evropsky  významnou lokalitou, 
předmětem ochrany dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.  

Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 

redukována ze severní strany 
 
č.15  „Nade vsí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.16  „V horních úlehlách“, územní studie  – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se 
jedná o plochu, která je součástí IV. zóny  CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 

č.17  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. 
zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.18   „V horních úlehlách“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, 

která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území.  
 
       Vzato na vědomí 

 
Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3) 
č.19  „Stráně“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle  odstupňované ochrany se jedná se plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.20 „Za humny“ – plocha se nachází mimo území CHKO Beskydy 
č.21 dtto – plocha se nachází mimo území CHKO Beskydy 

č.22 „Převrátí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.23 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III.  

zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.24 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 

č.26 „U hřiště“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle  odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III.  zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 
č.27 „Za hůrou“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. 
       Vzato na vědomí 
 

č.28 „Jedlovina“ – Správa CHKO Beskydy nesouhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy. Návrh rozšiřuje zastavitelné území mimo soustředěnou zástavbu. Posuzovaný krajinný 
prostor, jehož součástí je i navrhovaná plocha, tvoří svahové louky a pastviny doplněné remízy. Jedná se o území se 

zachovalou krajinnou a přírodní strukturou. Zachovalost dané lokality lze doložit porovnáním snímků z projektu Národní 
inventarizace kontaminovaných míst (dále jen „NIKM“), v rámci kterého byla vytvořena ortofotomapa České republiky z 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 14 - 

 

historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování  z 50. let (http://kontaminace.cenia.cz). Ze snímků je 

patrné, že území je od roku 1950 stabilizované (přírodní plochy bez technické a dopravní infrastruktury). Plocha je pohledově 
exponovaná pouze z lokálních pohledů – jedná se však o zachovalý segment krajiny bez návaznosti na zástavbu. Návrh je 
v rozporu  

s ustanovením § 12 zákona a s ustanovením § 26 odst. 1 písm. i) zákona.    
Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 
vyloučena z projednání 

 
č.29 „Bukovina“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy. Plocha navazuje na zastavěné území. 

č.30 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. 
č.31 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se  
jedná o plochu, která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. 

č.32 „Maretky“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III.  zóny CHKO Beskydy. 
        Vzato na vědomí 

 
Plochy občanské vybavenosti – specifických forem (OX) 
č.33  „Úlehle“ – plocha se nachází mimo území CHKO Beskydy 

č.34  „Dálnice“ Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí 
II.  zóny CHKO Beskydy. Předmětná plocha je součástí společenstev ovsíkových luk, která byla zjištěna v rámci mapování 
NATURA 2000. Společenstva ovsíkových luk jsou na území CHKO Beskydy, která je současně evropsky významnou lokalitou, 

předmětem ochrany dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. S ohledem na uvedené skutečnosti bude nutné plánovaný příjezd řešit 
pouze s minimálním záborem pozemku, ohleduplně a šetrně – jako zásakovou plochu provedenou přírodě blízkým způsobem 
/viz  Plochy pro silniční dopravu (DS)  č. 39/. 

       Vzato na vědomí 
 
Veřejné pohřebiště a související služby (OH) 

č.38 – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. zóny 
CHKO Beskydy.   
       Vzato na vědomí 

 
Plochy rekreace specifických forem (RX) 
č.35  „Nad lomem“– Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí II. zóny CHKO Beskydy pro realizaci kynologického cvičiště /viz  ad) A/I.6; ad) A/I6.a/.   
č.36  „Havránek“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy pro realizaci lyžařského vleku  

/viz  ad) A/I.6; ad) A/I6.a/. 
č.37 dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy /viz  ad) A/I.6; ad) A/I6.a/. 

 
       Vzato na vědomí 
Plochy pro silniční dopravu (DS) 

č.39 „Dálnice“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem za předpokladu, že příjezd bude řešen pouze s minimálním 
záborem pozemku, ohleduplně a šetrně – jako zasákavá plocha s minimální šířkou, provedená přírodě blízkým způsobem (viz  
Plochy občanské vybavenosti – specifických forem (OX) č. 34). Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí II. zóny CHKO Beskydy. Předmětná plocha je součástí společenstev ovsíkových luk, která byla zjištěna v rámci 
mapování NATURA 2000.  Společenstva ovsíkových luk jsou na území CHKO Beskydy, která je současně evropsky významnou 
lokalitou, předmětem ochrany dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 34). Dále viz  ad) A/I.6a – Vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití (návrh regulativu). 
č.40 „Za humny“ – plocha se nachází mimo území CHKO Beskydy 
č.41 „Převrátí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
č.42  „Za humny“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Jedná se plochu, která pouze minimálně zasahuje do území 
CHKO Beskydy a podle odstupňované ochrany se tato část nachází ve IV. zóně CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy 

chráněnými zákonem. 
č.43  „Havránek“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. zóny CHKO Beskydy, Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 

č.44  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí III. 
a IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
č.45  „Nade vsí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. a IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
č.46  „Zemědělská farma“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, 
která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 

č.47 „Nade vsí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. a IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
č.48 „V horních úlehlách“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, 

která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
č.49  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. 
zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 

č.50  „Nade vsí“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 
součástí III. a IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
        

       Vzato na vědomí 
 

http://kontaminace.cenia.cz/
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č.51  „Jedlovina“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem pouze za předpokladu částečné redukce plochy. 

Navržené řešení zpřístupňuje plochu č. 28 –  Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3), ke které vyjádřila Správa CHKO Beskydy 
nesouhlas.  

Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 

redukována pouze na plochu, zajišťující 
obsluhu stávajících ploch bydlení 

 

č.52  „V horních úlehlách“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, 
která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. 
 

       Vzato na vědomí 
 
Plochy  technické infrastruktury - energetika (TE)  
č. 53  – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Jedná se plochu, která se nachází pouze svou částí v území CHKO 

Beskydy a prochází III. a II. zónou CHKO Beskydy. Správa CHKO Beskydy akceptuje již dříve odsouhlasené řešení.  
 
       Vzato na vědomí 

 
Ad) A/I.5a – Koncepce uspořádání krajiny 
Navrhují se tyto plochy v krajině: 

 
Plochy zemědělské (Z) 
č.54 „V horních úlehlách“ – Správa CHKO Beskydy akceptuje návrh. Podle  odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Návrh mění využití lesní plochy na plochu zemědělskou, kde je jako přípustné využití možné 
realizovat mimo jiné.....stavby a zařízení pro zemědělství...... Správa CHKO Beskydy souhlasí s hodnocením SEA, ve kterém se 
konstatuje že,......“je požadována změna pozemku určeného k plnění funkce lesa na zemědělský pozemek, spojená s likvidací 

lesních porostů ve III. zóně CHKO. Tento lesní porost zároveň odděluje migračně významné území od  
zastavěné části obce Vidče“.....a dále, že .....“snížením rozlohy stávajícího lesíku dojde ke zvýšení citlivosti zbylé části lesního 
porostu, jehož odolnost proti klimatickým i antropologickým vlivům tak bude značně snížena“.....  

Ze závěru SEA vyplynula podmínka, že nebude povolena plošná likvidace lesních porostů (v současné době se na pozemku 
parcely č. 1585/3 nachází 10ks použitých stavebních buněk, umístěných ve dvou řadách na betonových patkách, ke kterým 
vydala Správa CHKO Beskydy nesouhlasné závazné stanovisko s vydáním dodatečného stavebního povolení). Správa CHKO 

požaduje uplatnění podmínky z hodnocení SEA. 
Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla 
redukována pouze na plochu, nutnou pro 

umístění včelína, aby nemohlo dojít k plošnému 
odlesnění lokality v souladu se závěry 
zpracovaného Posouzení vlivů územního plánu 

Vidče na životní prostředí (zpracovala Ing. 
Marie Skybová, září 2012) 
 

Plochy krajinné zeleně (K) 
č.55  „Zemědělská farma“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany  se jedná o plochu, 
která je součástí III. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se  zájmy chráněnými zákonem. 

č.56  dtto – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany  se jedná o plochu, která je součástí III. 
zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se  zájmy chráněnými zákonem. 
č.57  „Bukovina“ – Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je 

součástí III. zóny CHKO Beskydy. Návrh není v rozporu se  zájmy chráněnými zákonem. 
 
       Vzato na vědomí 

 
Ad) A/I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, 
přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  
 
 

Ad)  A/I.6a – Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  
 
RX – PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM 

       Správa CHKO Beskydy souhlasí s návrhem s tím, že hlavní, respektive přípustné využití, neumožní výstavbu objektů 
občanské vybavenosti.     
       Vzato na vědomí. Hlavní ani přípustné  

       využití nepřipouští výstavbu objektů  
       občanské vybavenosti 
 

DS – PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU 
      Správa CHKO Beskydy požaduje stanovit regulativ pro plochu č.39 (Plochy pro silniční dopravu (DS): „Součástí plochy č.39 
nebudou stavby příslušenství komunikací, garáží, odstavných a parkovacích ploch ani žádných staveb občanské vybavenosti 

tak, jak jsou navrženy v hlavním a přípustném využití“. Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí II. zóny 
CHKO Beskydy. Předmětná plocha je součástí společenstev ovsíkových luk, která byla zjištěna v rámci mapování NATURA 
2000. 

Společenstva ovsíkových luk jsou na území CHKO Beskydy, která je současně evropsky významnou lokalitou, předmětem 
ochrany dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.  
        Požadavku bylo vyhověno,   

        regulativ byl doplněn o nepřípustné  
        činnosti pro plochu DS 39 „stavby  
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        příslušenství komunikací, garáže,  

        odstavné a parkovací plochy“. Stavby  
        občanské vybavenosti nejsou součástí  
        ploch pro dopravu, nebyly   

        do nepřípustných činností zahrnuty. 
        Na základě námitky po veřejném projednání 
        byla plocha DS 39 z projednání ÚP vyjmuta, 

        požadavek stanovení regulativu pro DS 39 se 
        stal bezpředmětným . 
 

 
 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí – koordinované stanovisko 

ze dne 6.11.2012, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/40499/2012/SIT/495-246.6 
 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 2 

neuplatňuje žádné připomínky 
 Vzato na vědomí. 
 

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
§ 79 odst. 1 písm. j) 
neuplatňuje žádné připomínky 

 Vzato na vědomí. 
 
Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně doplnění některých zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. 

b) 
neuplatňuje žádné připomínky 
 Vzato na vědomí. 

 
Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 5,  
neuplatňuje žádné připomínky 

 Vzato na vědomí. 
 
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. c)  

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu  a památkové péče, 
jako věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „orgán státní památkové péče“), podle ustanovení § 29 odst. 2 
písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní památkové 

péči“), a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22.10.2012 žádost o vydání stanoviska k návrhu opatření obecné povahy územního 
plánu Vidče – návrhu územního plánu Vidče v rámci řízení o vydání koordinovaného stanoviska dle § 4 odst. 6 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
Orgán státní památkové péče vydává podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona o státní památkové péči, Stanovisko 
k návrhu opatření obecné povahy územního plánu Vidče - k návrhu územního plánu Vidče: 

Požadujeme opravit rejstříková čísla nemovitých kulturních památek následovně: 
- kostel sv. Cyrila a Metoděje, rejstř. č. 10239/8-3856, 
- zvonička, rejstř. č. 11213/8-3871 

a doplnit do grafické přílohy dokumentace – výkres č. B/II.2. jejich popis (jsou zde pouze vyznačeny bez popisu). Doporučujeme 
v grafické části vyznačit kulturní památky místního významu a charakteristické stavby místního rázu dle výčtu v textové části C 
– Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, kap. C.3. 

Požadavku bylo vyhověno. Rejstříková čísla 
nemovitých kulturních památek v textové části 
odůvodnění byla opravena a po veřejném 

projednání bylo provedeno doplnění jejich 
popisu do grafické části. Doporučení na 
doplnění památek místního významu do 

grafické části dle kap. C3 dle výčtu v textové 
části C nebylo akceptováno.  

 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. c) 
neuplatňuje žádné připomínky 
 Vzato na vědomí. 

 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 5:  
neuplatňuje žádné připomínky 

 Vzato na vědomí. 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních 

předpisů, s předloženým návrhem opatření obecné povahy územního plán Vidče souhlasí při dodržení výše uvedených 
podmínek. 
 Vzato na vědomí. 
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

ze dne 29.10.2012, č.j. KHSZL 20192/2012 
 
Dne 17.10.2012 bylo krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o 
společném jednání o návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Vidče. 
 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 
zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 

odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh opatření obecné povahy – Územního plánu Vidče. 
 
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 opatření obecné povahy – Územním plánem 
Vidče se souhlasí. 
   

 Vzato na vědomí. 
 
Odůvodnění: 

Základním cílem územního plánu Vidče je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a 
pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

 
Koncepce rozvoje území obce Vidče spočívá v scelení urbanistického struktury návrhem ploch individuálního bydlení (BI č. 1-
11, 13-18), smíšených obytných (SO.3 č. 19-32), ploch specifické rekreace a specifického občanského vybavení (RX č. 35-37, 

OX č. 33 a 34), vymezení koridoru pro technickou infrastrukturu (TE č. 53), zlepšení prostupnosti územím (DS č. 39-52) a 
stabilizací přírodní složky, přičemž návrh územního plánu respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu přírodního prostředí tvořenou 
CHKO Beskydy. 

 
Navržené řešení respektuje prostorovou kompozici sídla, jeho měřítko a celkový ráz obce a podporuje další rozvoj těchto kvalit. 
Bylo zabráněno fragmentaci krajiny redukcí zastavitelných ploch ve volné krajině s  tím, že většina návrhových ploch byla 

převzata ze stávajícího územního plánu a jeho změn (SO.3 č. 28, 29, 30, 31). V rámci stávajících funkčních ploch jsou 
jednotlivé stavby stabilizovány. Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce urbanistickou závadou (hygienické 
pásmo chovu zvířat, emise hluk a prachu). Požadavek obce na zachování funkce je řešeno vymezením zastavěného území a 

zastavitelných ploch a návrhem a stabilizací stávajících pásů krajinné zeleně s doplněním na východní a západní straně farmy 
(K č. 55, 56). Tato zeleň současně odděluje funkci výrobní od stávajících i navrhovaných ploch bydlení. V územním plánu je 
sídelní zeleň převážně součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (především ploch bydlení, smíšených obytných a 

občanského vybavení). Veřejně přístupná zeleň je stabilizována v plochách sídelní zeleně (Z*) a v plochách veřejného 
prostranství (P*). Nové plochy sídelní zeleně nejsou samostatně navrhovány. 
 

Návrh územního plánu nevymezuje žádné plochy přestavby. 
 
Bydlení 

S ohledem na architektonický charakter zástavby, velikost a parcelaci pozemků byly jednotlivé plochy určené k bydlení 
vymezeny jako plochy individuálního (celkem 17 ploch BI č. 1-11, 13-18) a smíšené obytné vesnické (celkem 13 ploch SO.3 č. 
19-24, 26-32). Pro plošně rozsáhlé návrhové lokality č. 16, 17 je prověření změn jejich využití podmíněno zpracováním územní 

studie. Jedná se o plochy vymezené v přímé návaznosti na stávající zástavbu a plochy změn, které v maximální možné míře 
respektují a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla, dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy smíšené obytné vesnické SO.3, 
které jsou navrženy jako polyfunkční – s možností umístění nejenom bydlení ale i drobného podnikání, rekreace, služeb, 

nezávadné řemeslné výroby a ostatních funkcí slučitelných s bydlením. 
 
Využití plochy č. 27 je v dalším stupni projektové přípravy podmíněno prokázáním, že nebudou překročeny maximální přípustné 

hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních 
prostorech staveb. 
 Vzato na vědomí, požadavek byl 

 zapracován do dokumentace textové části - 
 návrh 
Rekreace 

V územním plánu Vidče nejsou samostatně vymezeny návrhové plochy pro rodinnou ani hromadnou rekreaci. Stávající plocha 
rodinné rekreace je návrhem územního plánu stabilizována. Potenciál pro rodinnou rekreaci mají plochy  smíšené obytné 
vesnického charakteru ve volné krajině. Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity obce pro krátkodobou 

rekreaci návrhem ploch rekreace specifických forem RX (č. 35 kynologické cvičiště, č. 36 dětský lyžařský vlek, č. 37 bike 
centrum, provazové centrum, dětské hřiště). 
 

Občanské vybavení 
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. Jedná se především o budovy veřejné vybavenosti (kostel, 
hřbitov, fara, obecní úřad, škola, školka, hasičská zbrojnice, obchod, pohostinství, penzion, sportoviště). Rozvoj občanské 

vybavenosti v obci v kombinaci s bydlením je přípustný v rámci ploch obytných smíšených SO.3. Samostatně se navrhují plochy 
občanského vybavení specifických forem OX č. 33 (krajinotvorné opatření), č. 34 (rozhledna). Rovněž je navržena plocha 
rozšíření hřbitova OH č. 38. 

 
Výroba 
Stávající plochy výroby jsou stabilizovány v jejich polohách. Jedná se především o plochy dřevovýroby při západním okraji 

obce, živočišné výroby v jádru obce (chov skotu, ovcí a koz) a plochy živočišné výroby a chovatelství (chov skotu, koní) 
v severní části obce. Nové plochy pro výrobu navrženy nejsou. Drobnou nerušící výrobu lez umisťovat v  plochách SO.3. 
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Plochy technické infrastruktury 
Je respektováno a zpřesněno vymezení koridoru pro elektrické vedení VVN + TR 110/kV/22kV Zubří – Hutisko nemístního 
významu. Šířka koridoru je 75m. Pro koridor je územním plánem tak vymezena plocha TE č. 53.  

 
Koncepce veřejného prostranství 
Stávající plochy veřejných prostranství jsou stabilizovány ve svých polohách. Tyto jsou označeny P* (plochy veřejných 

prostranství) a jsou určeny především pro zajištění prostupnosti území pro pěší, plochy dopravní infrastruktury, inženýrské sítě 
a pro sídelní zeleň. 
 

Koncepce dopravní infrastruktury 
Řešeným územím prochází v současné době silnice III/4868 (Střítež – Vidče – Rožnov pod Radhoštěm), silnice III/48610 (Vidče 
– křižovatka III/05726) a silnice III/05726 (Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm) a síť místních a účelových komunikací. 
 

Silnice 
Stávající plochy silnic III. třídy jsou stabilizovány. Nejsou navrhovány žádné nové plochy dopravy pro silnice I., II a III. třídy.  
Místní komunikace, účelové komunikace 

Dopravní obslužnost nově navržených ploch pro zástavbu budou zajišťovat místní a obslužné komunikace. Síť stávajících 
účelových komunikací nacházejících se mimo vlastní zastavěné území obce je návrhem stabilizována. Navrhováno je celkem 
14 ploch pro silniční dopravu k zajištění prostupnosti území, zlepšení prostorových parametru komunikací a k zpřístupnění nově 

navrhovaných zastavitelných ploch DS č. 39 – 52. 
Doprava v klidu 
Územní plán nenavrhuje samostatné plochy určené k hromadnému parkování. 

Cyklistická doprava 
Cyklistická doprava je stabilizována v plochách s rozdílným způsobem využití – nové plochy nejsou navrhovány. 
Pěší doprava 

Samostatné plochy pro pěší dopravu nejsou navrhovány. 
Železniční doprava 
Obec Vidče leží mimo zájmy železniční dopravy – plochy drážní dopravy nejsou navrhovány. 

 
Koncepce vodního hospodářství – zásobování vodou 
V obci je vybudován veřejný vodovod ve správě VaK Vsetín, a.s. z padesátých let 20. století. Obec  je napojena na skupinový 

vodovod Vlára přívodním řadem Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm přes VDJ Hradisko 2 x 1500 m3, ze kterého je 
voda čerpána do VDJ Vidče 150 m3 (474,7 – 478,0 m.n.m.). Obec je zásobována pitnou vodou ve čtyřech tlakových pásmech. 
První tlakové pásmo je zásobováno pod tlakem VDJ Vidče 150 m3. Druhé tlakové pásmo je zásobeno vodou z VDJ Vidče 

s přerušením tlaku v PK Jedlovina 100 m3 (435,30 – 438,60 m.n.m.). Ze druhého tlakového pásma je voda vedena přes 
rozvodnou síť obce do PK Vidče 15 m3 (412,5-415,00 m.n.m.), která přerušuje tlak pro třetí tlakové pásmo. Ze třetího tlakového 
pásma je přes rozvodnou síť obce voda vedena do VDJ Vidče – Střítež 100 m3. Čtvrté tlakové pásmo je zásobováno pod 

tlakem PK Vidče 15 m3, tedy pod tlakem třetího tlakového pásma. 
 
Zastavěné území a zastavitelné plochy č. 1-2 obce ve výškách 354,0-470,0 m.n.m. budou zásobovány pitnou vodou 

z vodojemu, který je napojen na dálkový vodovod Vlára. Zásobování pitnou vodou stávající a nově navrhované rozptýlené 
zástavby (plochy č. 28 – 32), ve volné krajině bude řešeno individuálně (studny). 
 

Koncepce vodního hospodářství – kanalizace 
Obec Vidče má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (realizace 2011 - 2012). Kanalizace je gravitační, napojena na ČOV 
Zašová. Dešťové vody jsou odváděny stokami do recipientů  - do vodního toku Maretka nebo bezejmenných přítoků. 

Zemědělská farma zaměřena na chov hovězího provozuje stelivové ustájení s denním odvozem hnoje. Odloučené, samostatně 
stojící objekty obytné zástavby jsou odkanalizovány individuálně samostatnými domovními čistírnami, nebo do jímek na 
vyvážení. 

 
Odvádění splaškových odpadních vod zastavěného a zastavitelného území bude řešeno stávajícím systémem oddílně 
kanalizace na existující ČOV Zašová (plochy č. 1-28) umístěné v údolí Rožnovské Bečvy. Likvidace splaškových vod rozptýlené 

zástavby ve volné krajině bude řešena individuálně (domovní ČOV, jímka na vyvážení).  
 
Dešťové vody v nově navrhovaných plochách výstavby budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí.  

 
Návrh opatření obecné povahy – Územního plánu Vidče není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 Vzato na vědomí. 
 

 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Valašské Meziříčí ze dne 6.12.2012, č.j. HSZL-5641-3/VS-2012 

 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán státní správy na úseku požární ochrany a na úseku ochrany 
obyvatelstva ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění rudějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární 
ochraně, výše uvedenou dokumentaci. 

 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, oddělení prevence a pracoviště ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení, souhlasí s návrhem opatření obecné povahy územního plánu. 

 
 Vzato na vědomí. 
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Ostatní organizace, které uplatnily své připomínky, a jejich vyhodnocení 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ze dne 8.11.2012, č.j. 004004/11300/2012 

 
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Vidče, podává Ředitelství silnic a dálnic ČR 
k projednávané ÚPD následující vyjádření, které je podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu: 

 
Dle naší evidence procházejí územím obce Vidče silnice: 
III/05726  Bystřička – Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm 

III/4868  Střítež nad Bečvou – Vidče – Rožnov pod Radhoštěm 
III/48610  Vidče – Valašská Bystřice 
Uvedené silnice jsou v majetku Zlínského kraje. 
  

 V návrhu Zadání ÚP Vidče (náš spis 000981/11300/2011 ze dne 16.3.2011) jsem požadovali respektovat nadřazenou 
ÚPD, tj. ZÚR ZK, podle které se severního okraje katastrálního území obce dotýká dopravní koridor zařazený mezi veřejně 
prospěšné stavby označené v ZÚR ZK jako PK 06 (pro silnici I/35) o šířce 200 m. Uvedli jsme, že v r. 2004 byla zpracována 

technická studie „Silnice I/35 Zubří – Rožnov pod Radhoštěm“ (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.), ze které je 
potřeba při stanovování upřesněné plochy pro dopravu vycházet. Plochu pro dopravu pro sinici I/35 jsme požadovali navrhnout 
minimálně o šířce budoucího silničního ochranného pásma tzn. 50 m od osy přilehlého jízdního pásu. 

 
- Konstatování Návrhu a Odůvodnění ÚP, že se přeložka silnice I/35 netýká obce Vidče je mylná, neboť minimálně 

v Koordinačním výkrese a výkrese Dopravy, je vzhledem k zákresu okolí obce nutné plochu pro silniční dopravu 

vyznačit (v rozšířeném okolí obce je např. zakresleno vedení el. sítě, proč tedy chybí sledovaná přeložka silnice I/35?) 
 
Koridor pro dopravu PK 06, který řeší ZÚR a v 

ZÚR zasahuje na území Vidče, byl územním 
plánem zpřesněn. Navržená plocha pro 
dopravu v šířce budoucího ochranného pásma 

50 m od osy přilehlého jízdního pásu přeložky 
silnice I/35 dle jmenované technické studie se 
nedotýká území obce Vidče, toto je popsáno 

v Odůvodnění - textová část. 
- Na str. 11 Odůvodnění je uvedeno, že „vlastní těleso silnice nebude zasahovat na k.ú. Vidče, že severní část 

řešeného území bude v malém rozsahu dotčena pouze silničním ochranným pásmem silnice I/35“. Z tohoto 

odůvodnění vyplývá, že plocha pro silniční dopravu pro přeložku silnice I/35 námi požadovaná bude zasahovat i 
na k.ú. obce Vidče. Požadavek ŘSD ČR zněl již v Návrhu Zadání ÚP viz. předešlý odstavec – Plochu pro dopravu 
pro silnici I/35 požadujeme navrhnout minimálně o šířce budoucího silničního ochranného pásma tzn. 50 m 

od osy přilehlého jízdního pásu. Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby nelze 
vymezit plochu pro dopravu menší, než je uvedeno. 

Navržená plocha pro dopravu, zpřesněná 

územním plánem - vymezená dle jmenované 
technické studie, se v šířce budoucího 
ochranného pásma 50 m od osy přilehlého 

jízdního pásu přeložky silnice I/35 nedotýká 
území obce Vidče, toto je popsáno 
v Odůvodnění - textová část. 

 
V Návrhu OOP je uvedeno na str. 4 v kap. b) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským kraje – citace: „Z 
Aktualizovaných zásad územního rozvoje Zlínského kraje vyplývají pro správní území obce Vidče následující požadavky: m.j. – 

Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu silnice I/35 Bynina – Zubří – PK06. Tyto požadavky byly zapracovány do návrhu 
územního plánu. 
 

• S vymezením přeložky silnice I/35 pouze ve výkrese širších vztahů nesouhlasíme, požadujeme upravit navrhovanou 
dokumentaci, podle našich požadavků z Návrhu Zadání ÚP, resp. stanoviska uvedeného výše. Požadavek ze ZÚR 

ZK na koridor PK 06 Valašské Meziříčí – Rožnov p. R. pro silnici I/35 v lokalitě Bynina – Zubří nebyl správně 
zapracován. 

Požadavek ze ZÚR - koridor PK 06 Valašské 

Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm byl územně 
plánovací dokumentací zpřesněn a bylo 
ověřeno, že nezasahuje na území Vidče. Bylo 

opraveno v dokumentaci Odůvodnění - textová 
část.. 
 

K ostatním částem Návrhu Územního plánu Vidče nemáme připomínky. 
 
Závěr: Požadujeme správně vymezit plochu pro silniční dopravu pro silnici I/35 včetně úprav v  textu. 

 
Vzato na vědomí, požadavek ze ZÚR - koridor 
PK 06 Valašské Meziříčí-Rožnov pod 

Radhoštěm byl územně plánovací dokumentací 
zpřesněn a bylo ověřeno, že nezasahuje na 
území Vidče. Bylo opraveno v dokumentaci . 
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RWE, GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, ze dne 6.11.2012, č.j. 5000708409 

 
Obec je plynofikována STL plynovodem ze sousední obce Střítež nad Bečvou. Sledovaným územím (k.ú. Vidče) rovněž 
prochází i VTL plynovod. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu.  

 
V územním plánu požadujeme: 

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v  souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem. 
- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz příloha č. 1 
- Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu; 

 
Plynárenská zařízení byla respektována. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu  je 
zakresleno v dokumentaci do koordinačního 

výkresu. Ochranné pásmo STL plynovodu 1m 
se v měřítku územního plánu neprojeví, do ÚP 
se nezakresluje. 

 
2. Zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech části ÚP. 

 

Požadavku bylo vyhověno. Plynárenská 
zařízení navržená i aktuální byla zakreslena do 
grafické části návrhu ÚP - Koordinačního 

výkresu a výkresu Schéma dopravní a 
technické infrastruktury - energetika a spoje 

 

 
K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky: 
Nově definované zastavitelné plochy budou napojeny rozšířením stávající STL sítě.  

 
        Pro nově navržené plochy, navazující na 
        zastavěné území, je již navrženo napojení 

        na stávající STL síť, pro nově navržené 
        plochy bez návaznosti na zastavěné  
        území není napojení na STL plynovod  

        navrhováno, realizace je možná v rámci 
        regulativů jednotlivých ploch 
Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet: 

a) V ochranném pásmu zejména: 
- může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná 

nadzemní zařízení na trase); 

- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu;  
- je nutno hlubokokořeněnné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás; 

- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo; 
 

b) v bezpečnostním pásmu zejména: 

- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo skladové 
otevřené plochy; 

- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečností pásmo; 

 
c) dále: 
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594; 

- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely;  
 

Bude řešeno v dalších stupních projektové 

dokumentace. 
 
Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese: http://portal.geostore.cz/uap (pouze plynovody bez 

technických údajů). 
Adresa pro požadavek exportu aktuálních dat (s vybranými technickými údaji): gis@rwe-smp.cz 
 

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou plynofikací – zárukou dodávky zemního plynu je buď uzavřena „Smlouva o 
připojení k distribuční soustavě“ (v případě vzniku 1 odběrného místa) nebo uzavřená „Smlouva o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zřízení a o smlouvě budoucí kupní“ (v případě vzniku více odběrných míst). 

Pro podání žádosti o vyhotovení těchto smluv můžete využít následující odkaz: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-
system/  
 

Pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno se obrátit na RWE distribuční služby – odbor 
operativní správy sítí a vyžádat si písemný souhlas. 
 

Minimální doporučená dimenze pro rozšiřování STL plynovodního řádu je DN 63.  
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí SMP net, s.r.o., platných k  datu vydání tohoto 
stanoviska. 

 
Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu souhlasíme. 

http://portal.geostore.cz/uap
mailto:gis@rwe-smp.cz
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případné další stanoviska k jiným částem stavby. 
 

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5000708409 a datum tohoto 
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 

 
  Vzato na vědomí, netýká se ÚP 
 

 
 
 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 12.11.2012, č.j. 12.11.2012/Gl/37917 

 
V rámci projednávání návrhu územního plánu obce Vidče požadujeme respektovat energetické zařízení v  majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména 

PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. 
 
 Vzato na vědomí. 

 
Kolizní místa je nutno projednat v předstihu. Přeložky musí být provedeny plně v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., § 47. 
 Vzato na vědomí. 

 
Připojování nových odběrných míst na stávající distribuční zařízení bude realizováno dle vyhlášky č. 81/2010 Sb. Případné 
nové požadavky na odběr el. energie nad přenosovou schopnost stávajícího zařízení nutno zohlednit v  územním plánu, 

zejména navržením tras přípojek vysokého napětí 22 kV a umístěním trafostanic 22/04 kV. Hlavní energetická zařízení (přípojky 
vysokého napětí a trafostanice) požadujeme zařadit mezi veřejně prospěšné stavby.  
 

 Požadavku bylo vyhověno částečně. Do 
grafické části návrhu ÚP byly zakresleny možné 
návrhové trasy přípojek vysokého napětí. Obec 

nepožadovala zařazení těchto staveb jako 
veřejně prospěšné z důvodu, že se nejedná z 
hlediska obce o významnou rozvojovou plochu 

a tudíž nejsou splněny podmínky pro zařazení 
těchto staveb jako veřejně prospěšné stavby 
dle §2 stavebního zákona. 

 
 
Do návrhu ÚP požadujeme zapracovat nově navrhované trafostanice, které jsou v situační mapě vyznačeny žlutou barvou. 

Navrhované trafostanice napojit v rámci obce pouze z jedné linky.   
Požadavku bylo vyhověno částečně. Byly 
zapracovány dvě navržené trafostanice z 

celkového počtu tří. Ve východní části obce 
není plánován žádný rozvoj obce, umístění této 
trafostanice bude řešeno až v návaznosti na 

návrhové plochy. Dvě trafostanice byly 
zakresleny do části Odůvodnění návrhu ÚP dle 
přílohy. 

 
Po dokončení návrhu ÚP doporučujeme konzultovat návrhy energetických sítí se zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. 
Pro poskytování územně analytických podkladů, dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., byly spuštěny externí služby. 

Data ČEZ Distribuce jsou umístěna ve formě pro ÚAP na portálu http://geoportal.cez.cz/ 
Jednotlivá ORP mají zřízen přístup na tato data na území své působnosti. 
 

 Vzato na vědomí. 
 
 

 
Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno 601 75, ze dne 5.12.2012, č.j. PM055351/2012-203/Hoj 
 

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 Rožnovská Bečva, DVT IDVT 10187501 a DVT IDVT 10186925 
k předloženému návrhu toto stanovisko: z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými 

Plánem oblasti povodí. 
 Vzato na vědomí 
 

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů s  uvedeným záměrem 
souhlasíme. 
 Vzato na vědomí. 

 
 
 

Požadujeme zohlednit následující připomínky: 

http://www.rwe-ds.cz/
http://geoportal.cez.cz/
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- v textové případně i grafické části ÚP je třeba uvést názvy vodních toků a jejich správců. S  příslušnými správci všech vodních 

toků, protékajících zájmovým územím, je ve správních řízeních třeba projednat veškerá případná dotčení vodotečí. 
 
 Požadavku bylo vyhověno částečně, do 

 textové a grafické části byly zapracovány názvy 
 vodních toků, do textové části i názvy správců 
 vodních toků. Projednání dotčení vodotečí není 

 předmětem ÚP, bude provedeno v rámci 
 stavebního řízení 
 

- Dle § 49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dle požadavků správců toků stanovit volné manipulační a 
ochranné pruhy podél 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 DVT bude respektováno v šířce 6 m od břehové 
čáry oboustranně. 

 Požadavku se nevyhovuje, manipulační pruhy 
 kolem vodních toků nejsou předmětem 
 územního plánování 

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

 Pro všechny návrhové plochy je 
 v územním plánu vymezen přístup, buď 
 jako stávající plocha dopravy, návrhová 

 plocha pro dopravu nebo jako součást 
 zastavitelných ploch 
 

 
Připomínky sousedních obcí :  
 

K návrhu územního plánu Vidče ke společnému jednání nebyly uplatněny připomínky od sousedních obcí.  
 
 

 

2.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 
 výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 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 nebo ptačí oblast 
(Natura 2000) a současně byl uplatněn požadavek na posuzování návrhu územního plánu ve 
smyslu ustanovení § 10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo zpracováno „Vyhodnocení vlivů územního 
plánu 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, které obsahuje jak část „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Vidče na životní prostředí 
dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb,“ tak „Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb.“ Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zařazeno jako příloha C 
tohoto opatření obecné povahy. 

Územní plán obce Vidče jako strategická koncepce pozitivně ovlivňuje všechny pilíře udržitelného 
rozvoje území a přispívá tak k realizaci cílů: 
- prostupnost zastavěného území (dopravní obsluha území) a krajiny (migrační koridory) 
- zabránění urbanizaci volné krajiny 
- posílení infrastruktury (občanská vybavenost, rekreace) 
- ochrana krajiného rázu, 
v jejichž důsledku dojde k eliminaci nekoordinované zástavby do krajiny. Mírně negativní vliv bude 
mít rozšíření zástavby ve vztahu k záborům ZPF (půda III., IV. tř. ochrany, kultura TTP) a ochrany 
přírody a krajiny (zábor ovsíkových luk, realizace vedení VVN na horizontu). Setrvávajícím 
negativem, řešitelným územním plánem, je neexistence chodníku podél silnice III/4868. Nárůst 
ekonomicky aktivního obyvatelstva může znamenat rozšíření podnikatelských aktivit (zejména 
služeb). Vymezení dostatečného počtu ploch pro bydlení a občanskou vybavenost bude mít 
kladný vliv i na příznivý sociodemografický vývoj. 
 

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na soustavu NATURA 2000 
včetně jejich vyhodnocení 
 
Jediným ovlivněným stanovištním předmětem ochrany EVL Beskydy jsou Extenzivní sečené louky 
nížin až podhůří (6510). Po dohodě se zpracovatelem byly některé plochy, nacházející se v místě 
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předmětu ochrany, přesunuty jinam (plocha č. 29), u jiných byla zmenšena jejich rozloha (plocha 
č. 5 a 14). Podíl záboru řadí vliv návrhu ÚP Vidče na daný stanovištní předmět ochrany EVL 
Beskydy do kategorie mírně negativního vlivu (-1).  
 
Samostatné hodnocení na předmět ochrany 6510 vyžaduje plocha 53 - koridor pro výstavbu 
vedení VVN. Jedná se o liniovou stavbu, umístěnou v severní části katastru Vidče. Plocha je 
situována do prostoru luk v různé kvalitě, zachovalosti a reprezentativnosti a neměla by mít 
významně negativní vliv na předmět ochrany 6510. Charakter luk, na kterých má být VVN vedeno, 
by měl zůstat zachován, v případě této plochy je doporučeno její nové vyhodnocení podle §45i ve 
stadiu záměru, tedy v době známých technických detailů stavby a způsobu jejího provedení.  
 
Ze 13 druhových předmětů ochrany EVL Beskydy byl na území katastru Vidče dosud prokázán 
výskyt 3 z nich. Jedná se o kuňku žlutobřichou, vydru říční a netopýra velkého. Vliv ÚP Vidče na 
tyto druhy byl vyhodnocen jako nulový (kategorie 0), jelikož realizace návrhových ploch 
nepředstavuje pro tyto druhy žádné riziko. Biotopy těchto druhů nebudou v souvislosti s realizací 
návrhů vycházejících z nového ÚP jakkoliv dotčeny.  
Nezastavěná část katastru obce je také zařazena mezi migračně významná území. Východní 
okraj nezastavěného území mezi obcí Vidče a městem Rožnov p. Radhoštěm a západní okraj 
mezi Vidčí a Stříteží je vymezen jako dálkový migrační koridor – viz. výkres č. B/II.2. 
Valná většina návrhových ploch je situována do zastavěné části katastru Vidče. Cílem nového ÚP 
obce je eliminovat novou rozptýlenou zástavbu ve volné krajině a soustředit ji do proluk a okrajů 
intravilánu. Jednotlivé požadavky občanů na zastavění ve střetu s koridorem byly vyhodnoceny, 
regulovány a případně vypuštěny (lokalita Bukovina, Jedlovina, Nivy). Z tohoto pohledu nedojde 
realizací ÚP ke zhoršení migrační prostupnosti území pro velké šelmy. 
 
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že hodnocená koncepce – Územní 
plán Vidče nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav žádných předmětů ochrany lokalit 
soustavy NATURA 2000, ani na jejich celistvost. 
Vlivy na stanoviště 6510 (extenzivně sečené louky nížin a podhůří) byly eliminovány úpravou či 
vypuštěním problematických ploch. Vlivy na migraci velkých šelem byly eliminovány podstatným 
zmenšením rozsahu lokality pro výrobu při dolním toku Maretky. 
 
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně 
jejich vyhodnocení 
 
Na základě vyhodnocení významnosti vlivů územního plánu na jednotlivé složky životního 
prostředí je možno konstatovat, že předmětná koncepce (územní plán Vidče) nemá z hlediska 
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv na životní prostředí. Při respektování 
navržených podmínek a doporučení pro realizaci koncepce územní plán nevyvolá žádné závažné 
střety s ochranou přírody a krajiny.  
 
Navržená doporučení vycházející z výsledků vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí: 
 
- vypustit plochu SO.3 č. 25:  

Závěr: 
Plocha č. 25 byla z důvodu negativního hodnocení vlivu krajinu a z důvodu ochrany krajinného rázu z  návrhu územního 
plánu vypuštěna. 

 
- Redukovat plochu BI č. 1, v ploše umožnit realizaci max. 2 RD. 
Závěr: 

Plocha č. 1 byl schválena jako změna č. 6/1 a byla převzata ze stávajícího ÚPn SÚ na základě požadavku obce. Z důvodu 
vymezení zastavěného území a návrhu zastavitelných ploch byla mírně tvarově a velikostně upravena. Pro plochu č. 1 
byla stanovena podmínka koeficientu zastavěnosti, která omezuje umístění max. 2 rodinných domů. 

 
- Redukovat plochu BI č. 54 pro uvedený účel umístění včelína, nepovolit plošnou likvidaci lesních porostů.  
Závěr: 

Plocha č. 54 je navržena pro realizaci požadovaného záměru – stavby pro zemědělství. Stavby pro zemědělství lze 
umísťovat na pozemcích ZPF. V případě návrhu plochy č. 54 se jedná o dání do souladu záměru vlastníka dotčeného 
pozemku a legislativy z důvodu navazujících řízení (umístění / povolení). Vlastní realizace záměru (stavba včelína) nemusí 

znamenat automaticky plošné mýcení. Odůvodnění potenciálního záboru – viz. kap. B/I.5b. 
 
- V regulativech funkčního využití ploch SO.3 pro přípustné činnosti výrobní a nevýrobní služby a související zemědělská 

činnost doplnit „která svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují 
dopravní zátěž v území.“ 
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Závěr: 

Bylo zapracováno do dokumentace 
 
- V regulativech funkčního využití ploch BI č. 16, 17, DS č. 52 a TE č. 53 podmínit využití ploch zachováním funkčnosti 

provedených investic do půdy. 
Závěr: 
Požadavek na regulaci ploch č. 16, 17 a 52 byl do návrhu územního plánu zapracován. U plochy č. 53 (koridor pro 

realizaci vedení VVN) vzhledem k charakteru stavby (stožáry vzdušného el. vedení) nedojde k dotčení funkce provedených 
meliorací. 
 

- V regulativech funkčního využití plochy SO.3 č. 27 doplnit podmínku – „v ploše bude v navazujících řízeních vedených 
stavebním úřadem prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech a nebude třeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů z 
pozemních komunikací a z provozu na pozemních komunikacích a umístění objektů v ploše bude respektovat záplavové 

území toku Rožnovské Bečvy Q100. 
Závěr: 
Požadavek na respektování záplavového území vodního toku byl zapracován redukcí plochy č. 27, tak aby plocha nebyla 

dotčena rozlivem Rožnovské Bečvy. Pro plochu byla stanovena podmínka, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech, chráněných 
venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb. 

 
- V regulativech využití plochy BI č. 12 doplnit podmínku využití plochy – „v ploše nebude třeba provádět opatření k 
odstranění negativních vlivů z provozu zemědělské farmy (včetně pachové zátěže).“  

Závěr: 
Plocha č. 12 byla z důvodu rozsahu záborů stanovišť ovsíkových luk a z důvodu existence hygienického pásma chovu 
zvířat vypuštěna. 

 
- V regulativech využití ploch SO.3 č. 26, TE č. 53, DS č. 46, 48 a 52 doplnit podmínku zpracování inženýrsko – 
geologického posouzení. 

Závěr: 
Požadavek na regulaci návrhových ploch byl do návrhu zapracován. V případě plochy č. 53 (koridor pro realizaci vedení 
VVN spočívající v umístění stožárů) bude vliv podloží na založení stavby (stožáry) posouzen v podrobnější dokumentaci.  

Další údaje viz kapitola B/I.4 Odůvodnění územního plánu. 

Na základě výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl územní plán projektantem upraven 
a předložen ke společnému jednání.  

 

3.   Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního zákona v platném 
znění bylo vydáno jako „Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi 
návrhu“ podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů dne 9.4.2013  pod č. j. KUZL 15813/2013. 

 

STANOVISKO 
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI  

NÁVRHU 
 

podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
Název koncepce:  Návrh územního plánu Vidče 

I. Charakter koncepce  
Územním plánem jsou vymezovány následující plochy: 
a) Plochy individuálního bydlení BI (1-11, 13-18) 

b) Plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (19-24, 26-32) 
c) Plochy občanské vybavenosti specifických forem OX (33, 34) 
d) Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby OH (38) 

e) Plochy rekreace specifických forem RX (35-37) 
f) Plochy pro silniční dopravu DS (39-52) 
g) Plochy technické infrastruktury – energetika TE (53) 

h) Plochy zemědělské Z (54) 
i) Plochy krajinné zeleně K (55-57) 
 
Předkladatel:            Město Rožnov pod Radhoštěm 

 
Umístění záměru:  kraj  Zlínský 
   obec    Vidče 

   kat. území Vidče 
 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 25 - 

 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
Ing. Marie Skybová, Ph.D. - autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (číslo rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 38388/ENV/08) 

 
 
Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Hodnocení vlivů 

na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení): 
RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo 
rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 630/1677/05;51780/ENV/10-1552/630/10) 

 
II. Průběh posuzování 
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Vidče bylo odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo dne 23. února 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na 
ŽP“) a vyjádření věcně příslušných oddělení KÚ ZK, provedl odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný 

orgán, zjišťovací řízení podle § 10d  odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP.  
Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 6. dubna 2011 pod č. j. KUZL 13783/2011 vyplynul požadavek na zpracování 
komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ŽP další fáze územního plánu Vidče. 

Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém 
stanovisku uvedl v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že pro hodnocenou 
koncepci nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“) a pro 

zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území (např. plochy občanského vybavení, plochy 
dopravní a technické infrastruktury, plochy tělovýchovy a sportu, plochy výroby) mohou stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP, 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://www.cenia.cz/sea, kód koncepce ZLK579P.  

Dne 17. října 2012 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném jednání k Návrhu 
opatření obecné povahy - územního plánu Vidče společně s Vyhodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí a 
veřejné zdraví (Vyhodnocení) a Posouzením vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Posouzení)“. Společné jednání se uskutečnilo 6. 
listopadu 2012 v budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Dne 5. prosince 2012 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 65283/2012 koordinované stanovisko k Návrhu opatření obecné povahy 

- územního plánu Vidče. Dále bylo vydáno sdělení (dne 5. prosince 2012 pod č. j. KUZL 75372/2012) s požadavkem na 
zohlednění ust. § 10 g zákona o posuzování vlivů na ŽP, kdy je nutné před vydáním stanoviska k návrhu koncepce zajistit 
účast veřejnosti. V novele stavebního zákona (zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony) však již byla možnost zapojení veřejnosti, která je pro vydání stanoviska 
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí nezbytná, zahrnuta – ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona.  
Dne 13. března 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK od Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm připomínky na základě zveřejnění dokumentace k Návrhu opatření obecné povahy – územního plánu Vidče 
podle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
 

 
III. Hodnocení koncepce 
Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Vidče na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).  
Podle zpracovatelky dokumentace Vyhodnocení je řešené území citlivé z hlediska ochrany krajiny. V procesu tvorby 
návrhu územního plánu se podařilo vymezit většinu nových zastavitelných ploch tak, že realizací zástavby v těchto 

plochách nedojde k zásadnímu narušení krajinného rázu. Naopak lze očekávat příznivý vliv ploch OX č. 33,  34, neboť 
vymezují prostor pro záměry s potenciálem vytvořit nové estetické dominanty a pohledově významné prvky v krajině. 
Naopak problematické z hlediska ochrany krajinného rázu se jeví plochy SO.3 č. 25 (vyřazení této plochy z  ÚP) a BI č. 1. 

(snížení horní hranice plochy, v ploše realizovat maximálně 2 rodinné domy). 
Za nejvýznamnější záměr návrhu územního plánu z hlediska potenciálních nepříznivých vlivů na přírodu a krajinu lze 
považovat koridor veřejně prospěšné stavby pro elektrické vedení Zubří – Hutisko VVN + TR110 kV/22kV, požadovaný v 

řešeném území nadřazenou dokumentací (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, koridor pro elektrické vedení E11 
Zubří-Hutisko VVN+TR 110kV/22kV). V Návrhu ÚP Vidče jsou vlivy tohoto koridoru v maximální možné míře zmírněny.  
Zábor zemědělského půdního fondu, který vymezení nových rozvojových ploch a realizace územního plánu s sebou vždy 

nese jako nepříznivý vliv, je u většiny ploch ÚP Vidče hodnocen v rozmezí nevýznamný-nepříznivý. Nepříznivě je 
hodnocen vliv dvou návrhových ploch (TE č. 53 a Z č. 54) na lesní porosty.  
Podle zpracovatelky dokumentace Vyhodnocení je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo návrh ÚP Vidče 

vyrovnaný. Na základě vyhodnocení významnosti vlivů jednotlivých lokalit územního plánu na složky životního prostředí je 
možno konstatovat, že ÚP Vidče splňuje požadavky na rozvoj obce a tak, jak je předkládán, nepřinese z hlediska 
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv na životní prostředí. Příznivé pro životní prostředí je především 

vymezení plochy územního systému ekologické stability a ploch krajinné zeleně. Pro obyvatele obce se jako příznivý 
předpokládá sociálně-ekonomický vliv a vliv rekreačních ploch na pohodu a zdraví obyvatelstva. 
Větší část obce Vidče se nachází uvnitř hranic EVL Beskydy, s žádnou ptačí oblastí obec nekoliduje. Podle zpracovatele 

dokumentace Posouzení je jediným dotčeným předmětem ochrany EVL Beskydy stanoviště 6510 - Extenzivní sečené 
louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis). V souvislosti s realizací některých 
návrhových ploch dojde k zastavění daného typu stanoviště o celkové rozloze 9,8 ha, což představuje 5,4 % z celkové 

plochy předmětu ochrany na území Vidče a 0,11% z rozlohy předmětu ochrany celé EVL Beskydy. Polovina ze zmiňované 
plochy zastavěných luk je silně degradovaná, jde o louky s nízkou zachovalostí a reprezentativností. Vliv záboru stanoviště 
6510 byl proto vyhodnocen v kategorii mírně negativního vlivu. Ostatní stanovištní předměty ochrany EVL Beskydy 

nebudou danou koncepcí nijak dotčeny.  
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Z druhových předmětů ochrany EVL Beskydy byl mírně negativní vliv vyhodnocen pro velké šelmy – rysa ostrovida, 

medvěda hnědého a vlka obecného. Důvodem je skutečnost, že v okolí katastru Vidče jsou všechny tři druhy  šelem 
pravidelně pozorovány a území obce pravděpodobně slouží k jejich migraci. Nezastavěná část katastru je navíc zařazena 
mezi migračně významná území a při východní i západní hranici je vymezen dálkový migrační koridor. Některé návrhové 

plochy jsou situovány do území s velmi řídkou zástavbou, jež mají migrační potenciál pro velké šelmy. Realizací daných 
ploch bude tento potenciál mírně snížen. Ostatní druhové předměty ochrany nebudou danou koncepcí nijak dotčeny.  
 

 
IV. Vypořádání připomínek  
Připomínky k hodnocené koncepci obdržel Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování 

na základě zveřejnění dokumentace k Návrhu opatření obecné povahy – územního plánu Vidče podle ust. § 50 odst. 3 
stavebního zákona. Tyto připomínky byly zaslány Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí - 
příslušnému správnímu orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona 
o posuzování vlivů na ŽP.  

KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají dokumentace Vyhodnocení. 
Takové připomínky nebyly uplatněny.  
Vybrané připomínky z hlediska vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví jsou vypořádány níže.  

 
1. Ing. Fryšara Zdeněk, 756 53 Vidče 527 - vyjádření ze dne 11. 2. 2013; Smutek Vladimír, 756 53 Vidče 526 – 

vyjádření ze dne 15. 2. 2013 (obsahově shodné texty) 

Nesouhlas s návrhem plochy technické infrastruktury – energetika TE s odůvodněním vedení plochy v blízkosti obytné 
zóny a z toho možných plynoucích zdravotních rizik, dále vzhledový problém vedení koridoru v blízkosti obytné zóny. 
 

Vypořádání: 
Ing. Fryšara, pan Smutek neuvádí konkrétní zdravotní rizika, jejichž příčinou by byla realizace a  provoz záměru na ploše 
technické infrastruktury – energetika. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně 

příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vyjádření č. j. KHSZL 
20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního 
plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona.  

Uváděný „vzhledový problém“ není definovaným a z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí hodnoceným pojmem. Není tedy zřejmé, co přesně je myšleno tímto problémem, zda 
je myšlen vliv na krajinný ráz elektrického vedení VVN+TR 110kV/22kV, či je myšlen subjektivní estetický vjem. Hodnocení 

krajinného rázu je součástí dokumentace Vyhodnocení (kapitola 3.8 a 5.12) se závěry, že plocha pro energetiku TE č. 53 
má z hlediska vlivu na krajinný ráz ze všech hodnocených ploch nejvýznamnější vliv-záměr znamená realizaci pohledově 
významného technického prvku do krajiny s výraznými nadzemními liniemi, průseky lesními a liniovými porosty a změnou 

blízkého pohledového horizontu. Jedná se o koridor zařazený na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje.  
Dále Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, ve svém stanovisku č. j. 4459/BE/2012 ze dne 4. 

prosince 2012 s návrhem této plochy souhlasí- akceptuje již dříve odsouhlasené řešení. Jak je navrženo v podmínkách 
tohoto stanoviska - záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, neboť podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové 

podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve 
smyslu § 12 odst. 4 uvedeného zákona.  
Konkrétní opatření ke snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na krajinný ráz, mohou být stanoveny v  rámci 

závěru zjišťovacího řízení (§ 7) nebo ve stanovisku EIA (§ 10) k posouzení vlivů záměru elektrického vedení na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

2. Kubiš Josef, 756 53 Vidče 201- vyjádření ze dne 16. 2. 2013  

Nesouhlas s návrhem plochy technické infrastruktury – energetika TE s odůvodněním vedení plochy v blízkosti pozemků 
v osobním vlastnictví, znehodnocení těchto pozemků, pokles kvality bydlení v blízkosti vedení trasy VVN+TR 110kV/22kV 

a z toho důvodu i event. možnost zdravotních rizik, dále ekologická újma a nenávratné poškození krajinného rázu vedení 
koridoru v blízkosti obytné zóny. 
 

Vypořádání: 
Problematika zdravotních rizik a krajinného rázu – viz vypořádání bodu 1. 
 

Vymezením plochy ve fázi územního plánování nemůže vzniknout ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb., o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Opatření, která budou riziko jejího případného vzniku eliminovat, je možné 
přijmout až v následujících správních řízeních. 

 
3. Heryánová Alena, 756 53 Vidče 311- vyjádření ze dne 18. 2. 2013  

Nesouhlas s návrhem plochy technické infrastruktury – energetika TE s odůvodněním vedení plochy přes pozemky 

v osobním vlastnictví, znehodnocení těchto pozemků, dále devastace krajinného rázu CHKO Beskydy.  
 
Vypořádání: 

Problematika krajinného rázu – viz vypořádání bodu 1. 
 
4. Ing. Neřád Karel, 756 53 Vidče 255 - vyjádření ze dne 19. 2. 2013  

Nesouhlas s návrhem plochy technické infrastruktury – energetika TE s odůvodněním, že provoz budoucího záměru 
VVN+TR 110kV/22kV se projevuje nepříjemnými zvuky, možností působení nežádoucích účinků magnetického pole na 
zdravotní stav obyvatel, zhoršení příjmu signálu (rádio, wifi, telefon), estetické hledisko a narušení krajinného rázu.  
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Vypořádání: 

Problematika zdravotních rizik a krajinného rázu – viz vypořádání bodu 1. 
 
Problematika vlivu magnetického pole v blízkosti vedení velmi vysokého napětí na zdravotní stav obyvatel: Ve fázi 

územního plánování nejsou známy podrobné technické parametry budoucího záměru. Opatření, která budou riziko 
případného problému plynoucího z existence magnetického pole v blízkosti vedení velmi vysokého napětí eliminovat, je 
možné přijmout až v následujících správních řízeních. Dále podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, 

věcně a místně příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (KHSZL 
20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního 
plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona. Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením, jsou stanoveny hygienické limity i pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole a pro statické magnetické 
pole. 
Stejně tak v oblasti vlivu hluku (nepříjemné zvuky) na veřejné zdraví je věcně a místně příslušným správním orgánem 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, a hygienické limity hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb, bude nezbytné dodržet. Dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví (KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh 

opatření obecné povahy – územního plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
 
5. Jančová Ludmila, 756 27 Valašská Bystřice 311 - vyjádření ze dne 21. 2. 2013; Stodůlková Anna, 756 27 

Valašská Bystřice 681 - vyjádření ze dne 21. 2. 2013 (obsahově shodné texty) 

Nesouhlas s návrhem plochy technické infrastruktury – energetika TE s odůvodněním vedení plochy přes pozemky 
v osobním vlastnictví, znehodnocení těchto pozemků, dále poškození charakteru krajiny, kulturní a historické dominanty 

obce, oblast vedení koridoru je málo zalesněná – další vykácení by mohlo vést k polomům, dojde k úbytku zeleně, 
zdravotní rizika vedení koridoru a umístění transformátorů, postrádá vyjádření hygienika a hydrologa. 
 

Vypořádání: 
Problematika zdravotních rizik a krajinného rázu (charakteru krajiny) – viz vypořádání bodu 1. 
Problém úbytku zeleně je odůvodněný. V dokumentaci Vyhodnocení je hodnocena plocha TE č. 53 jako plocha 

s významným nepříznivým vlivem na likvidaci a poškození lesních porostů, neboť realizace koridoru elektrického vedení 
způsobí fragmentaci lesních porostů. Možnou ochranou je stabilizovat porostní plášť v koridoru elektrického vedení 
pěstebními zásahy a výsadbou dřevin. Tato opatření však bude možné uložit až v následujících správních řízeních. Jedná 

se o koridor z nadřazené dokumentace - na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a ÚP obce musí být 
s touto nadřazenou dokumentací v souladu. Dále Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, ve svém 
stanovisku č. j. 4459/BE/2012 ze dne 4. prosince 2012 s návrhem této plochy souhlasí- akceptuje již dříve odsouhlasené 

řešení.  
Současně však Lesy ČR, s. p., se sídlem Hradec Králové, lesní správa Rožnov p.R., nesouhlasí s trasou navrhovaného 
VVN Zubří Hutisko z důvodu tříštění celistvosti lesních pozemků koridorem o šířce 75 m při absenci alternativního řešení 

návrhu – vypořádání je uvedeno níže (bod 6.). 
Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně č. j. KHSZL 20192/2012 ze dne 29. října 2012 jako věcně a místně 
příslušného správního orgánu podle § 82 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je součástí spisu 

k Návrhu ÚP Vidče. Ve fázi územního plánování není možné požadovat hydrologický posudek. 
 
6. Lesy Ćeské republiky, se sídlem Hradec Králové, lesní správa Rožnov p.R. - vyjádření ze dne 6. 12. 2012 

Lesy ČR, s. p., se sídlem Hradec Králové, lesní správa Rožnov p.R., nesouhlasí s trasou navrhovaného VVN Zubří Hutisko 
z důvodu tříštění celistvosti lesních pozemků koridorem o šířce 75 m při absenci alternativního řešení návrhu.  
 

Vypořádání: 
Na katastrálním území obce Vidče je trasa vedení koridoru navržena s ohledem na minimalizaci záboru PUPFL, stejně 
jako s ohledem na co nejmenší narušení krajinného rázu. V Návrhu ÚP Vidče jsou vlivy tohoto koridoru v maximální 

možné míře zmírněny, avšak vzhledem k charakteru budoucího záměru není možné zajistit takové řešení, které by nebylo 
výsledkem kompromisů na všech stranách. Konečná varianta, která je součástí Návrhu ÚP Vidče, je z hlediska 
kompromisu mezi ochranou přírody, krajiny, lesních pozemků, blízkosti zástavby, návaznosti vedení trasy a dalších 

parametrů. 
Možnou ochranou lesního porostu je stabilizovat porostní plášť v koridoru elektrického vedení pěstebními zásahy 
a výsadbou dřevin. Tato opatření však bude možné uložit až v následujících správních řízeních. 

 Jedná se o koridor z nadřazené dokumentace – navržený na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a 
ÚP obce musí být s touto nadřazenou dokumentací v souladu. 

 

7. Cábovi  Martin a Marcela, 756 53 Vidče 565  - vyjádření ze dne 20. 2. 2013 

Tento rozsáhlý materiál občanů Martina a Marcely Cábových, obsahuje řadu připomínek, námitek a nesouhlasů 
k zařazeným plochám (zejména plocha DS 47 a koridoru elektrického vedení), avšak často se jedná o nepodložené 

a neodůvodněné připomínky; např. je vznesena připomínka z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR v textové 
části Návrhu ÚP (str. 4), pan a paní Cábovi uvádí, že ÚP obce je v mnoha místech v rozporu s Politikou územního rozvoje 
a je požadována náprava, není však uvedena žádná podrobnost či příklad nesouladu. V řadě bodů ani není zřejmé, co 

přesně je předmětem připomínky nebo se jedná o prosté konstatování bez jakéhokoliv zdůvodnění.  
 
Vypořádání: 

Problematika krajinného rázu - viz vypořádání bodu 1. 
Ostatní části bez vypořádání - připomínky jsou nepodložené nebo se nevztahují k dokumentaci Vyhodnocení, Posouzení či 
k oblasti konkrétních vlivů na životní prostředí. 
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V. Stanovisko 

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, obdržených připomínek dotčených správních orgánů, 
dotčených územních samospráv a veřejnosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako 
příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení 

§ 10i odst. 5 uvedeného zákona vydává 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO  

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
„Návrhu opatření obecné povahy – územního plánu Vidče“. 

 

Za dodržení následujících podmínek: 
 
- Z návrhu ÚP Vidče odebrat plochu SO.3 č. 25.  

- Snížit horní hranici plochy BI č. 1, počet obytných objektů max. 2.  

- Plochu Z č. 54 zmenšit na nutnou míru pro uvedený účel umístění včelína, nepovolit plošnou likvidaci lesních porostů.  

- V podmínkách využití ploch SO.3, přípustné využití, body Výrobní a nevýrobní služby a Související zemědělská 
činnost doplnit: „které/která svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a 

nezvyšují dopravní zátěž v území“. 

- V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití ploch BI č. 16, 17 (spolu s DS č. 52) 
a TE č. 53 - využití ploch je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investic do půdy (meliorací).  

- V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití plochy SO.3 č. 27 – v ploše bude v 
navazujících řízeních vedených stavebním úřadem prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v 

chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech a nebude třeba provádět 
opatření k odstranění negativních vlivů z pozemních komunikací a z provozu na pozemních komunikacích.  

- V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití plochy SO.3 č. 27 – umístění objektů 
v ploše bude respektovat záplavové území toku Rožnovské Bečvy Q100.  

- V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití plochy BI č. 12 – v ploše nebude 

třeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů z provozu zemědělské farmy (včetně pachové zátěže).  

- V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití ploch SO.3 č. 26, TE č. 53, DS č. 46, 

48 a 52 - využití podmíněno zpracováním inženýrsko-geologického posouzení.  
 

- V ploše K č. 56 ponechat nadále stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří.  

- Záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 117/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, neboť podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové podmínky, které 

by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 

odst. 4 zákona.  

 

4.   Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 
 závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo plně respektováno, dokumentace byla 
upravena v souladu s tímto stanoviskem. Zohlednění stanoviska je uvedeno v bodě 2. „Zpráva o 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území...“ tohoto OOP s výjimkou bodů: 

- V ploše K č. 56 ponechat nadále stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří.  
 

Vyhodnocení: v ploše K č. 56 je navržena změna funkčního využití na K - plochy krajinné zeleně, přípustné využití je zde 
„extenzivně využívané trvalé travní porosty plnící funkci ÚSES“. Územní plán tedy stabilizuje současné využití plochy. 
Zachování konkrétního stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří je podrobnost, kterou nelze stanovit 

územním plánem.  

- Záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 117/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, neboť podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové podmínky, které 
by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 

odst. 4 zákona.  

Vyhodnocení: vzato na vědomí, Správa CHKO Beskydy se bude k záměrům vyjadřovat v průběhu územního a stavebního 

řízení  
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5.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně zpracováno v textové části odůvodnění 
územního plánu Vidče, zpracovávaného projektantem, viz kapitola B/I.3. 

Řešení nebylo zpracováváno ve variantách. 

 

6.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
 zastavitelných ploch 

Předmětem řešení je nový územní plán se stanovením koncepce rozvoje území. 
Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím i nadále podpořit hlavní funkci této 
obce a zajistit územní koridory pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. Nová výstavba 
je v obci Vidče přednostně situována do proluk ve stávající zástavbě. S ohledem na kompaktní 
charakter zástavby v centru obce a rozptýlený v ostatních částech obce je část navržených ploch 
umísťována také na okraj zastavěného území ve vazbě na stávající plochy. Jedná se o doplnění a 
rozšíření obytného území obce v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stávající i návrhové plochy pro bydlení jsou vymezené jako plochy bydlení individuálního, 
případně plochy smíšené obytné vesnické, t.j. bydlení v kombinaci se související občanskou 
vybaveností a dalšími stavbami a zařízeními, které svým provozem nesnižují kvalitu souvisejícího 
území.  

Dále jsou navrženy plochy pro možnost rozvoje občanské vybavenosti a rekreace specifických 
forem a plochy dopravní infrastruktury z důvodu zajištění přístupu k novým i stávajícím plochám s 
rozdílným způsobem využití. K posílení regionu a obce Vidče elektrickou energii je navržena 
plocha technické infrastruktury. 

Návrh přispěje k vytvoření podmínek pro účelné využití území a dosažení optimálního rozvoje 
obce a současně zajištění příznivých podmínek pro život v obci s ohledem na ochranu životního 
prostředí a hodnot v území. 

Potřeba vymezit nové zastavitelné plochy vychází zejména ze změny způsobu bydlení 
v rodinných domech. Trend společného bydlení širšího okruhu rodiny v jednom rodinném domě, 
případně v panelových domech, je v této době v úpadku. Je upřednostňováno samostatné 
bydlení, tzn. jedna rodina na jeden rodinný dům. Počet obyvatel v obci Vidče roste především díky 
migračnímu přírůstku tzv. formou suburbanizace, tedy stěhování obyvatel do širšího zázemí měst 
(Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí) a dobré dopravní dostupnosti, zároveň chce obec 
takto podpořit bydlení mladých rodin, které mají zájem zůstat v obci a současně v blízkosti 
pracovních příležitostí ve větších městech. Z tohoto důvodu vzniká potřeba více nových 
stavebních ploch. 

Potřeba nových zastavitelných ploch dle RURU je cca 16 ha (105 bj). Navrženo je celkem 21,2 ha 
ploch pro bydlení s předpokládaným umístěním asi 123 bytových jednotek, průměrná velikost 
pozemku 2000m2. Tento počet je navržen s rezervou, skutečné množství bytových jednotek však 
bude nižší vzhledem k výskytu rozsáhlých sesuvných území na území obce Vidče. Výpočtem bylo 
ověřeno, že cca 30% návrhových ploch se nachází v geologicky nestabilnímu území a tudíž bude 
možné využít pouze zmenšenou část návrhových ploch. Územní plán předepisuje pro tuto část 
návrhových ploch zpracování inženýrsko - geologického posouzení a předpokládá se, že část 
návrhových ploch bude po zpracování podrobného posouzení uznána jako nevyhovující pro 
výstavbu. 
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7. Rozhodnutí o námitkách 

a) Námitky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb., resp. připomínky, 
které byly vyhodnoceny jako námitky 
 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání dle § 53, odst. 1 a o připomínkách 
podaných dle § 50 zák. 183/2006 Sb., které mají charakter námitky (tzn. podatelé jsou vlastníci pozemků a staveb, 
dotčených návrhem řešení a připomínky svým charakterem a obsahem odpovídají námitkám dle § 52 stavebního 

zákona),  bylo rozhodnuto takto: 
 
Námitka č. 1 ze dne 10.12.2012 

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm 
 
Znění námitky: 

1. Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Lesní správa Rožnov p.R., organizace s právem hospodařit k lesnímu pozemku 
dotčeného TE č. 53 nesouhlasí s trasou navrhovaného VVN Zubří - Hutisko, přičemž tento nesouhlas je totožný s naším 
stanoviskem k Územní prognóze Zlínského kraje ze dne 5.8.2004 č.j. 1378/116/86/714/2004, jehož fotokopii přikládáme. 

Navrhovaná trasa s koridorem 75 m tříští celistvost lesních pozemků v dané oblasti při absenci alternativního řešení samotného 
návrhu. 
 

2. Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Lesní správa Rožnov p.R., organizace vykonávající odbornou správu u PUPFL 
doporučují u DS č. 44, 52 a BI č. 15 minimalizovat zábor PUPFL. - jedná se o doporučení, které nemá charakter námitky, bylo 
vyhodnoceno jako připomínka podaná dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 1. 

 
3. Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Lesní správa Rožnov p.R., organizace vykonávající odbornou správu u PUPFL 
doporučují u BI 15 a 18, SO.3 č. 19, 22, 23, 28, 29 a 32 a RX č. 35 a 36 o maximálně možné dodržování ochranného pásma 

PUPFL při umisťování konkrétních staveb. - jedná se o doporučení, které nemá charakter námitky, bylo vyhodnoceno jako 
připomínka podaná dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 1. 
 

Rozhodnutí o bodu č. 1 námitky: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění této námitky, tedy námitky č. 1, podané dle § 50 

stavebního zákona.  
 
Územím obce Vidče prochází návrh koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury nadmístního významu E11 
Zubří-Hutisko, vymezený v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje na katastrálním území Hážovice, Hutisko, Rožnov pod 

Radhoštěm, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Vidče, Vigantice a Zubří v šířce 600m. 
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných 
10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, dle kterých je pro obec Vidče, nacházející se v rozvojové ob lasti 

nadmístního významu v ploše N-OB1 Podbeskydsko, stanoven úkol přednostně řešit územní souvislosti zpřesněním ploch a 
koridorů vymezených v ZÚR. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace a zapracovat do územního 
plánu.  

Pozemky z listu vlastnictví navrhovatelů se v současné době nacházejí v koridoru pro VVN, vymezeném v Zásadách územního 
rozvoje jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury šířky 600 m. Trasa koridoru VVN šířky 70 m (šířka  
koridoru byla po společném jednání upravena ze 75 m na 70 m) v územním plánu je zpřesněním tohoto koridoru ze ZÚR, 

dochází tedy k podstatnému zmenšení plochy zakreslené na daných pozemcích, v územním plánu zařazených jako plochy 
zemědělské, resp. PUPFL.  
Upřesněním koridoru a jeho zmenšením dochází v nezbytně nutné míře k omezení vlastnických práv a k akceptovatelnému 

zásahu do krajiny. Jedná se o stavbu nadmístního významu, určenou pro zásobování předmětné oblasti elektrickou energií a kdy 
průchod územím obce Vidče je bezpodmínečně nutný, aby byla navázána trasa na území okolních obcí - koridor VVN vede z 
obce Zubří, kde je možnost napojení na stávající rozvod VVN, prochází obcí Vidče, zde se napojuje na trasu již schválenou ve 

vydaném ÚP Rožnov pod Radhoštěm (nabytí účinnosti OOP 04/2011 dne 30.12.2011) a dále pokračuje do obce Vigantice, 
kterou prochází a končí na hranici s obcí Hutisko-Solanec. 
 

Navrhovatelé namítají: 
- znehodnocení pozemků: Zakreslením koridoru nedochází ke znehodnocování zemědělských pozemků a omezování lidských 
práv, pozemky nadále mohou plnit stejnou funkci jako dříve. V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, veřejně 

prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená k  rozvoji 
nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Koridor E11 je určen pro 
stavbu ve veřejném zájmu, zajišťující zásobování regionu el. energií. 

Vzhledem k charakteru budoucího záměru je možné zajistit pouze takové řešení, které je kompromisem mezi požadavky všech 
dotčených stran. Konečná varianta, která je součástí Návrhu ÚP Vidče, je kompromisem mezi požadavky ochrany stávající 
zástavby, zdraví, přírody, krajiny, lesních pozemků a požadavkem návaznosti na stávající vedení trasy VVN a dalších parametrů. 

- znehodnocení možných stavebních pozemků: Koridor VVN je veden výhradně nezastavěným územím. Obec Vidče má v 
současné době dostatek vhodných návrhových ploch pro bydlení, další rozvoj obce severním směrem do míst, kde se nachází 
navržený koridor VVN, územní plán z důvodů demografických a urbanistických nenavrhuje.  

- nesouhlas s vedením koridoru VVN přes lesní pozemky: Trasa upřesněného koridoru je vedena tak, aby v maximální míře 
kopírovala trasu stávajícího vedení VN a tím se zmenšila celková šířka ochranného pásma budoucího VVN, čímž se minimalizuje 
mýcení lesa nutné pro umístění elektrického vedení (týká se západní části trasy koridoru).  
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Ve východní části obce je trasa koridoru vedena co nejjižněji, aby zásah do lesních pozemků byl co možná nejšetrnější, lesním 

pozemkům se zde však nelze vyhnout, plochy bydlení přímo navazují na lesní pozemky a není zde jiná možnost napojení na 
koridor na území Rožnova pod Radhoštěm.  
Trasa koridoru vymezuje prostor, ve kterém bude v budoucnu možno umístit vedení VVN, neznamená to tedy mýcení lesních 

pozemků v šířce 70 m, ale pouze v šířce nutné pro umístění vedení včetně jeho ochranného pásma. Přesné umístění vedení 
VVN je možno řešit až v rámci územního řízení.  
- narušení krajinného rázu (vzhledový problém): Co se týká ochrany krajinného rázu, trasa upřesněného koridoru je navržena 

pokud možno v souběhu s trasou stávajícího vedení VN, aby se minimalizovalo narušení krajinného rázu.  
Hodnocení krajinného rázu je součástí dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (kapitola 3.8 a 5.12) se závěry, 
že plocha pro energetiku TE č. 53 má z hlediska vlivu na krajinný ráz ze všech hodnocených ploch nejvýznamnější vliv - záměr 

znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny s výraznými nadzemními liniemi, průseky lesními a 
liniovými porosty a změnou blízkého pohledového horizontu.  
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, ve svém stanovisku č. j. 4459/BE/2012 ze dne 4. prosince 2012 s 
návrhem této plochy souhlasí - akceptuje již dříve odsouhlasené řešení ze Zásad územního rozvoje. Jak je navrženo 

v podmínkách tohoto stanoviska - záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve stavebním řízení, neboť podrobnost řešení územního plánu 
neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté 

s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 4 uvedeného zákona.  
Konkrétní opatření ke snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na krajinný ráz, mohou být stanoveny v rámci závěru 
zjišťovacího řízení (§ 7) nebo ve stanovisku EIA (§ 10) k posouzení vlivů záměru elektrického vedení na životní prostředí podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Jelikož dotčený orgán Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, neuplatnil své stanovisko k návrhu 
vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách, má se v souladu s § 53, odst. (1) stavebního zákona za to, že s 

návrhy vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasí. 
- zdravotní rizika: Ochrana obyvatel před nepříznivými účinky VVN je zajištěna vymezením ochranného pásma a umístěním 
tohoto ochranného pásma v takto vymezeném koridoru. Ochranné pásmo elektrizační soustavy stanoví zákon 458/2000 Sb., 

energetický zákon, a toto pásmo stanoví prostor v bezprostřední blízkosti elektrizační soustavy k zajištění spolehlivého provozu 
a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně 
příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vyjádření č. j. KHSZL 20192/2012 ze 

dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního plánu Vidče v rozporu 
s požadavky tohoto zákona.  
K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala KHS Zlínského kraje 

souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013, ve kterém konstatuje, že: 
„záměry realizace nadzemních vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV podléhají posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákonač. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (EIA). 
V procesu EIA budou již na základě konkrétní podoby záměru posouzeny i vlivy záměru „elektrické vedení VVN + TR 110 kV/22 
kV Zubří - Hutisko“ na veřejné zdraví. Na základě výsledků tohoto posouzení pak budou stanoveny i konkrétní opatření k 

vyloučení, snížení popř. kompenzaci případných nepříznivých vlivů (vlivy elektrického a magnetického pole, vlivy v oblasti 
hlukové zátěže atp.) z provozu záměru na zdraví obyvatel“. 
- poškození kulturních a historických dominant: Dotčený orgán Památkové péče, věcně a místně příslušný správní orgán podle 

zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči (vyjádření č. j. MěÚ-RpR/OŽP/40499/2012/SIT/495-246.6 ze dne 6.11. 2012) 
ve svém stanovisku k Návrhu opatření obecné povahy – územnímu plánu Vidče nevyslovil nesouhlas s umístěním koridoru VVN, 
zpřesněný koridor je v souladu s požadavky tohoto zákona. 

K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona ve svém stanovisku ze dne 
27.9.2013, vydaném v rámci Koordinovaného stanoviska, dotčený orgán Památkové péče neuplatňuje žádné připomínky, závěr 
koordinovaného stanoviska zní, že na základě výše uvedených dílčích stanovisek, vydaných podle zvláštních právních předpisů, 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm s návrhem vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasí  bez připomínek. 
- vznik ekologické újmy: Vymezením plochy ve fázi územního plánování nemůže vzniknout ekologická újma dle zákona 
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Opatření, která budou riziko jejího případného vzniku 

eliminovat, je možné přijmout až v následujících správních řízeních. 
- chybí vyčíslení dopadů škod, náhrady vlastníkům: Územní plán neřeší vyčíslení dopadů umístění staveb a způsob náhrady 
vlastníkům, toto je možné až v rámci územního řízení týkajícího se umístění konkrétní stavby. 

- nesouhlasí s vyvlastněním: V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v ZÚR ZK. Pro veřejně 
prospěšnou stavbu technické infrastruktury lze dle § 170 stavebního zákona práva odejmout nebo omezit, což upravuje zvláštní 
právní předpis, není možné tedy u této stavby z územního plánu vypustit informaci o vyvlastnění. 

- zásah do vlastnických práv: Vymezením plochy ve fázi územního plánování nedochází k zásahu do  vlastnických práv. 
Záležitosti týkající se vlastnictví je možné řešit až v rámci územního řízení týkajícího se umístění konkrétní stavby. 
 

 
 
 

Námitka č. 2 ze dne 13.2.2013 
 
 

Znění námitky: 
1. Nesouhlasím s návrhem plochy pro energetickou infrastrukturu z důvodů vedení příliš blízko obytné zóny (kde mám svůj RD - 
stavební parc. 890) z důvodu  možných zdravotních rizik blízkosti vedení s VVN,  

- vzhledový problém vedení v těsné blízkosti obytné zóny  
- znehodnocení pozemků v blízkosti zastavěné zóny (možnost stavebního využití).  
 

2. Navrhuji přesun tohoto koridoru (a příp. budoucího energetického vedení) směrem na sever (blíž k horizontu), kde jsou 
pozemky hospodářsky i stavebně těžce využitelné, přestože i zde dojde ke znehodnocení pozemků v mém vlastnictví - nejedná 
se o námitku, ale o návrh alternativního řešení, bylo tudíž vyhodnoceno jako připomínka podaná dle § 50 stavebního zákona - 

viz připomínka č. 2 
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Rozhodnutí o bodu č. 1 námitky: 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 

Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozdílných důvodů. Odůvodnění těchto 
věcně shodných námitek je provedeno souhrnně  v odůvodnění námitky č. 1.  
 

 

Námitka č. 3 ze dne 18.2.2013 
 

 
Znění námitky: 
1. Nesouhlasím s vedením komunikace DS 42 přes pozemek parc. č. 1068/2 - zahrada. Požaduji vymazání tohoto záměru z 
návrhu územního plánu, případně zaměnit vedení této stavby tak, aby neomezovalo moje vlastnické právo.  

Odůvodnění: Vymezením pozemku pro komunikaci DS 42 přes nemovitost, která je v mém vlastnictví, by došlo k znemožnění 
využívat nadále pozemek stávajícím způsobem. Došlo by k zvýšení úrovně hluku, prachu a nežádoucímu rozdělení pozemku, 
zásahu do vlastnického práva a poklesu ceny nemovitosti. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 

Odůvodnění: 
Komunikace DS 42 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků, jelikož však je 
obslužnost zastavěných pozemků v dané lokalitě zajištěna po účelových veřejně přístupných komunikacích, po dohodě 

s určeným zastupitelem byla komunikace v tomto úseku z dokumentace vypuštěna. 

 
Znění námitky: 

2. Nesouhlasím s vedením komunikace přes můj pozemek parc. č. st. 118, na kterém se nachází  rodinný dům, který využívám k 
zemědělské činnosti.  

Odůvodnění: Vymezením pozemku přes nemovitost, která je v mém vlastnictví, by došlo k znemožnění využívat i nadále 

pozemek stávajícím způsobem. Došlo by k přímému ohrožení na zdraví mého i mé rodiny, zvýšení úrovně hluku, prachu a 
potenciálnímu vandalismu. Cesta by měla značný vliv na snížení ceny mých nemovitostí a narušení kvality bydlení. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 

V územním plánu je v této části zakreslena pouze stávající komunikace, která částečně prochází okrajovou částí pozemku parc. 
č. st. 118. Nejedná se o návrh nové komunikace, nýbrž o stabilizaci současného stavu - zákres stávající komunikace. Tato 
zpevněná komunikace slouží jako příjezd k dalším nemovitostem a jejím nezakreslením by došlo k legalizaci stavu, za kterého by 

stávajícím vlastníkům nemovitostí mohl být zamezován přístup k nemovitostem. Její zakreslení odpovídá skutečné dlouhodobé 
situaci a vzhledem k tomu, že nově navrhovaná komunikace DS 42, na kterou tato komunikace navazovala, byla z územního 
plánu na základě námitky vypuštěna (viz vyhodnocení námitky č. 3, bod 1.), územní plán pouze konstatuje stávající stav a není 

zřejmé, že by zachováním stávajícího stavu mělo dojít ke znemožnění využívání pozemků stávajícím způsobem, k přímému 
ohrožení zdraví a zvýšení úrovně hluku, prachu a potenciálnímu vandalismu, snížení ceny nemovitostí a narušení kvality bydlení. 
 

 
 
Námitka č. 4 ze dne 18.2.2013 

 
 
Znění námitky: 

Jsme vlastníky m.j. pozemku parc. č. 1580/2, parc. č. st. 917 a na něm umístěné rozestavěné stavby rodinného domu v k.ú. 
Vidče (všechny další údaje o nemovitostech jsou v k.ú. Vidče). S těmito našimi nemovitostmi sousedí m.j. pozemky par.č. 1578/3 
a parc. č. 1579/2. 

V samém jižním rohu našeho pozemku parc. č. 1580/2 u hranice s pozemky parc. č. 1578/3 a parc. č. 1579/2 je umístěna naše 
studna sloužící k zásobování vodou našich nemovitostí. Umístění studny je vyznačeno v připojeném plánu pro zaměření studny.  
Dle návrhu územního plánu Vidče, který je projednáván, je k ploše označené jako BI 18 umístěné na pozemku parc. č. 1579/2 

plánována příjezdová komunikace po pozemku parc. č. 1578/3 a možná zčásti také po našem pozemku parc. č. 1580/2 právě v 
místech umístění studny nebo v její bezprostřední blízkosti. Namítáme, že takové řešení není možné. Jednak nesouhlasíme s 
jakýmkoliv zahrnutím byť části naší parcely č. 1580/2 do plánované plochy pro komunikaci. A jednak namítáme, že umístění 

komunikace na p.č. 1578/3 odporuje ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
jelikož je příliš blízko naší studny umístěné na pozemku parc. č. 1580/2.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 

Odůvodnění: 
Na pozemku parc. č. 1580/2 byla v územně plánovací dokumentaci pro společné jednání zakreslena část komunikace DS 52. 
Vyhláška 269/2009 Sb. stanoví nejmenší vzdálenosti studny od možného zdroje znečištění, z čehož vyplývá, že nejmenší 

vzdálenost studny od veřejné pozemní komunikace je 12 m pro málo prostupné prostředí, pro prostupné prostředí pak 30 m. 
V případě příjezdu k ploše BI vzhledem k existenci studny tedy nelze navrhnout veřejnou komunikaci ani na pozemku 1580/2, ani 
na sousedním pozemku 1578/3. Na základě námitky byly tyto pozemky v dokumentaci upraveny a zařazeny do plochy bydlení. 
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Možnost příjezdu k pozemku parc. č. 1579/2 (plocha BI 18) bude řešena v následném územním nebo stavebním řízení, v 

plochách bydlení je umístění sjezdu možné.  
Na základě námitky byla část komunikace DS 52, nacházející se v blízkosti studny na pozemku parc. č. 1580/2 a sloužící jako 
příjezd k ploše BI 18, zrušena. Rovněž návrh umístění inženýrských sítí byl přesunut z pozemku parc. č. 1580/2 na pozemek 

parc. č. 1578/3. 
 

 

Námitka č. 5 ze dne 18.2.2013 
 
 

Znění námitky: 
Jsem majitelem pozemku 1125, 1126, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 166 v k.ú. Vidče. Na základě vlastnických práv k výše uvedeným 
pozemkům podávám proti předmětnému návrhu územního plánu Vidče námitku. Nesouhlasím s navrženým plánem týkajícího se 
technické infrastruktury VVN. Tyto mé pozemky v mém vlastnictví by byly naprosto znehodnoceny. Tímto VVN by poklesla kvalita 

bydlení v blízkosti obytné zóny, možnost zdravotních rizik. Dále ekologická újma, která by stavbou vznikla a nenávratné 
poškození krajinného rázu. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozdílných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  

Co se týká poklesu kvality bydlení: Není přesně řečeno, jakým způsobem má dojít k poklesu kvality bydlení, pravděpodobně je to 
myšleno jako souhrn všech vyhodnocovaných bodů. Viz odůvodnění námitky č. 1. 
 

 
 
Námitka č. 6 ze dne 18.2.2013 

 
 

Znění námitky: 

jako podatel jsem vlastníkem pozemku v katastru obce Vidče. Na základě vlastnických práv k těmto pozemkům podávám proti 
předmětnému návrhu územního plánu v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. následující námitku: 
nesouhlasím s plánem o vedení koridoru VVN přes své pozemky z důvodu devastace krajinného rázu CHKO Beskydy a zásahu 

do vlastnického práva a znehodnocení majetku pozemku. 
Jsem toho názoru, že k takto zásadnímu plánování je nutné vést širší diskusi včetně veřejného projednání. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozdílných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  

Veřejné projednání návrhu územního plánu Vidče proběhlo v souladu se stavebním zákonem dne 9.7.2013.  
 
 

 

Námitka č. 7 ze dne 19.2.2013 
 

 

Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem domu č.p. 344 a parcel v soukromém vlastnictví evidovaných na katastrálním úřadu Valašské Meziříčí - 

obec Vidče (aktuální výpis z katastru nemovitostí - internet http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). 
Tyto nemovitosti podatel využívá k bydlení, zemědělské činnosti.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 

Vidče následující námitku: 
1. část námitky: Nesouhlasím s vedením komunikací přes své pozemky, které využívám k zemědělské činnosti či bydlení.  
 

2. část námitky: Nesouhlasím se zákresy na mých pozemcích. Požaduji vymazání záměru z  návrhu územního plánu. Požaduji 
proto, aby pořizovatel územního plánu - obec Vidče - tyto plochy z návrhu vypustil. 
 

Mé pozemky jsou již nyní značně zatíženy. Přes některé vedou dokonce 3 telefonní linky, vodovod, vedení el. energie. U 
některých jsou pouze vedení el. energie, ale i toto zatížení stačí, když mé pozemky jsou následně devastovány při neodborném 
výseku dřevin pod el. vedením. 

Na dalších pozemcích se velmi negativně projevilo „zemědělské“ hospodaření dřívějších nájemců, které vedlo k devastaci 
pozemků. Pozemky zarůstaly náletem, křovisky, jsou poškozeny hraniční body, vytvářeny cesty. A jelikož vím, jak těžké je dostat 
tyto lidi ze svého soukromého pozemku a následně po nich uvést vše do uspokojivého stavu, je můj postoj pochopitelný.  

S dalším zhoršením kvality bydlení, omezováním mých vlastnických práv, znehodnocováním, poškozováním a devastací mých 
pozemků, podotýkám v SOUKROMÉM vlastnictví, nesouhlasím. 
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3. část námitky: Pokud by obec Vidče zařadila kterýkoliv z mých pozemků do územního plánu jako plochu pro bydlení či bydlení 

se zemědělským podnikáním, nejsem v zásadě proti. Všechny mé pozemky jsou dosažitelné ze stávajících cest, tudíž odpadá 
případné plánování nových cest. - 3. část námitky se netýká konkrétních pozemků, jedná se o variantní návrh řešení, 3. část byla 
vyhodnocena jako připomínka č. 3 podaná dle § 50 stavebního zákona - viz vyhodnocení připomínek dle § 50 stavebního 

zákona. 
 
Rozhodnutí o 1. části námitky: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Námitka byla zamítnuta, protože je bezpředmětná. Prověřením pozemků podatele p. Ing. Jaroslava Manduly na území obce 

Vidče bylo zjištěno, že přes žádný pozemek v jeho vlastnictví není na území obce Vidče územním plánem navržena plocha pro 
komunikaci. 
 
 

Rozhodnutí o 2. části námitky : 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 

Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  
 

Zemědělské hospodaření dřívějších nájemců, na které se navrhovatel odvolává, nemá souvislost s  projednávaným územním 
plánem. 
 

 
 
Námitka č. 8 ze dne 20.2.2013 

 
a 

Námitka č. 9 ze dne 20.2.2013 (obsahově shodná námitka s námitkou č. 8): 

 
 
Znění námitky: 

Jsem spoluvlastníkem parcel, přes které je plánován rozvod VVN (jde o parcely nad areálem družstva táhnoucí se až  za horizont 
zuberského kopce, např. 1196/5, 1196/6, 1196/4, 1196/3, 1180/2, 1191,2812/8) v k.ú. Vidče a dále spoluvlastníkem rodinného 
domu, který se nachází na parcele č. 165 v k.ú. Vidče a dále st. parcel, na kterých se nachází kravíny - st. p. 470/1, 470/3, 470/4, 

499/1, 499/3, 499/4, 616, 619/4. Na základě spoluvlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podávám proti 
předmětnému návrhu územního plánu Vidče na základě ustanovení §52, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující námitky: 

 
1. nesouhlasím s  rozvodem VVN přes své pozemky  
Odůvodnění: 

- vymezením pozemků pro rozvod VVN přes nemovitosti, které jsou v mém spoluvlastnictví, by v budoucnu došlo k 
znehodnocení, t.j. snížení hodnoty nemovitostí,  
- rozvodem VVN bude poškozen charakter krajiny, kulturní a historické dominanty obce.  

- Severní část obce, kterou má vést koridor VVN, je málo zalesněna, další vykácení lesa v  pruhu 75 m může zapříčinit další 
polomy vlivem větrů, dojde k úbytku zeleně. 
- územní plán postrádá vyčíslení dopadů škod způsobených výstavbou koridoru VVN, neřeší náhrady vlastníkům (znehodnocení 

pozemků, trvalé odlesnění), naopak připouští vyvlastnění nemovitostí, s čímž zásadně nesouhlasím, prosím vypustit větu 
s vyvlastněním z územního plánu 
- koridor v šířce 75 m, jakož i transformátory, jsou vedeny v blízkosti obytné zóny, což může zapříčinit zdravotní rizika.  

Postrádám vyjádření hygienika a hydrologa 
 
2. nesouhlasím s případným umístěním odpadů do sběrného dvora, což může být dle ÚP i v areálu družstva.  

Odůvodnění : 
- v areálu družstva se chová dobytek, který může svévolným opuštěním stájí, ohrad pozřít, popř. roznést odpadní látky.  
- Pozemky, na kterých by měly být případně umístěny odpady, jsou v mém spo luvlastnictví. 

 
Rozhodnutí o námitce č. 8 a 9: 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění: 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 

odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  
 
Hydrolog není dotčeným orgánem v procesu projednání ÚP, ve fázi územního plánování není možné požadovat hydrologický 

posudek. K návrhu územního plánu jsme obdrželi Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně 
příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (stanovisko č. j. KHSZL 20192/2012 
ze dne 29. 10. 2012), Návrh opatření obecné povahy – územního plánu Vidče není v rozporu s požadavky tohoto zákona.  

K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala KHS Zlínského kraje 
souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013. 
 

2. Umístění sběrného dvora jako přípustné využití v plochách výroby je v souladu s metodikou tvorby územních plánů. Umístění 
konkrétních staveb a zařízení, tedy i sběrného dvora, je možno řešit až v územním a stavebním řízení, nyní nelze stanovit, kde 
by se sběrný dvůr měl nacházet. 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 35 - 

 

Námitka č. 10 ze dne 20.2.2013: 

 
 

Znění námitky - 1.část: 

Jsem vlastníkem rodinného domu č.p. 310 na pozemkové parcele 407 a dále kromě jiného i pozemků 1052/2, 1052/1 a 1052/4 v 
katastrálním území obce Vidče. 
Nemovitost rekonstruuji a v průběhu roku 2013 začnu využívat k bydlení, pozemky využívám jako zahradu a klidovou zónu. Na 

pozemku 1052/4 je pro zásobování rodinného domu č.p. 364 využívána studna. 
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podávám proti předmětnému návrhu územního plánu obce Vidče v 
souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, následující námitky. 
Nesouhlasím s vymezením veřejně prospěšné stavby DS 4, plocha pro silniční dopravu pod označením DS 42 - účelová 
komunikace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ve prospěch obce Vidče. Uvedená plánovaná komunikace 
vede přes můj pozemek 

Upozorňuji, že nesouhlasím ani s případnou alternativou vybudování komunikace DS 42 za rodinným domem č.p. 364, tedy přes 
mou parcelu 1052/1. 
Zároveň nesouhlasím s vymezením pojmu veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšných opatření, pro která lze uplatnit 

předkupní právo pro tuto veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury. 
Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu územního plánu obce Vidče. 
Požaduji tak na základě výše uvedených skutečností a níže uvedených námitek a odůvodněnÍ. 

Návrh vybudování této komunikace v blízkosti mého domu a na mých parcelách zásadním způsobem omezuje má vlastnická 
práva a rovněž zásadním způsobem ohrožuje kvalitu života v mém domě a na přilehlém pozemku. Došlo by k dalšímu zvýšení 
hladiny hluku, vibrací a prašnosti, které jsou již tak neúnosné vzhledem k tomu, že stávající komunikace je prakticky denně 

využívána těžkou zemědělskou technikou i osobními auty místních i občanů jiných obcí, kteří v dané ulici nebydlí. Zároveň jsem 
toho názoru, že plánovaná stavba by zásadním způsobem narušila právo na soukromí a příznivé životní prostředí. Rovněž by 
došlo k necitlivému zásahu do desítky let trvajícího rodinného vlastnictví. Na parcelách 1052/2 a 1052/4 navíc plánuji vybudování 

aktivních i klidových zón, náležejících jak: k RD č.p. 310, tak k RD č.p. 364. 
Stavba by rovněž měla značný vliv na snížení ceny mých nemovitostí, zejména pak dotčené stavební parcely 1052/4. Dále mi 
není známo, že by pro podporu výstavby byla provedena řádná odborná studie, která by jednoznačně potvrdila nezbytnost této 

stavby jak nyní, tak i do budoucna, včetně její ekonomické náročnosti. Jsem toho názoru, že k takto zásadní stavbě je nutné vést 
širší diskusi včetně veřejných projednávání. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 

Odůvodnění: 
Komunikace DS 42 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků. Obslužnost zastavěných 
pozemků v dané lokalitě je však možno zajistit po veřejně přístupných komunikacích, proto po dohodě s určeným zastupitelem 

byla část komunikace DS 42 v  rozsahu námitky z dokumentace vypuštěna, spolu s tím byla vypuštěna i informace o vyvlastnění. 
Dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové 
komunikace. 

 
Znění námitky - 2. část: 
Rád bych vznesl námitku i vůči způsobu vypracování návrhu územního plánu obce Vidče, jehož budoucí podoba nebyla s 

vlastníky, jejichž vlastnictví se navrhované změny týkají, konzultována ani představiteli obce Vidče, ani zpracovatelem návrhu 
Ing. Savickým. V opačném případě by snad ani nemohlo dojít k návrhu na výstavbu dopravních komunikací v těsné blízkosti 
rodinných domů, včetně zcela absurdních rondelů a především v místech, kde je na krátkých úsecích několik zdaleka 

nezanedbatelných převýšení. Následné napojení na stávající komunikace, které jsou již nyní stěží průjezdné osobním vozem v 
jednom směru bez možnosti rozšíření, je také zjevně řešením, které nebylo tvořeno na dotčeném místě. Zastavěné plochy a 
plochy určené pro možnou budoucí zástavbu jsou navíc v současné době bez problémů dosažitelné ze stávajících komunikací, 

co se týče bezpečného pohybu pro pěší, představitelné obce bez bližšího vyjádření zamítli vybudování chodníku podél hlavní 
komunikace procházející obcí. Nebylo vymezeno území dotčené námitkou, nejsou uvedeny konkrétní pozemky dotčené 
návrhem řešení, nejedná se tedy o námitku, ale o obecné konstatování, bude vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení 

připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 5. 
 
 

Znění námitky - 3. část: 
Další námitku vznáším proti vytvoření plochy veřejného prostranství (P*) v sousedství mých parcel, konkrétně na parcele 1063/1, 
která je v sousedství mé parcely 1052/1 a to zejména kvůli hrozícímu hluku, prašnosti a potenciálnímu vandalismu, ke kterému 

na této parcele opakovaně dochází. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 

Námitka byla zamítnuta pro její bezpředmětnost. Pořizovatel prověřil zákres funkčního využití pozemku parc. č. 1063/1 a 
shledal, že tento pozemek je zakreslen v návrhu územního plánu jako plocha smíšená obytná - stav, nejedná se tedy o návrh 
plochy veřejného prostranství, jak Ing. Fabián uvádí. Řešení potenciálního vandalismu v ploše smíšené obytné není úkolem 

územního plánování. 
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Námitka č. 11 ze dne 20.2.2013: 

 
 

Znění námitky - 1.část: 

Jsem vlastníkem rodinného domu č.p. 364 na pozemkových parcelách 489/1, 489/2 a pozemku 1052/3 v katastrálním území 
obce Vidče. Nemovitost využívám k bydlení, pozemek využívám jako zahradu a klidovou zónu. Na pozemku 1052/4, který je ve 
vlastnictví mého vnuka Ing. Lukáše Fabiána, využívám studnu, která zásobuje RD.  

Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podávám proti předmětnému návrhu územního plánu obce Vidče 
v souladu s s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, následující námitky.  

Nesouhlasím s vymezením veřejně prospěšné stavby DS 4, plocha pro silniční dopravu pod označením DS 42 - účelová 
komunikace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ve prospěch obce Vidče. Uvedená plánovaná komunikace 
vede přes můj pozemek a s ním sousedící pozemek mého vnuka, navíc ve vzdálenosti cca 4m od mého rodinného domu.  
Zároveň nesouhlasím s vymezením pojmu veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšných opatření, pro která lze uplatnit 

předkupní právo pro tuto veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury.  
Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu územního plánu obce Vidče.  
 

Návrh vybudování této komunikace v bezprostřední blízkosti mého domu zásadním způsobem omezuje má vlastnická práva a 
rovněž zásadním způsobem ohrožuje kvalitu života v mém domě a na pozemku. Došlo by k dalšímu zvýšení hladiny hluku, 
vibrací a prašnosti, které jsou již tak neúnosné vzhledem k tomu, že stávající komunikace je prakticky denně využívána těžkou 

zemědělskou technikou i osobními auty.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 

Námitky č. 10, 11 se týkají nesouhlasu s komunikací DS 42. Odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v 
odůvodnění 1. části námitky č. 10.  
 

Znění námitky - 2.část: 
Další námitku vznáším proti vytvoření plochy veřejného prostranství (P*) v sousedství mých parcel, konkrétně na parcele 1063/1 
a to zejména kvůli hrozícímu hluku, prašnosti a potenciálnímu vandalismu, ke kterému na této parcele pravidelně dochází.  

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

 
Odůvodnění: 
Námitka byla zamítnuta, protože je bezpředmětná. Námitky č. 10, 11 se týkají nesouhlasu s veřejným prostranstvím na pozemku 

parc. č. 1063/1. Odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 3. části námitky č. 10.  
 

Znění námitky - 3.část: 

Na závěr upozorňuji, že nesouhlasím ani s případnou alternativou vybudování komunikace DS 42 za mým rodinným domem, 
kde mé parcely sousedí s parcelou 1052/1 ve vlastnictví mého vnuka.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
 

Odůvodnění: 
Námitka byla zamítnuta, protože je bezpředmětná. Územní plán nenavrhuje komunikaci za rodinným domem podatelky ani na 
pozemku parc. č. 1052/1. 

 
 
 

 
Námitka č. 12 ze dne 21.2.2013: 
 

 
Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem domu č.p. 350 a parcel č. 1560/8, 1560/13 a 1564/2 v soukromém vlastnictví evidovaných na katastr álním 

úřadu Valašské Meziříčí - obec Vidče (aktuální výpis z katastru nemovitostí - internet http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). 
Tyto nemovitosti podatel využívá k bydlení, zemědělské činnosti.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 

Vidče následující námitku: 
1. část námitky: Nesouhlasím s vedením komunikací přes své pozemky, které využívám k zemědělské činnosti či bydlení.  
 

2. část námitky: Nesouhlasím se zákresy na mých pozemcích. Požaduji proto, aby pořizovatel územního plánu - obec Vidče - tyto 
plochy z návrhu vypustil. 
 

3. část námitky: S dalším zhoršením kvality bydlení, omezováním mých vlastnických práv, znehodnocováním, poškozováním a 
devastací mých pozemků, podotýkám v SOUKROMÉM vlastnictví, nesouhlasím. 
 

Rozhodnutí o 1. části námitky: 
Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění: 

Námitka byla zamítnuta pro její bezpředmětnost. Prověřením pozemků podatele na území obce Vidče (podatelé jsou vlastníky 
pouze některých z těch pozemků, které uvádějí, nejsou vlastníky pozemku parc. č. 1560/8 a 1560/13) bylo zjištěno, že přes 
žádný pozemek ve vlastnictví podatelů není na území obce Vidče územním plánem navržena plocha pro komunikaci.  

 
 
Rozhodnutí o 2. a 3. části námitky : 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 

odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  
Co se týká poklesu kvality bydlení: Není přesně řečeno, jakým způsobem by mělo dojít k poklesu kvality bydlení, pravděpodobně 
je myšlen souhrn všech vyhodnocovaných bodů. Viz odůvodnění námitky č. 1. 
 

 
 
 

Námitka č. 13 ze dne 25.2.2013: 
 
 

Znění námitky: 
Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s těmito částmi navrhovaného znění územního plánu obce Vidče:  
1. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s využitím žádného pozemku v našem vlastnictví pro účel zřízení jakéhokoliv 

typu komunikace.  
2. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s plánovaným vybudováním komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 

148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče. Zejména nesouhlasíme s navrhovanou komunikací označenou 

jako DS 47.  
 
Rozhodnutí o 1. a 2. bodu námitky : 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Komunikace DS 47 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků, jelikož však lze 

obslužnost zastavěných pozemků v dané lokalitě zajistit po stávajících účelových komunikacích a návrhová plocha BI 9 je 
napojena na komunikaci z východní strany, po dohodě s určeným zastupitelem byla návrhová komunikace DS 47 v tomto úseku 
na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona z dokumentace vypuštěna, dokumentace byla ještě před veřejným 

projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace. 
 
 

Znění námitky: 
3. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s vybudováním sjezdu, nebo napojení jakékoliv komunikace na žádný z 

pozemků, které vlastníme, zejména na parcely číslo 2841, 148/1, 383,1946/2,1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče.  

4. Zpevněný povrch pozemků parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1949/1 v k. ú. Vidče byl v celém jeho rozsahu 
vybudován zcela bez jakéhokoliv přispění obce a k jeho veřejnému využití jsme nikdy nedali souhlas. Proti jeho 
neoprávněnému využívání se od počátku aktivně bráníme - v případě bodu č. 4 se nejedná se o námitku ani připomínku, 

jedná se o odůvodnění předchozích bodů námitky. 
 
Rozhodnutí o 3. a 4. bodu námitky : 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Územní plán neřeší podrobnost typu sjezdů a stavebních napojení komunikací, umístění sjezdů je v plochách bydlení přípustné  

a dále bude řešeno až v územním a stavebním řízení, kdy jsou vlastníci pozemků účastníky řízení a mohou se v rámci řízení 
vyjádřit. Bod 4. je svým obsahem spíše odůvodněním nastalé situace. 
 
 

Znění námitky: 
5. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme, aby kterýkoliv z pozemků v našem vlastnictví byl zařazen mezi plochy určené k 

vyvlastnění, nebo jako plochy s předkupním právem. K takovému označení jsme nikdy nedali a ani nedáme souhlas a 

ani k němu neexistuje žádný zákonný důvod, proto žádáme, aby takto již nebyl žádný z pozemků v našem vlastnictví 
označován - zejména ne parcely čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 a další v k. ú. Vidče.  

 

Rozhodnutí o 5. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Komunikace DS 47 byla navržena jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Vypuštěním komunikace DS 47 z 
územního plánu odpadá i institut vyvlastnění pro tuto komunikaci, žádný z pozemků podatelů již není územním plánem zařazen 
mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. 
 

 
Znění námitky: 
6. Nesouhlasíme s uložením inženýrských síti do našich pozemků. Ke stávajícím domům není toto potřeba a neexistuje 

žádná lokalita, ke které by inženýrské sítě musely být nevyhnutelně budovány v pozemcích v našem vlastnictví - 
zejména ne parcely čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 a další v k. ú. Vidče.  

 

Rozhodnutí o 6. bodu námitky : 
Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění: 

Územní plán neřeší uložení sítí v pozemku, navrhuje pouze možné řešení technické infrastruktury, přičemž vzhledem k měřítku 
územního plánu nelze jejich umístění na pozemcích přesně specifikovat. Uložení sítí je možné řešit až v rámci územního řízení, 
které stanoví přesné umístění sítí v pozemcích a kdy jsou majitelé pozemků účastníky řízení, bez jejich souhlasu nelze uložení 

sítí provést.  

 
Znění námitky: 

7. Nesouhlasíme s plánem na vybudování elektrického vedení přes pozemky v našem vlastnictví. Zejména nesouhlasíme 
s navrženo u trasou vysokého napětí přes pozemek parcelní čísla 1952/7, 1952/14, 1952/15, 1952/2, 1957, 1964/2, 
1952/6, 1959/1, 1959/2, 1952/10 a 2841 v k. ú. Vidče.  

 
Rozhodnutí o 7. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  

Přes žádný z výše jmenovaných pozemků nebylo v návrhu územního plánu Vidče ve fázi dokumentace pro společné jednání 
navrženo žádné elektrické vedení, navrhovatel pravděpodobně nesouhlasil s návrhem vedení VN z původního územního plánu, 
schváleného  26.2.1997.  

V dokumentaci pro veřejné projednání již bylo v některých jmenovaných pozemcích podzemní vedení VN zakresleno, podkladem 
pro zakreslení bylo vyjádření ČEZ Distribuce ke společnému jednání.  
Na základě námitky byla upravena trasa vedení VN a toto vedení pro plochy bydlení bylo navrženo v komunikaci na východní 

straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 
 
 

Znění námitky: 
8. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcelu číslo 1951/2. Tuto parcelu využíváme jako zahradu a sad u 

domu. Je zcela nehorázné zde navrhovat vybudování komunikace (DS 47)!! Obzvlášť, když to není nutné.  

 
Rozhodnutí o 8. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  
Pozemek parc. č. 1951/2 byl navržen jako součást návrhové plochy pro bydlení, do krajní části pozemku zasahovala plocha pro 
dopravu DS 47. Podatelům bylo vyhověno a na základě námitky byl pozemek parc. č. 1951/2 ponechán jako nezastavěné 

území, návrhová plocha pro bydlení a pro dopravu na tomto pozemku byla zrušena. 
 
 

Znění námitky: 
9. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území 

Vidče, a to zejména z následujících důvodů:  

 
Vlastníci uvedených pozemků v současné době zneužívají k přístupu soukromé pozemky (jako parcela číslo 148/1 - 
stavební, parcelu 383 - ostatní plocha, 1946/2 - zahrada, 2841 ostatní plocha) v našem vlastnictví, kde jsme k rozšíření 

jejich využití nedali žádný souhlas a od samého počátku se proti zneužívání aktivně bráníme. Do budoucna s takovým 
rozšířením rozhodně nepočítáme, obzvlášť ne pro možnost výstavby - o této skutečnosti jsme nové vlastníky pozemků, 
kteří zde plánují zahájit výstavbu, informovali ještě před tím, než si tyto pozemky zakoupili. Koupili si je tedy s plným 

vědomím toho, že na ně nemají potřebný přístup.  
Pozemky, přes které je tento omezený přístup realizován, jsou svou šířkou a rozsahem zcela nevhodné pro další 
rozšíření stávající výstavby (viz. příloha), jsou velmi úzké a vedou v těsné blízkosti našeho domu (cca 1 metr!) a přímo u 

dalších staveb, kde dochází k jejich narušování a ke vzniku škod, což by se navrženými změnami významně zhoršilo  
Z výše uvedených důvodů žádáme, aby se stavební obvod na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v 
katastrálním území Vidče nerozšiřoval do doby, než si vlastníci těchto pozemků na ně zajistí k tomuto účelu jiný přístup.  

 
Rozhodnutí o 9. bodu námitky : 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
V případě pozemků parc. č. 1947 a 1946/3 v katastrálním území Vidče se jedná o zastavěné stavební pozemky dle § 2 
stavebního zákona. Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Pořizovatel prověřil 

vymezení zastavěného území v případě pozemků parc. č. 1947 a 1946/3 a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v 
souladu s platnou legislativou, nejedná se tedy o nové návrhové plochy. Pozemky parc. č. 1946/5 a 1946/1 jsou součástí 
návrhové plochy BI 9 (resp. BI 10, což bylo označení plochy ve fázi společného jednání), tato plocha je komunikačně napojena 

na místní komunikaci z východní strany. Příjezd k pozemkům 1946/5 a 1946/1 lze tedy řešit z východní strany. Územní plán 
nenavrhuje příjezdy k jednotlivým pozemkům v návrhové ploše, toto bude projednáno až v územním řízení, kdy je ke každé 
stavbě povinnost zajistit přístup, a kdy jsou majitelé pozemků účastníky řízení a mají právo se k přístupu vyjádřit.  

 
 
Znění námitky: 

Dále vznášíme námitku a vyjadřujeme náš nesouhlas s uvedeným návrhem územního plánu v těchto částech:  

• V návrhu jsou nesprávně vyznačeny staré plochy, určené pro výstavbu. Jak je možné, že jsou zde uváděny plochy, které 
nikdy nebyly schváleny pro účel výstavby? Jako příklad uvádíme parcely číslo 1964/2, 1957, 1952/11, 1952/12, 397/10, 
397/11, 397/49, 1947 a další.  

 

Rozhodnutí o námitce : 
Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění:  

Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Poř izovatel prověřil vymezení zastavěného 
území a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v souladu s platnou legislativou. Starými plochami, určenýma pro 
výstavbu, mysleli pravděpodobně podatelé údaje z původního územního plánu. Nový územní plán se zpracovává dle zák. 

183/2006 Sb. (stavební zákon), dokumentace je s tímto zákonem v souladu. Vymezení zastavěného území se provádí nově pro 
každý územní plán a neznamená automatické převzetí zastavěného území z původního územního plánu, vymezení 
zastavěného území z původního ÚP slouží pouze jako podklad pro nové vymezení ZÚ. 

 
 
Znění námitky: 

Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou započítány v 
plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení prezentovaných údajů v řádech tisíců 
m2), např. parcela číslo 1943/1. Jelikož stanovením velikosti ploch nedochází k dotčení pozemků ani staveb podatelů, nejedná 
se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, 

připomínka č. 6. 
 
 

Znění námitky: 

• Návrh územního plánu v této podobě bezohledně a jednostranně prosazuje zájmy vlastníků pozemků, kteří na nich chtějí 
zahájit výstavbu. Je zcela nepřípustné, aby se nám pozemky bez našeho souhlasu sebraly proto, že vlastníci sousedních 
parcel je potřebují pro přístup! Za maximální nehoráznost považujeme snahu sebrat pro komunikaci pozemky v celé délce 
a šířce pouze nám tak, aby se to sousedních pozemků vůbec nedotklo, přičemž využívány by měly být právě ostatními 

vlastníky! ! Jako příklad uvádíme pozemky parcelní čísla 1964/2, 2841,1951/2.  
 
Rozhodnutí o námitce : 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Komunikace DS 47 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků, současně byla šířka 

komunikace navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tedy prováděcí 
vyhláškou ke stavebnímu zákonu, v šířce veřejných prostranství. Na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona po dohodě 
s určeným zastupitelem byla návrhová komunikace DS 47 v tomto úseku z dokumentace vypuštěna, dokumentace byla ještě 

před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace.  

 
Znění námitky: 

Protože nás tento stav poškozuje, žádáme o písemné sdělení osoby, zodpovědné za takto navržený územní plán obce Vidče, 
zejména v těchto konkrétních částech a také osoby, která  zapracování takovéhoto stavu navrhla.  
Takto navržený územní plán významně a cíleně poškozuje naše vlastnická práva, snižuje kvalitu bydlení, narušuje 

pokojný stav a způsobuje značné finanční i majetkové újmy, proto s ním ve výše uvedených částech nesouhlasíme.  
Děkujeme za respektování našich vlastnických práva věříme, že návrh nového územního plánu bude přepracován v souladu s 
našimi oprávněnými požadavky. Žádáme, abychom byli o zapracování všech našich námitek písemně informování před 

dokončením nového územního plánu tak, aby s časovým předstihem bylo možné dořešit případné nes rovnalosti a chyby. V 
případě, že naše námitky a požadavky nebudou v přípravě nového územního plánu obce Vidče zohledněny, jsme připraveni se 
proti tomuto bránit právní cestou. Nejedná se o konkrétní pozemky, není vymezeno území dotčené námitkou, nejedná se tedy o 

námitku, bude vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka 
č. 6. 
 

 

 

Námitka č. 14 ze dne 27.2.2013: 

 
 

Znění námitky: 

Nesouhlasím s návrhem plochy pro energetickou infrastrukturu z důvodů: 
 - tato vyznačená plocha je příliš blízko obytné zóny (kde mám svůj RD - stavební parc. 876, 1128/6) z důvodu 
    možných zdravotních rizik blízkosti vedení s VVN,  

 - vzhledový problém vedení v těsné blízkosti obytné zóny  
 - znehodnocení pozemků v blízkosti zastavěné zóny.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
Nesouhlas s návrhem plochy pro technickou infrastrukturu byl podán dle § 50, odst. (3) stavebního zákona jako připomínka 
k návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jelikož Nesouhlas splňuje podmínky § 52 stavebního 

zákona pro podání námitky (námitky mohou podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti a navrhovatel p. Smutek jako vlastník rodinného domu v blízkosti navrhovaného koridoru VVN  
může být návrhem dotčen), bude dále Nesouhlas posuzován jako námitka: 

 
Námitky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 14 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění námitky č. 1.  

Pan Smutek neuvádí konkrétní zdravotní rizika, jejichž příčinou by byla realizace a  provoz záměru na ploše technické 
infrastruktury – energetika. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně příslušného správního 
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orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vyjádření č. j. KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) 

k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto 
zákona.  
Toto vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách bylo zasláno dotčeným orgánům k vydání stanoviska dle § 53 odst. (1) 

stavebního zákona. K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala 
KHS Zlínského kraje souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013. 
 

 

Námitka č. 15 ze dne 8.3.2013: 
 

 
Znění námitky: 
1. Nesouhlasíme s plánovaným vybudováním komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 

1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče, které jsou pro zvýšený provoz zcela nevyhovující. Z důvodu snížení kvality 

bydlení nesouhlasíme zejména s navrhovanou komunikací označenou jako DS 47.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 

Nesouhlas byl vyhodnocen jako námitka, jelikož pozemek parc. č. 1952/15 ve vlastnictví  navrhovatelů sousedí s  jedním z výše 
jmenovaných pozemků parc. č. 2841 a pozemek navrhovatelů tímto může být dotčen návrhem řešení územního plánu.  
Námitka se týká nesouhlasu s komunikací DS 47. Odůvodnění této věcně shodné námitky s bodem 1. a 2. námitky č. 13 je 

provedeno v odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona.  
 
Znění námitky: 

2. Nesouhlasíme s plánem na vybudování elektrického vedení přes pozemky v našem vlastnictví. Zejména 
nesouhlasíme s navrženou trasou vysokého napětí přes pozemky parcelní čísla 1952/7, 1952/14, 1952/15, 
1952/2, 1957, 1964/2, 1952/6, 1959/1, 1959/2, 1952/10 a 2841 v k. ú. Vidče. 

   
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

 
Odůvodnění: 
Nesouhlas byl posuzován jako námitka, jelikož pozemek parc. č. 1952/15 a 1952/10 je ve vlastnictví  navrhovatele, k ostatním 

pozemkům nemá navrhovatel majetková práva.  
Námitka se týká nesouhlasu s elektrickým vedením přes dané pozemky. Odůvodnění této věcně shodné námitky s bodem 7. 
námitky č. 13 je provedeno v odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona.  

 
 
Znění námitky: 

3. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním 
území Vidče, a to zejména z následujících důvodů:  

 

- vlastníci těchto pozemků využívají k přístupu soukromé pozemky, k čemuž nemají souhlas jejich vlastníků, takže zde 
často dochází ke konfliktním situacím  
- dochází k neúměrnému provozu zejména na pozemku p. č. 2841 a dalších pozemcích na něj navazujících, což 

narušuje pokojný stav  
- pozemky parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče, přes které je přístup realizován, 
jsou svou šířkou a rozsahem zcela nevhodné pro další rozšíření stávající výstavby, jsou velmi úzké a vedou v těsné 

blízkosti domů a kolem dalších staveb, kde dochází k jejich narušování a ke vzniku škod, což by se navrženými 
změnami významně zhoršilo  
Z výše uvedených důvodů žádáme, aby se stavební obvod na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním 

území Vidče nerozšiřoval do doby, než si vlastníci těchto pozemků na ně zajistí k tomuto účelu jiný přístup.  
 
Rozhodnutí o 3. bodu námitky : 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Nesouhlas byl posuzován jako námitka, jelikož pozemek parc. č. 1952/15 ,který je ve vlastnictví navrhovatele, sousedí se 

jmenovaným pozemkem 2841, k ostatním pozemkům nemá navrhovatel majetková práva.  
Námitka se týká nesouhlasu se zahrnutím uvedených pozemků do ploch bydlení. Odůvodnění této věcně shodné námitky s 
bodem 9. námitky č. 13 je provedeno v odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona.  

Co se týká neúměrného provozu a konfliktních situací, řešení tohoto nespadá mezi cíle a úkoly územního plánování.  
 
 

Znění námitky: 
Dále vznášíme námitku a vyjadřujeme náš nesouhlas s uvedeným návrhem územního plánu v těchto částech:  
V návrhu jsou nesprávně vyznačeny staré plochy, určené pro výstavbu. Jak je možné, že jsou zde uváděny plochy, 

které nikdy nebyly schváleny pro účel výstavby? Jako příklad uvádíme parcely číslo 1964/2, 1957,1952/11, 1952/12, 
397/10, 397/11, 397/49, 1947 a další.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění: 

Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Pořizovatel prověřil vymezení zastavěného 
území a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v souladu s platnou legislativou. Starými plochami, určenými pro 
výstavbu, mysleli pravděpodobně podatelé údaje z původního územního plánu. Nový územní plán se zpracovává dle zák. 

183/2006 Sb. (stavební zákon), návrh územního plánu Vidče je s tímto zákonem v souladu. Vymezení zastavěného území se 
provádí nově pro každý územní plán a neznamená automatické převzetí zastavěného území z původního územního plánu. 

 

 
Znění námitky: 

• Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 
započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 
prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1.  

Jelikož stanovením velikosti ploch nedochází k dotčení pozemků ani staveb podatelů, nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno 

jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 
 

Znění námitky: 

• Návrh územního plánu v této podobě bezohledně a jednostranně prosazuje zájmy vlastníků pozemků, kteří chtějí 
zahájit výstavbu. Je zcela nepřípustné, aby se zabíraly pozemky tak, že dochází k opakovanému poškozování 
pouze jedněch vlastníků, zvláště v případech, kdy to není nevyhnutelné. Jako příklad uvádíme pozemky parcelní 
čísla 1964/2, 2841, 1951/2.  

• Vybudování navržené komunikace označené jako DS 47 není nutné a v dané oblasti může značně zkomplikovat 
dopravu, proto s ní nesouhlasíme a požadujeme, aby se z návrhu územního plánu odstranila.  

 
Rozhodnutí o námitce : 
Námitce se vyhovuje. 

 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu se zahrnutím uvedených pozemků do ploch dopravy. Odůvodnění této věcně shodné námitky s 

jedním z bodů námitky č. 13 je provedeno v odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona.  
 
 

Znění námitky:  
K Části A - návrh, Str. 4 - odstavec na konci  
Rozhodně dochází ke značnému záběru zemědělsky hodnotného území, takže hovořit o maximální míře zachování její 
produkční hodnoty je nesmyslné. V navrhovaném znění územního plánu totiž pro účel výstavby dochází k zabírání 

zemědělsky hodnotného území v dané oblasti té nejlepší kvality, navíc často zcela bez přičinění vlastníků pozemků, na 
které se to vztahuje. Údaje o záběru takového území jsou nepravdivé a zkreslené.  
Námitka se týká obecně zemědělské půdy, netýká se pozemků ani staveb podatelů ani mezujících pozemků, byla vyhodnocena 

jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 
 

Znění námitky:  
Ke str. 6 - velikost zastavitelných ploch: Je zavádějící, jsou v ní nepravdivé údaje, vyznačení záborů neodpovídá 
skutečnosti, dochází ke značnému zkreslení.  

Námitka je nekonkrétní, nelze rozlišit, kterých pozemků se týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

 
Znění námitky:  
Ke str. 8 : Nesouhlasíme s návrhy rozšíření sítě místních a účelových komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 

148/1,383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče. Nesouhlasíme s vybudováním obslužné komunikace s 
označením číslo DS 47.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Nesouhlas byl vyhodnocen jako námitka, jelikož pozemek parc. č. 1952/15 ve vlastnictví  navrhovatelů sousedí s jedním z výše 
jmenovaných pozemků parc. č. 2841 a pozemek navrhovatelů tímto může být dotčen návrhem řešení územního plánu. 

Po dohodě s určeným zastupitelem byla návrhová komunikace DS 47 v tomto úseku na základě připomínky dle § 50 stavebního 
zákona z dokumentace vypuštěna, dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného 
projednání již bez této návrhové komunikace.  

Odůvodnění této věcně shodné námitky s bodem 1. a 2. námitky č. 13  a 1. bodem námitky č. 15 je provedeno rovněž v 
odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona. 

 

Znění námitky:  
Str. 11, A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: Nesouhlasíme se začleněním ploch parcelní čísla 2841, 
148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče. Takový krok je zbytečný, neopodstatněný a nesmyslný.  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, s čím podatelé nesouhlasí, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
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Znění námitky:  

Výkres A_II_3_VPS_VYKRES.pdf, Plochy a koridory s možností vyvlastnění, nebo využití předkupního práva  
Jakým právem si dovolujete zahrnovat soukromé polnosti, zahrady a jiné druhy pozemků do ploch s možností 
vyvlastnění, když to evidentně nemá veřejně prospěšný charakter? Kdo dal podnět k tomu, aby se takto drasticky 

narušovaly vlastnická práva?  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění: 

Přes nekonkrétnost námitky lze předpokládat, že se námitka týká nesouhlasu s navrženou komunikací DS 47, jelikož pozemek 
parc. č. 1952/15 ve vlastnictví  navrhovatelů sousedí s návrhovou komunikací DS 47, která byla v dokumentaci pro společné 
jednání zahrnuta do ploch s možností vyvlastnění. Nesouhlas byl vyhodnocen jako námitka.  
Námitka se týká nesouhlasu se zahrnutím uvedených pozemků do ploch dopravy s možností vyvlastnění. Odůvodnění této věcně 

shodné námitky s bodem 5. námitky č. 13 je provedeno v odůvodnění námitky č. 13, podané dle § 50 stavebního zákona.  
 
 

Znění námitky:  
Část B - odůvodnění, B/I.1a - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008 , Str. 3  
Není pravda - mnohé plochy zabírají kvalitní zemědělskou půdu, dokonce aniž by to vlastníci pozemků sami 

požadovali!  
Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 
Znění námitky:  

PÚR ČR 2008, bod (16): Jistě nelze hovořit o akceptaci navrhovaného řešení všemi stranami a už vůbec ne o 
zohlednění požadavků na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Navrhované řešení v 
lokalitě kolem pozemků parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče je v naprostém 

rozporu s uvedeným požadavkem.  
Námitka je nekonkrétní, nelze určit, čeho se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek 
podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 

Znění námitky:  

PÚR ČR 2008, bod (19): Rozhodně není v souladu, dochází k svévolnému prosazování osobních zájmů jednotlivců. 
Navrhované znění nového územního plánu obce Vidče vnímáme jako pokus o bezhlavé rozšiřování sítě komunikací na 
plochy určené k výstavbě RD a zbytečného záboru pozemků pro účel výstavby i v místech, kde to není nutné.  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, čeho se týká, neobsahuje území vymezené námitkou, byla vyhodnocena jako připomínka. 
Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

Znění námitky:  
PÚR ČR 2008, (24): Návrh rozhodně není v souladu s tímto bodem. Nejen, že v případě realizace navržených  
komunikací (například obslužná komunikace s označením číslo DS 47) zcela jistě nedojde ke zvýšení bezpečnosti ani 

plynulosti dopravy a už vůbec ne k zlepšení ochrany a bezpečnosti obyvatel v dotčené lokalitě, navíc dojde ke zhoršení 
hluku a emisí. Nelze zde hovořit o nutné potřebě rozšíření dopravní infrastruktury a ani o veřejné infrastruktuře, ani 
dopravě.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s komunikací DS 47. Odůvodnění této věcně shodné námitky s bodem 1. a 2. námitky č. 13 je 

provedeno v odůvodnění 1. a 2. bodu námitky č. 13.  
 
 

Znění námitky:  
Tak jak je navržen je v mnoha místech v rozporu s Politikou územního rozvoje žádáme nápravu.  
Námitka je nekonkrétní, neobsahuje území vymezené námitkou, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 

připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 
 

Znění námitky:  
Odůvodnění ÚP, Str. 6, B/I.1c - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních  
vztahů : Není pravda, že by byla maximální snaha o zachování cenné přírodní prostředí - navrhovaným řešením dochází 

v mnoha případech ke zbytečnému záboru půdy, aniž by o to vlastníci stáli.  
Námitka je nekonkrétní, neobsahuje území vymezené námitkou, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 

Znění námitky:  

Odůvodnění ÚP, Krajinný ráz Zlínského kraje: Snaha o minimalizaci zastavitelných ploch je nesmysl, právě z důvodu 
rozšiřování území určeného pro výstavbu na zemědělsky významném územÍ. Proč je tomu tak  i v případech, kdy to 
nikdo nepožaduje?  

Námitka je nekonkrétní, neobsahuje území vymezené námitkou, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
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Znění námitky:  

Odůvodnění ÚP : Plochy změn, které byly návrhem ÚP převzaty: Plocha DS 47 nebyla odnikud převzata, je navržena zcela 
nově. Uvedena by zde rozhodně být neměla.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Pořizovatel prověřil tabulku „Plochy změn, které byly návrhem ÚP převzaty“ v Odůvodnění ÚP v dokumentaci pro společné 
jednání a konstatoval, že v případě plochy DS 47 bylo její uvedení v tabulce v pořádku, jednalo se o úsek plochy DS 47 mezi 

plochami BI 9 a BI 10. Plochy BI 9 a BI 10 byly projednány změnou územního plánu sídelního útvaru Vidče ve změně č. 5 jako 
plocha Z55, musela tedy být v tabulce uvedena i plocha DS 47 jako obslužná komunikace pro tyto plochy.  
Na základě předchozích bodů připomínky dle § 50 stavebního zákona a dalších připomínek majitelů pozemků bylo po dohodě 
s určeným zastupitelem námitce vyhověno a návrhová komunikace DS 47 by la z dokumentace vypuštěna. Dokumentace byla 

ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace, v 
dokumentaci pro veřejné projednání již tato plocha uvedená nebyla. 
 

 
Znění námitky:  
Odůvodnění ÚP : Bilance nových ploch pro bydlení byla stanovena s přihlédnutím k výhledovému počtu obyvatel. Celková 

kapacita všech ploch pro bydlení (BI, SO.3) je tedy 22,24ha, z čehož připadá:  
- plochy BI (bydlení individuální): 17,8ha= 121bj (RD)  
- plochy SO.3 (smíšená obytná vesnická): 4,44ha = 20bj (RD)  

Podatelé namítají: Nepravdivé údaje - špatným uváděním údajů o stávajícím stavu a o záborech dochází ke zkreslování 
uvedených výsledků (např. parcela číslo 1943/1).  
Námitka je nekonkrétní, netýká se pozemků ani staveb navrhovatele ani s nimi mezujících pozemků, byla vyhodnocena jako 

připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

Znění námitky:  

V souvislosti se záměrem zahrnout pozemky parcelní čísla 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče do území 
určeného pro výstavbu uvádíme následující nesrovnalosti:  
B/I.Ib - Vyhodnocení z hlediska požadavků Zásad územního rozvoje Zlínského kraje  

Současný návrh územního plánu rozhodně není v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, a to 
ve více oblastech. Proti tomuto stavu jsme již podali námitky, avšak ty byly zpracovatelem v dokumentu s 
názvem IV. Vyhodnocení připomínek, požadavků dotčených orgánů a podnětů označeny jako připomínky, které 

lze v podstatě ignorovat, proto je zde znovu uvádíme. Zdůrazňujeme, že zde vznášíme námitky, nikoliv 
připomínky. Snahu o ignoraci uvedených námitek s odůvodněním, že "Požadavky vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje jsou řešeny nad územím Zlínského kraje, nikoliv v rámci jednotlivých 

katastrálních území Zlínského kraje", považujeme za vtip. Jestliže katastrální území obce Vidče je součástí 
Zlínského kraje, tak se zcela nepochybně schválené Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vztahují také n a 
tuto obec.  

Námitka je nekonkrétní, netýká se pozemků ani staveb navrhovatele ani s nimi mezujících pozemků, jedná se spíše o 
konstatování, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, 
připomínka č. 7. 

 
Znění námitky:  
Naprosto nechápeme, kde pořizovatel se zástupci obce Vidče spolu s určeným zastupitelem přišli na to, že 

mohou komunikaci v námi popisované lokalitě označit za veřejně přístupnou. Pokud je nám známo, jde o 
soukromé pozemky, které nikdy veřejně přístupnou komunikací nebyly. Protože takto prezentované označení je 
nesprávné, nepodložené, zavádějící a neexistuje k němu zákonný důvod, žádáme, aby toto označení j iž nebylo v 

žádném textu použito.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 

Námitka byla zamítnuta, protože je bezpředmětná. Pořizovatel prověřil text Návrhu i Odůvodnění ÚP včetně dokumentace ke 
společnému jednání a nenalezl u žádné komunikace  v obci ani u komunikace podatelů označení „veřejně přístupná“, námitce 
nelze vyhovět. 

 
 
Znění námitky:  

1. V části a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  
Priorita (16): Při řešení ochrany hodnot území chránit okrajové části obce, kde jsou zachovány zbytky původního pasekářského 
osídlení. ..  

Výše uvedené pozemky jsou přesně příkladem takové okrajové části.  
Námitka je nekonkrétní, neobsahuje území vymezené námitkou, jedná se spíše o konstatování, byla vyhodnocena jako 
připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 
Znění námitky:  

Priorita (19): Uvedené pozemky navazují na nezastavěné území.  
Námitka je nekonkrétní, není zřejmé, o které uvedené pozemky se jedná,  neobsahuje území vymezené námitkou,  jde spíše o 
konstatování, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, 

připomínka č. 7. 
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Znění námitky:  

Priorita (20): Rozvojové záměry umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit ...  
Podatelé namítají: Žádný z těchto pozemků nemá vyřešen přístup - ten je možný pouze přes pozemky v 
soukromém vlastnictví. Nejde přitom o žádné veřejně přístupné pozemky, ani zde neexistuje pro zamýšl ený účel 

žádné zákonné právo. Vlastníci těchto pozemků, přes které má být přístup realizován, s tímto jednoznačně a 
zásadně nesouhlasí, přičemž jsem byl svědkem toho, když na tuto skutečnost upozorňovali nové vlastníky 
pozemků (jejich parcelní čísla jsou uvedeny výše) ještě předtím, než si je zakoupili se záměrem využít je k 

výstavbě. Noví vlastníci je tedy koupili s vědomím, že je pro daný účel ve stávajícím stavu nebude možné využít. 
Od počátku, kdy si tyto pozemky koupili, zde dochází ve značné míře k zneužívání soukromých pozemků k 
neoprávněnému přístupu dotčených pozemků za nejrůznějšími účely, z čehož dlouhodobě pramení celá řada 

problémů, s nimiž se vlastníci v této lokalitě musí potýkat. Opakovaně jsou tyto záležitosti řešeny jak zástupci 
orgánů veřejné moci, tak Policií České Republiky. Často zde také dochází k ostrým výstupům s vlastníky 
pozemků, kterých se to týká. Jde tedy zcela jednoznačně o vysoce konfliktní lokalitu, přičemž navrhovaná 
změna zcela jistě povede ke znásobení četnosti a intenzity těchto konfliktů.  

Námitka je nekonkrétní, jedná se o konstatování, neobsahuje území vymezené námitkou, byla vyhodnocena jako připomínka.  
Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

 
Znění námitky:  
2. V části b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Z RURÚ vychází pro obec Vidče tyto problémy 

k řešení: • Minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany ZPF  
Podatelé namítají: Navrženou změnou dojde právě k takovémuto záboru ZPF, přičemž ZPF v uvedené oblasti patří 
mezi ty nejhodnotnější.  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

 
Znění námitky:  
3. V části c) Požadavky na rozvoj území obce  

- Rozvoj bydlení bude navržen pouze v místech s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a dostupné napojení na sítě stávající 
dopravní a technické infrastruktury.  
Podatelé namítají: Připravované změny jsou v přímém rozporu s tímto požadavkem.  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

 
Znění námitky:  
4. V části f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Chránit vymezenou oblast katastrálního území Vidče zahrnuté v Chráněné krajinné oblasti Beskydy (zóna I.-IV) a v Evropsky 
významné lokalitě NATURA 2000.  
Podatelé namítají: Uvedené pozemky jsou do této oblasti zahrnuty.  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 

 
Znění námitky:  
5. V části i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - Řešit dopravní napojení na 

navrhované plochy výstavby.  
Podatelé namítají: U zmíněných návrhů toto není řešeno. Nelze přece rozšiřovat plochy pro výstavbu, není-li k 
těmto plochám vyřešen přístup!  

Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka.  Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 
 

 
Znění námitky:  
Podatelé namítají: Vyhodnocení a zdůvodnění (ZPF) obsahuje nepravdivé údaje, proto nemůže být považováno za 

dostačující a řádné.  
Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 
Znění námitky:  

6. V části m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území... Ochrana zemědělského půdního 
fondu  

Podatelé namítají: Něco takového sotva mohlo být provedeno, když navrhovaný územní plán obsahuje řadu ploch, nově 

označených jako lokality určené pro výstavbu RD, o které nejen že nebylo vlastníky žádáno, ale nebyli o tomto záměru ani 
informováni. Snahu zpracovatelů ÚP, v čele s pověřeným zastupitelem obce, který by měl být nejvíce zodpovědný za 
předložený návrh řešení, považujeme za vysoce arogantní. Jejich svévolné zásahy do práv vlastníků dotčených pozemků jsou 

alarmující.  
Byla tato možnost prověřena? Jak nám vysvětlíte nezbytnost navrhovaného řešení u těchto pozemků, jestliže nejsou 
vyřešeny ani základní a nezbytné záležitosti pro takovéto rozšíření? Prosíme o zaslání onoho řádného zdůvodnění 

zahrnutí těchto konkrétních lokalit a návrhu řešení také z pohledu ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 
zájmů.  
Námitka je nekonkrétní, nelze určit, kterých pozemků se námitka týká, byla vyhodnocena jako připomínka.  Viz Vyhodnocení 

připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 7 
 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 45 - 

 

Znění námitky:  

Jelikož je evidentní rozpor mezi základními dokumenty, kterými by se územní plán obce Vidče měl řídit a záměrem 
zahrnout pozemky parcelní čísla 1946/5, 1946/1, 1946/3, 1947 a 1951/2 v katastrálním území Vidče do území určeného 
pro výstavbu, žádáme o celkové prověření oprávněnosti jejich zahrnutí do lokalit určených pro výstavbu. O výsledku 

tohoto nás prosím písemně informujte s tím, že bychom chtěli podrobné vysvětlení také ke každému bodu rozporu, na 
které výše upozorňujeme.  
Současně žádáme pozemky 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče z území určeného pro výstavbu z 

výše uvedených důvodů vypustit.  
 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Žádosti o 

pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území 
obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady legitimního očekávání, kdy 
obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Obec zařadila 

žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly posouzeny na udržitelný rozvoj 
území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány. Přístup k ploše BI 9, jejíž součástí jsou některé zmiňované pozemky, je 
možné řešit z místní komunikace na východní straně, rovněž tak napojení na sítě technické infrastruktury. Podrobně může být 

toto projednáno až ve stavebním řízení. Vyhodnocení připomínek a námitek včetně odůvodnění je součástí Opatření obecné 
povahy, které schvaluje zastupitelstvo obce a které je po svém vydání zveřejněno k nahlédnutí, aby každý, tedy i podatelé, se s 
ním mohl seznámit. 

 
 

Znění námitky:  

Ke všem uvedeným námitkám a žádostem požadujeme písemnou odpověď, včetně zdůvodnění. 
Námitka se netýká žádných pozemků,  byla vyhodnocena jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 
stavebního zákona, připomínka č. 7. 

 
 
 

 
Námitka č. 16 ze dne 8.3.2013: 
 

 
Jelikož podatelka není vlastníkem pozemků ani staveb dotčených návrhem řešení dle § 52 stavebního zákona, nejedná se o 
námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 

8. 
 
 

 
Námitka č. 17 ze dne 6.3.2013: 
 

 
Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem domu č.p. 184 a parcel v soukromém vlastnictví evidovaných na katastrálním úřadu Valašské Meziříčí, 

katastr - obec Vidče (aktuální výpis z katastru nemovitostí - internet).  
Tyto nemovitosti podatel využívá k bydlení, zemědělské činnosti. 
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 

obce Vidče následující námitky: 
Nesouhlasím s vedením komunikace přes své pozemky (návrhová plocha DS 47), které využívám k zemědělské činnosti či 
bydlení. Požaduji vymazání záměru z návrhu územního plánu. 

Nesouhlasím se zákresy na mých pozemcích (návrhová plocha BI 7 a BI 8). Požaduji proto, aby pořizovatel územního plánu,  
obec Vidče, tyto plochy z návrhu vypustil. 
Odůvodnění: 

Tyto mé pozemky hodlám v budoucnosti nadále využívat k zemědělským účelům, plánovaná komunikace by mi  tento záměr 
značně zkomplikovala, navíc by byla narušena klidová zóna nad mým rodným domem a ohrožena bezpečnost moje i 
příslušníků mojí rodiny. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  

 
Odůvodnění: 
Komunikace DS 47 byla navržena za účelem lepší dostupnosti pozemků a zlepšení prostupnosti území, současně  je šířka 

komunikace navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tj. prováděcí 
vyhláškou ke stavebnímu zákonu, v šířce veřejných prostranství. Část této komunikace byla zakreslena na pozemcích 
navrhovatele. Jelikož navrhovatel nesouhlasí s návrhem ploch pro bydlení BI 7 a BI 8 (viz 2. část námitky), není vybudování této 

komunikace bezpodmínečně nutné, obslužnost ostatních zastavěných pozemků v dané lokalitě je zajištěna po účelových 
veřejně přístupných komunikacích. Po dohodě s určeným zastupitelem byla tedy komunikace v úseku, nacházejícím se na 
pozemcích navrhovatele, z dokumentace vypuštěna. 

Plochy pro bydlení BI 7 a BI 8, nacházející se na pozemcích navrhovatele, byly navrženy do územního plánu jako plochy 
z urbanistického hlediska vhodné pro zástavbu. Vzhledem k nesouhlasu navrhovatele s návrhem ploch na bydlení na jeho 
pozemcích byly po dohodě s určeným zastupitelem návrhové plochy BI 7 a BI 8 z dokumentace vypuštěny. 
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Námitka č. 18 ze dne 26.4.2013: 

 
 
Znění námitky: 

Nesouhlasím s návrhem komunikace, plochy pro silniční dopravu, položka 41 „Převrátí“ v navrhované podobě. 
Tato komunikace má smysl v části určené pro zástavbu (položka 23 a 24), ale je nesmyslné její další prodloužení přes pozemky 
v mém vlastnictví. Viz oblast označená kroužkem. 

Zdůvodnění: 
- Komunikace znehodnocuje případné stavební místo na mém pozemku 
- Komunikace znehodnocuje můj soukromý pozemek, který je dnes využíván jako zahrada a nebere ohled na případné další 

záměry a plány majitele. 
- Autor návrhu vůbec neřešil a neprověřil si možnost vedení a především ukončení této komunikace a její napojení na stávající 
místní komunikaci. 
- A stále mi uniká smysl a účel této propojky. Nikde jsem nenašel zdůvodnění významu této komunikace. Vždyť stejnou funkci 

existující plní komunikace u potoka. 
Škoda, že se autor návrhu nepodíval na místo a neprověřil si skutečný stav a tento svůj návrh neprodiskutoval s majitelem 
pozemků. 

Proto se na Vás obracím s žádostí o provedení korekce položky 41 „Převrátí“ a ukončení komunikace před mými pozemky. 
Pak si dovolím poznámku a doporučení, aby pro příště autor takových změn, případně zadavatel takových změn, věc předem 
projednal s majiteli dotčených a sousedních pozemků. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  

 
Odůvodnění: 
Část plochy pro dopravu DS 41 se nachází na pozemku navrhovatele, byla navržena do územního plánu jako plocha dopravy, 

sloužící ke zlepšení prostupnosti území. Vzhledem k nesouhlasu navrhovatele s návrhem na jeho pozemcích byla po dohodě 
s určeným zastupitelem část návrhové  plochy DS 41 z dokumentace vypuštěna. 

 

 

Námitka č. 19  ze dne 20.2.2013 
 

 
Jelikož pozemky podatele nejsou dotčeny návrhem řešení dle § 52 stavebního zákona, nejedná se o námitku, bude 
vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, připomínka č. 4. 

 
 
 

 
 
 

b) Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného 
projednání 
 
 
Námitka č. 1 ze dne 27.6.2013 
 

 
 

Znění námitky: 

Žádám Vás tímto o změnu umístění pozemku pro výstavbu. 
Chceme změnit umístění pozemků pro výstavbu tak, aby bylo v souladu se stavbami a zároveň s co nejjednodušší dostupností 
od stávající cesty. Přikládáme mapu se zakreslením změny a prosíme o její  provedení. Také bychom chtěli mluvit se 

zpracovatelem územního plánu a osobně mu vysvětlit důvody žádosti a popsat mu skutečný terén. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 

Dle § 58 stavebního zákona bylo v územním plánu nově vymezeno zastavěné území. Pořizovatel prověřil vymezení 
zastavěného území a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v souladu s platnou legislativou, podatelé však žádají o 
změnu vymezení zastavěného území jiným způsobem, odlišným od vymezení v novém územním plánu a současně v podstatně 

větší ploše, tedy o rozšíření hranice zastavěného území o pozemky, na kterých se nenacházejí žádné stavby. Zastavěné území, 
stanovené územním plánem, zahrnuje stávající stavby a sousední pozemky a tvoří souvislý celek. Novým vymezením 
zastavěného území by došlo ke zvětšení zastavěného území cca o 1000 m2 v území II. zóny CHKO, tedy v území s II. 

nejvyšším stupněm ochrany, kde je v souladu s Plánem péče o CHKO Beskydy povolena pouze běžná údržba stávajících 
staveb, nové stavby zde nelze povolit. Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje ochranu nezastavěného území, další 
rozšiřování zastavěného území je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  

Dostupnost ke stávajícímu objektu od stávající cesty je možno řešit i v nezastavěném území v ploše zemědělské v souladu s 
regulativy územního plánu. 
Veřejné projednání ÚP za účasti projektanta, kde bylo možné s ním řešení zkonzultovat, proběhlo dne 9.7.2013 na OÚ Vidče.  
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Námitka č. 2 ze dne 4.7.2013 
 
 

Znění námitky: 
I. Shora uvedené osoby jsou podílovými spoluvlastníky mimo jiné i těchto nemovitostí - pozemku p.č. 2202/3 o výměře 4405 m2 
- orná půda a pozemku p.č. 2202/4 o výměře 634 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci Vidče, k.ú. Vidče, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí na LV č. 1030 pro obec a k.ú. Vidče, 
okres VsetÍn, kdy Eva Brožková vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4, Schmied Vladimír spoluvlastnický podíl o velikos ti 
3/8 a Schmiedová Jana spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 předmětných pozemků LV Č. 1030 pro obec a k,ú. Vidče.  

II. Dne 30.5.2013 vydal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování, Veřejnou vyhlášku - 
Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy č. 01/2013 Územního plánu Vidče sp.zn. 
MěÚ/Vyst/05920/2010/Ste, čj. dokumentu: MěÚ-RpR/17875/2013, kdy předmětem opatření obecné povahy je nový územní plán 
se stanovením koncepce rozvoje územÍ.  

Tento územní plán zasahuje i do předmětných nemovitostí - pozemku p.č. 2202/3 o výměře 4405 m2 - orná půda a pozemku 
p.č. 2202/4 o výměře 634 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci Vidče, k.ú. Vidče.  
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, což je bezezbytku splněno - viz výše.  
III. v tomto návrhu územního plánu se navrhuje - zamýšlí na našich nemovitostech výše uvedených postavit v budoucnu několik 
možných malých staveb, jako např. vyhlídka, rozhledna, kaplička, apod. (bod č. 33).  

IV. Proti tomuto návrhu územního plánu - Veřejné vyhlášce - Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy 
č. 01/2013 Územního plánu Vidče sp.zn. MěÚ/Vyst/05920/2010/Ste, č,j. dokumentu: MěÚ-RpR/17875/2013 vydané Městským 
úřadem Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování, a to zejména proti možné budoucí výstavbě  

nemovitostí uvedených v čI. III. těchto námitek na předmětných nemovitostech uvedených v čI. I. těchto námitek, podávají 
všechny shora uvedené osoby v zákonné lhůtě tyto  
NÁMITKY, 

které zdůvodňujeme takto:  
- obě dvě nemovitosti - pozemky - se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.  
- i když je jedna z nemovitostí vedena v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, tak tato se nachází  

fakticky v lánu, jako orná půda a oba tyto pozemky jsou využívány ZD Zašová k pasení dobytka a kosení trávy, kdy tento stav 
trvá již několik desítek let a na předmětné nemovitosti není v terénu nijaký náznak existence jakékoliv komunikace, kdy 
nepochybně se právě s touto komunikací v návrhu územního plánu počítalo.  

- vyhlídka - rozhledna, případně jiné obmyšlené stavby na předmětném místě, nejsou nepochybně věci veřejného zájmu.  
- výstavbou těchto malých staveb by nepochybně došlo k výraznému zásahu do našeho soukromého majetku a k omezování 
našich vlastnických práv, už vůbec si nedokážeme představit, že by z tohoto důvodu mělo dojít např. k vyvlastnění našich 

nemovitostí.  
výstavba těchto malých staveb by nepochybně měla negativní dopad na okolní přírodu, a to zvýšeným nárůstem turistů, vozidel, 
motorkářů, čtyřkolek, cyklistů.  

- došlo by nepochybně k znečištění předmětného místa různými odpadky.  
- došlo by nepochybně na předmětném místě k rušení klidu, který pro takovéto místo bývá obvyklý.  
na předmětném místě nejsou, neexistují žádné parkovací plochy, jak jsme již uvedli výše, není tam v terénu patrný ani nijaký 

náznak místní komunikace (byt' jedna z nemovitostí je v katastru nemovitostí druhově takto zapsána).  
- ve vzdálenosti asi cca 100 m od předmětného uvažovaného místa vlastníme nemovitost, a to k trvalému bydlení (jedná o 
rodinný dům č.p. 242), kdy by vybudováním případných nemovitostí navržených v návrhu územního plánu došlo k výraznému 

omezení soukromí a klidu při užívání předmětné naší nemovitosti.  
- na předmětném místě nájemce ZD Zašová střídavě pase dobytek - krávy a střídavě tyto pozemky používá ke kosení trávy a k 
získání sena.  

- přístup k případné malé stavbě by musel vést před okolní soukromé pozemky, s čímž sousední vlastníci (jak je nám známo) 
zásadně nesouhlasí a tím by došlo také k významnému - výraznému omezení jejich vlastnických práv.  
- v okolí našich nemovitostí se nachází vícero podobných vrcholů Beskyd, kdy my máme za to, že jiné podobné vrcholy by pro 

předmětný navržený účel byly daleko vhodnější než náš vrchol naše nemovitosti.  
- předmětná místní komunikace se na předmětném místě fakticky nenachází již více jak 50 let, k scelení pozemku na fakticky 
ornou půdu došlo za minulého režimu pro lepší využití pozemků tehdejším JZD a nikdy jsme ani my neměli zájem na obnovení 

této místní komunikace, protože tento fakticky stav nám vyhovuje ale podle našeho názoru pro předmětné místo nejvhodnější.  
- navrhovatel územního plánu zřejmě vycházel z katastrální mapy, na které se na rozdíl od faktického stavu komunikace 
nachází, tato komunikace toliko zakreslená v katastrální mapě však n ijak nenavazuje na další příjezdovou komunikaci k ní (ani v 

terénu ani v katastrální mapě zakreslenou) a fakticky by tedy muselo dojít k zřízení komunikace na jiných sousedních 
pozemcích a tedy i k vynětí zemědělského půdního fondu, s čímž by nepochybně sousední vlastníci nikdy nesouhlasili. Toto 
naše tvrzení je patrné z katastrálního plánu z předmětného místa.  

- je také s podivem, proč předmětný návrh územního plánu s námi, jako s vlastníky, nebyl předem projednán, nebyli jsme s ním 
konkrétně předem seznámeni, kdy pouhopouhé zveřejnění veřejnou vyhláškou může být ze strany vyhlašovatele záměrné, 
účelové, protože může dojít dle stavebního zákona k zmeškání příslušných lhůt při obraně našich vlastnických práv.  

 
S ohledem na výše uvedené tedy žádáme, aby k našim námitkám výše uvedeným byl návrh územního plánu uvedený 
výše ve vztahu k našim nemovitostem (se záměrem na výstavbu nemovitostí uvedených v čI. 33 tohot o návrhu územního 

plánu) v příslušné části zrušen .  

 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 

Na pozemcích podatelů parc. č. 2202/3 a 2202/4 je územním plánem navrhována plocha pro občanské vybavenosti 
specifických forem OX 34 a příjezd k této ploše DS 39. Na základě nesouhlasu majitelů pozemků byla návrhová plocha OX 34 
zrušena a příjezd DS 39 k ploše OX 34 z návrhu územního plánu vyloučen. 
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Námitka č. 3 ze dne 27.6.2013 

 
 

Znění námitky: 

Podatel je vlastníkem domu č. p. 344 a parcel v soukromém vlastnictví evidovaných na katastrálním úřadu Valašské Meziříčí, 
katastr - obec Vidče (aktuální výpis z katastru nemovitostí - internet http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 
Tyto nemovitosti podatel využívá k bydlení, zemědělské činnosti.  

Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
obce Vidče následující námitku:  
 

1. část námitky: Nesouhlasím s vedením komunikací přes své pozemky, které využívám k zemědělské činnosti či bydlení.  
 
2. část námitky:  Nesouhlasím se zákresy na mých pozemcích. Požaduji vymazání záměru z návrhu územního plánu. Požaduji 
proto, aby pořizovatel územního plánu - obec Vidče - tyto plochy z návrhu vypustil.  

 
Mé pozemky jsou už nyní značně zatíženy. Přes některé vedou dokonce tři telefonní linky, vodovod, vedení el. energie. U 
některých jsou pouze vedení el. energie, ale i toto zatížení stačí, když jsou mé pozemky následně devastovány při neodborném 

výseku dřevin pod el. vedením.  
Na dalších pozemcích se velmi negativně projevilo "zemědělské" hospodaření dřívějších nájemců, které vedlo k devastaci 
pozemků. Pozemky zarůstaly náletem, křovisky, jsou poškozeny hraniční body, vytvářeny cesty. A jelikož vím, jak je těžké 

dostat tyto lidi ze svého soukromého pozemku a následně po nich uvést vše do uspokojivého stavu, je můj postoj pochopitelný.  
S dalším zhoršením kvality bydlení, omezováním mých vlastnických práv, znehodnocováním, poškozováním a devastací mých 
pozemků, podotýkám v SOUKROMÉM vlastnictví, nesouhlasím.  

 
3. část námitky: Rovněž nesouhlasím se zákresem RD a přilehlých ploch (parcela č. 426, 1557/2, 925, 1570/5, 1557/1, 1535/4, 
1570/3), jako ploch individuálního bydlení, dle mého názoru jde o plochy smíšené obytné vesnické jako je to uvedeno ve větší 

části obce. Můj RD má více než 60letou historii, byl postaven jako vesnická zemědělská usedlost a takto je do dnešní doby 
využíván. K bydlení, zemědělské činnosti( chov hospodářských zvířat a uskladnění zemědělské produkce).  
Omluvte prosím, že u ostatních bodů námitky odkazuji na výpis z katastru nemovitostí, ale činím tak s ohledem na jeho 

rozsáhlost.  
 
Rozhodnutí o 1. části námitky: 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 

Námitka byla zamítnuta, jelikož je bezpředmětná. Prověřením pozemků podatele p. Ing. Jaroslava Manduly na území obce Vidče 
bylo zjištěno, že přes žádný pozemek v jeho vlastnictví není na území obce Vidče územním plánem navržena plocha pro 
komunikaci. 

Viz odůvodnění námitky Ing. Manduly z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatel podal obsahově shodnou 
námitku již 19.2.2013.  
 

 
Rozhodnutí o 2. části námitky : 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Námitky č. 3 (2. část), 5, 10, 11 a 13 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 2. části této námitky č. 3, podané dle § 52 

stavebního zákona.  
 
Územím obce Vidče prochází návrh koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury nadmístního významu E11 

Zubří-Hutisko, vymezený v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje na katastrálním území Hážovice, Hutisko, Rožnov pod 
Radhoštěm, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Vidče, Vigantice a Zubří v šířce 600m. 
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných 

10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, dle kterých je pro obec Vidče, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu v ploše N-OB1 Podbeskydsko, stanoven úkol přednostně řešit územní souvislosti zpřesněním ploch a 
koridorů vymezených v ZÚR. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace a zapracovat do územního 

plánu.  
Pozemky z listu vlastnictví navrhovatelů se v současné době nacházejí v koridoru pro VVN, vymezeném v Zásadách územního 
rozvoje jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury šířky 600 m. Trasa koridoru VVN šířky 70 m (šířka 

koridoru byla po společném jednání upravena ze 75 m na 70 m) v územním plánu je zpřesněním tohoto koridoru ze ZÚR, 
dochází tedy k podstatnému zmenšení plochy zakreslené na daných pozemcích, v územním plánu zařazených jako plochy 
zemědělské, resp. PUPFL.  

Upřesněním koridoru a jeho zmenšením dochází v nezbytně nutné míře k omezení vlastnických práv a k akceptovatelnému 
zásahu do krajiny. Jedná se o stavbu nadmístního významu, určenou pro zásobování předmětné oblasti elektrickou energií a kdy 
průchod územím obce Vidče je bezpodmínečně nutný, aby byla navázána trasa na území okolních obcí - koridor VVN vede z 

obce Zubří, kde je možnost napojení na stávající rozvod VVN, prochází obcí Vidče, zde se napojuje na trasu již schválenou ve 
vydaném ÚP Rožnov pod Radhoštěm (nabytí účinnosti OOP 04/2011 dne 30.12.2011) a dále pokračuje do obce Vigantice, 
kterou prochází a končí na hranici s obcí Hutisko-Solanec. 

 
Navrhovatelé namítají: 
- znehodnocení pozemků: Zakreslením koridoru nedochází ke znehodnocování zemědělských pozemků a omezování lidských 

práv, pozemky nadále mohou plnit stejnou funkci jako dříve. V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, veřejně 
prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji 
nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Koridor E11 je určen pro 

stavbu ve veřejném zájmu, zajišťující zásobování regionu el. energií. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz./
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Vzhledem k charakteru budoucího záměru je možné zajistit pouze takové řešení, které je kompromisem mezi požadavky všech 

dotčených stran. Konečná varianta, která je součástí Návrhu ÚP Vidče, je kompromisem mezi požadavky ochrany stávající 
zástavby, zdraví, přírody, krajiny, lesních pozemků a požadavkem návaznosti na stávající vedení trasy VVN a dalších parametrů. 
- znehodnocení možných stavebních pozemků: Koridor VVN je veden výhradně nezastavěným územím. Obec Vidče má v 

současné době dostatek vhodných návrhových ploch pro bydlení, další rozvoj obce severním směrem do míst, kde se nachází 
navržený koridor VVN, územní plán z důvodů demografických a urbanistických nenavrhuje.  
- nesouhlas s vedením koridoru VVN přes lesní pozemky: Trasa upřesněného koridoru je vedena tak, aby v maximální míře 

kopírovala trasu stávajícího vedení VN a tím se zmenšila celková šířka ochranného pásma budoucího VVN, čímž se minimalizuje 
mýcení lesa nutné pro umístění elektrického vedení (týká se západní části trasy koridoru).  
Ve východní části obce je trasa koridoru vedena co nejjižněji, aby zásah do lesních pozemků byl co možná nejšetrnější, lesním 

pozemkům se zde však nelze vyhnout, plochy bydlení přímo navazují na lesní pozemky a není zde jiná možnost napojení na 
koridor na území Rožnova pod Radhoštěm.  
Trasa koridoru vymezuje prostor, ve kterém bude v budoucnu možno umístit vedení VVN, neznamená to tedy mýcení lesních 
pozemků v šířce 70 m, ale pouze v šířce nutné pro umístění vedení včetně jeho ochranného pásma. Přesné umístění vedení 

VVN je možno řešit až v rámci územního řízení.  
- narušení krajinného rázu (vzhledový problém): Co se týká ochrany krajinného rázu, trasa upřesněného koridoru je navržena 
v souběhu s trasou stávajícího vedení VN, aby se narušení krajinného rázu minimalizovalo.  

Hodnocení krajinného rázu je součástí dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (kapitola 3.8 a 5.12) se závěry, 
že plocha pro energetiku TE č. 53 má z hlediska vlivu na krajinný ráz ze všech hodnocených ploch nejvýznamnější vliv - záměr 
znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny s výraznými nadzemními liniemi, průseky lesními a 

liniovými porosty a změnou blízkého pohledového horizontu.  
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, ve svém stanovisku č. j. 4459/BE/2012 ze dne 4. prosince 2012 s 
návrhem této plochy souhlasí - akceptuje již dříve odsouhlasené řešení ze Zásad územního rozvoje. Jak je navrženo 

v podmínkách tohoto stanoviska - záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve stavebním řízení, neboť podrobnost řešení územního plánu 
neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté 

s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 4 uvedeného zákona.  
Konkrétní opatření ke snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na krajinný ráz, mohou být stanoveny v rámci závěru 
zjišťovacího řízení (§ 7) nebo ve stanovisku EIA (§ 10) k posouzení vlivů záměru elektrického vedení na životní prostředí podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Jelikož dotčený orgán Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, neuplatnil své stanovisko k návrhu 
vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách, má se v souladu s § 53, odst. (1) stavebního zákona za to, že s 

návrhy vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasí. 
- zdravotní rizika: Ochrana obyvatel před nepříznivými účinky VVN je zajištěna vymezením ochranného pásma a umístěním 
tohoto ochranného pásma v takto vymezeném koridoru. Ochranné pásmo elektrizační soustavy stanoví zákon 458/2000 Sb., 

energetický zákon, a toto pásmo stanoví prostor v bezprostřední blízkosti elektrizační soustavy k zajištění spolehlivého provozu a 
k ochraně života, zdraví a majetku osob. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně příslušného 
správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vyjádření č. j. KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 

2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního plánu Vidče v rozporu s požadavky 
tohoto zákona.  
K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala KHS Zlínského kraje 

souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013, ve kterém konstatuje, že:  
„záměry realizace nadzemních vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV podléhají posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákonač. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (EIA). 
V procesu EIA budou již na základě konkrétní podoby záměru posouzeny i vlivy záměru „elektrické vedení VVN + TR 110 kV/22 
kV Zubří - Hutisko“ na veřejné zdraví. Na základě výsledků tohoto posouzení pak budou stanoveny i konkrétní opatření k 

vyloučení, snížení popř. kompenzaci případných nepříznivých vlivů (vlivy elektrického a magnetického pole, vlivy v oblasti 
hlukové zátěže atp.) z provozu záměru na zdraví obyvatel“. 
- poškození kulturních a historických dominant: Dotčený orgán Památkové péče, věcně a místně příslušný správní orgán podle 

zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči (vyjádření č. j. MěÚ-RpR/OŽP/40499/2012/SIT/495-246.6 ze dne 6.11. 2012) 
ve svém stanovisku k Návrhu opatření obecné povahy – územnímu plánu Vidče nevyslovil nesouhlas s umístěním koridoru VVN, 
zpřesněný koridor je v souladu s požadavky tohoto zákona.  

K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona ve svém stanovisku ze dne 
27.9.2013, vydaném v rámci Koordinovaného stanoviska, dotčený orgán Památkové péče neuplatňuje žádné připomínky, závěr 
koordinovaného stanoviska zní, že na základě výše uvedených dílčích stanovisek, vydaných podle zvláštních právních předpisů, 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm s návrhem vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasí  bez připomínek. 
- vznik ekologické újmy: Vymezením plochy ve fázi územního plánování nemůže vzniknout ekologická újma dle zákona 
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Opatření, která budou riziko jejího případného vzniku 

eliminovat, je možné přijmout až v následujících správních řízeních. 
- chybí vyčíslení dopadů škod, náhrady vlastníkům: Územní plán neřeší vyčíslení dopadů umístění staveb a způsob náhrady 
vlastníkům, toto je možné až v rámci územního řízení týkajícího se umístění konkrétní stavby. 

- nesouhlasí s vyvlastněním: V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v ZÚR ZK. Pro veřejně 
prospěšnou stavbu technické infrastruktury lze dle § 170 stavebního zákona práva odejmout nebo omezit, což upravuje zvláštní 
právní předpis, není možné tedy u této stavby z územního plánu vypustit informaci o vyvlastnění. 

- zásah do vlastnických práv: Vymezením plochy ve fázi územního plánování nedochází k zásahu do vlastnických práv. 
Záležitosti týkající se vlastnictví je možné řešit až v rámci územního řízení týkajícího se umístění konkrétní stavby. 
 

Viz rovněž odůvodnění námitky Ing. Manduly z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatel podal obsahově 
shodnou námitku již 19.2.2013.  
 

 
Rozhodnutí o 3. části námitky : 
Námitce se vyhovuje v rozsahu pozemků parc. č. st. 426, 1557/2, 925, 1570/5 a 1557/1 

Námitka se zamítá v rozsahu pozemků parc. č. 1535/4 a 1570/3 
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Odůvodnění: 

V návrhu územního plánu jsou pozemky parc. č. st. 426, 1557/2, 925, 1570/5 a 1557/1 zakresleny jako plocha individuálního  
bydlení. Pozemek parc. č. 1535/4 je zahrnut do ploch zemědělských a pozemek parc. č. 1570/3 je součástí návrhové plochy pro 
bydlení BI 1. Na základě námitky budou pozemky zemědělské usedlosti a přilehlé pozemky parc. č. 426, 1557/2, 925, 1570/5 a 

1557/1 na žádost majitele upraveny dle skutečného dosavadního využití na SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické.  

Ostatní - pozemek parc. č. 1535/4, v územním plánu jako plocha zemědělská, má v regulativech územního plánu ve svých 
přípustných činnostech umístění staveb a zařízení pro zemědělství, je zde tedy možné zemědělskou činnost provozovat na tomto 

pozemku i bez úpravy územního plánu na plochu smíšenou obytnou, a pozemek parc. č. 1570/3, v územním plánu součást 
návrhové plochy pro bydlení BI č. 1, bylo doporučeno ponechat beze změny jako plochu bydlení, jelikož se jedná o návrhovou 
plochu, která navazuje pouze na plochy bydlení stávajícího a z urbanistických důvodů není změna na plochu smíšenou obytnou 

vhodná.  

 

 
Námitka č. 4 ze dne 16.7.2013 
 

 
Znění námitky: 
K závazné části A - Návrhu ÚP nemáme připomínky.  
Údaje v části B - Odůvodnění ÚP však nekorespondují s údaji uvedenými, jak v textové, tak i ve výkresové části A - Návrhu ÚP.  

Např. ve výkresové části B - Odůvodnění jsou navrženy přes pozemek p.č. 1919/2 k pozemku p.č. 1922/1 místní vodovod 
(vodovodní řad skupinového vodovodu), plynovod, které jsou rovněž řešeny v textové části B.  
Textová část B - Odůvodnění  

str. 27 - navržená obslužná komunikace (DS č. 47), rozšíření sítě místních komunikací str. 30 - rozšíření stávající vodovodní 
sítě (nová větev)  
str. 31 - napojení na stávající kanalizační stoku (prodloužení větve)  

Ve vazbě na část B - Odůvodnění ÚP nesouhlasíme s vedením vodovodního řadu, vodovodní sítě, plynové ani elektrické sítě, 
napojením na stávající kanalizační stoku, ani vedením jakéhokoliv druhu komunikace přes pozemek p.č. 1919/2 k pozemku p.č. 
1922/1, neboť majitel pozemku p.č. 1922/1 má možnost sítě i výstavbu komunikace přednostně řešit z obecní komunikace p.č. 

2840, mimo jiné i proto, že k pozemku p.č. 1922/1 má z obecní komunikace stejné právo věcného břemene (chůze a jízdy), jako 
přes pozemek p.č. 1919/2. Rovněž má možnost domluvit se na vedení přípojek, příp. vedení komunikace s majiteli těch 
pozemků, kteří na jejich vybudování mají zájem také. My, jako majitelé pozemku p.č. 1919/2 takový zájem nemáme, neboť jsme 

připojení sítí i příjezd na pozemek vyřešili individuálně, stejně jako majitelé většiny sousedních pozemků.  
Žádáme, aby údaje v části B - Odůvodnění ÚP byly dány do souladu s částí A - Návrhu ÚP.  
 

Rozhodnutí o námitce : 
Námitce se vyhovuje 
 

Odůvodnění: 
Dokumentace  - část B Odůvodnění - výkresová část bude upravena v souladu s požadavkem podatelů - vodovod, kanalizace a 
plynovod již nejsou vedeny plochou č. BI 11. 

Odůvodnění - textová část - navržená obslužná komunikace DS 47 byla na základě předchozích námitek zrušena, byla z textové 
části vypuštěna. 
Budou upraveny údaje týkající se návrhu zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod v textové části odůvodnění 

(odvolávka na str. 30 a 31), bude zahrnuto do pokynů k úpravě územního plánu po veřejném projednání.. 
 
 

 
 
Námitka č. 5 ze dne 16.7.2013 

 
 
Znění námitky: 

Podatel je vlastníkem domu č.p. 560 na pozemku na par. č. 289 a dotčeného pozemku na par. č. 1560/17 (a pozemku 
na par. č. 1564/3) v k.ú. Vidče, obec Vidče. Tuto nemovitost podatel využívá k trvalému bydlení.  
Obsahem návrhu územního plánu obce Vidče je mimo dalších záměrů také návrh plochy technické infrastruktury - 

energetika TE, mj. na pozemku par. č. 1560/17.  
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) následující námitku, která směřuje proti části územního plánu obce Vidče 

vymezující plochu pro výše uvedený záměr.  
 
Své námitky odůvodňuje takto:  

 
1. realizace záměru, tj. založení ocelových sloupů a s tím související stavební práce na tomto svážném území, může 
potenciálně ohrozit stabilitu svážného území a způsobit tak nevratné narušení statiky objektu rodinného domu č.p. 

560.  
 
2. zdravotní rizika - přestože Energetický zákon 458/2000 Sb. (v návaznosti na Nařízení vlády 480/2000 Sb.) 

stanovuje ochranné hygienické pásmo pro vedení 110kV do vzdálenosti 12m od krajního vodiče, tuto vzdálenost z 
hlediska ohrožení zdraví nelze za bezpečnou považovat.  
Byl studován, měřen a prokázán vliv působení nízkofrekvenčního elektromagnetického pole vyvolaného protékanými 

vodiči (EMP), a to na buněčné úrovni. Pro max. přípustnou hodnotu pro dospělého člověka 2 - 3 V/m (pro 
novorozence 0,6 V/m) se tyto hodnoty, pro vedení 110kV, nacházejí až do vzdálenost i 120m od vodiče.  
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Odkazy: 

Celá řada nezávislých průzkumů - vědeckých měření - prokazuje nepříznivé účinky elektromagnetických polí (EMP) na úrovni 
molekulární biologie, jimiž se zabývají odborné práce těchto vědců:  
1954 - Wust-Petschke 1960 - Schwamm  

1964 - Rocard  
1973 - Schneider  
1976 -Eckert  

1978 - Werbik, Bise 1979 - Aschoff 1984 - Mersmann 1986 - Hartmann  
1988 - Schweitzer - Kraft 1989 - Hubacek  
 

Další práce a odkazy:  
/1/ ELEKTROMAGNETlCKA POLE - Publikace Světové zdravot. organizace (určeno pro místní orgány státní správy)  
/2/ MOBILITY Č. 2/2002 Lukáš, Novák, Kamarád nebo tichá hrozba  
/3/ ELEKTROINSTALATÉR Č. 2/2001 Ing. F. Halačka, CSc., Požadavky na EZS z hlediska elektromagnetického prostředí  

/4/ ELEKTROINSTALATÉR Č. 1/2003 Ing. Karel Dvořáček, Účinky elektrických a magnetických polí na lidský organismus  
/5/ Přepočet veličin pole pro výkon antény 1000 W VUT Praha a VUT Brno /6/ Zpráva ČTU Č. 129 z října 2002  
/7/ Měření městského hygienika Brno ze dne 9. 10.2002 čj. 3854/02  

/8/ Prof dr. Norbert Leitgeb, Elektromagnetická pole a nespecifické zdravotní symptomy Workshop WHO  
/9/ Ing. Jan Musil, CSc., Mgr. Hana Pajková, Nehazarduje hlavní hygienik zbytečně? (časopis Hygiena a bezpečnost Č. 1/2001)  
/10/ Holger Konig, Neviditelná hrozba? Elektromagnetická pole kolem nás (český překlad z němčiny)  

/11/ Jiří Va len ta - Slaboproudý obzor Č. 2-3/2002, Rušení prostředků letecké navigační služby /12/ Wulf - Dietrich Rose, 
Elektrosmog Elektrostres - záření které nás obklopuje, Pragma, 2002 
  

3. zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti  
 
4. porušení práva na příznivé životní prostředí  

Podatel proto požaduje, aby pořizovatel Územního plánu - obec Vidče:  
 
I. tuto plochu v Návrhu pozměnil, a to jejím posunutím do bezpečné vzdálenosti od obydlených částí k.ú., tj. nejméně 

110m nebo  
 
II. stanovil podmínky realizace stavebního záměru umístěním vodičů pod zem nebo  

 
III. podmínil realizaci použitím stíněných kabelů (Odkaz: J Mička, Emise EMP od stíněného VN ~ vedení v městské 
zástavbě) nebo  

 
IV. kombinací výše uvedených opatření I. a III. (tj. posunutím plochy a současně použitím stíněných vodičů) zajistil 
maximální ochranu obyvatel a  

 
V. v případě jakýchkoli stavebních činností spojených s případnou realizací technické infrastruktury - energetika TE 
na dotčeném území žádáme, aby byly zpracovány studie jejich vlivu na geologicky nestabilní podloží  

 
Rozhodnutí o námitce : 
Námitka se zamítá. 

 
Odůvodnění: 
Námitky č. 3 - 2. část, námitka 5, 10, 11 a 13 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 

odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 2. části námitky č. 3, podané dle § 52 stavebního 
zákona.  
 

Další body odůvodňujeme takto: 
ad. 1 : Založení ocelových sloupů a s tím související stavební práce nejsou předmětem územního plánování, toto je 
řešeno až v rámci územního řízení. 

 
ad. 2: Koridor, ve kterém bude možno umístit budoucí vedení včetně ochranného pásma, se nachází mimo plochy bydlení, 
nezasahuje tedy plochy bydlení navrhovatele. Ochrana obyvatel před nepříznivými účinky VVN je zajištěna vymezením 

ochranného pásma a umístěním tohoto ochranného pásma v takto vymezeném koridoru. Ochranné pásmo elektrizační soustavy 
stanoví zákon 458/2000 Sb., energetický zákon, a toto pásmo stanoví prostor v bezprostřední blízkosti elektrizační soustavy 
k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského 

kraje, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vyjádření č. j. 
KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné povahy – územního 
plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona. Dále viz Souhrnné odůvodnění věcně shodných námitek v odůvodnění 2. 

části námitky č. 3 podané dle § 52 stavebního zákona.  
 
ad. 3: Zakreslením koridoru nedochází ke znehodnocování zemědělských pozemků, pozemky nadále mohou plnit stejnou funkci 

jako dříve. V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dále viz Souhrnné odůvodnění věcně shodných námitek v odůvodnění 2. 

části námitky č. 3 podané dle § 52 stavebního zákona. 
 
ad. 4: Dle zák 23/1991 Sb. - Listina základních práv a svobod, čl. 35 odst. (1) má každý právo na příznivé životní prostředí. Dle § 

41 odst. (1) tohoto zákona Práv uvedených v čl. 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení 
provádějí. 
 

ad. I.: Trasa upřesněného koridoru je vedena tak, aby v maximální míře vedla v souběhu s trasou stávajícího vedení VN a tím se 
zmenšila celková šířka ochranného pásma budoucího VVN a rovněž minimalizovalo narušení krajinného rázu.  
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Vzhledem k charakteru budoucího záměru je možné zajistit pouze takové řešení, které je kompromisem mezi požadavky všech 

dotčených stran. Konečná varianta, která je součástí Návrhu ÚP Vidče, je kompromisem mezi požadavky ochrany stávající 
zástavby, zdraví, přírody, krajiny, lesních pozemků a požadavkem návaznosti na stávající vedení trasy VVN a dalších parametrů. 
Dále viz Souhrnné odůvodnění věcně shodných námitek v odůvodnění 2. části námitky č. 3 podané dle § 52 stavebního zákona. 

 
ad. II. a III.: podrobnost jako stanovení podmínek umístění vodičů elektro pod zem nebo použití stínových kabelů není 
předmětem územního plánování, je možno řešit až v územním řízení. 

 
ad. IV.: viz vyhodnocení námitky bod I. a II a III. 
 

ad. V.:územní plán předepisuje pro plochu TE č. 53 - plochu koridoru VVN: využití této plochy je podmíněno zpracováním 
inženýrsko-geologického posouzení. 
 
 

 
 
Námitka č. 6 ze dne 16.7.2013 

 
 
Jelikož podatelka není vlastníkem pozemků ani staveb dotčených návrhem řešení dle § 52 stavebního zákona, nejedná se o 

námitku, bude vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 1, podaná dle § 52 stavebního zákona.  
 
 

 
 
Námitka č. 7 ze dne 16.7.2013 

 
 
Znění námitky: 

Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s těmito částmi navrhovaného znění územního plánu obce Vidče:  
1. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s využitím žádného pozemku v našem vlastnictví pro účel zřízení jakéhokoliv 

typu komunikace.  

2. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s označením pozemků parcelní čísla 2841, 148/1, 1946/2 a 383 v k.ú. Vidče v 
našem vlastnictví jako místní komunikace.  

 

Rozhodnutí o 1. a 2. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Komunikace DS 47 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků, jelikož však lze 
obslužnost zastavěných pozemků v dané lokalitě zajistit po stávajících účelových komunikacích a návrhová plocha BI 9 je 
napojena na komunikaci z východní strany, po dohodě s určeným zastupitelem byla tedy návrhová komunikace DS 47 v tomto 

úseku na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona z dokumentace vypuštěna, dokumentace byla ještě před veřejným 
projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace. V místě stávající 
komunikace bylo v dokumentaci pro veřejné projednání zakresleno veřejné prostranství. Na základě námitky dle § 52 byl z 

dokumentace územního plánu, výkresu dopravy, odstraněn zákres místní komunikace po těchto pozemcích a veřejné 
prostranství bylo nahrazeno plochou Bydlení BI a Plochou smíšenou obytnou SO.3, v těchto plochách je dopravní a technická 
infrastruktura stanovena jako přípustné využití. Žádný z pozemků podatele již není v územním plánu součástí jakékoli místní 

komunikace ani veřejného prostranství. 
Odůvodnění této námitky navazuje a rozšiřuje odůvodnění námitky Františka Cába a Anny Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle 
§ 50 zák. 183/2006 Sb., podatelé podali obsahově shodnou námitku již 25.2.2013.  

 
 
3. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme s vybudováním sjezdu, nebo napojení jakékoliv komunikace na žádný z 

pozemků, které vlastníme, zejména na parcely číslo 2841, 148/1, 383,1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. Ú. Vidče.  
 
Rozhodnutí o 3. bodu námitky : 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 
Územní plán neřeší podrobnost typu sjezdů a stavebních napojení komunikací, umístění sjezdů je v plochách bydlení přípustné  

a dále bude řešeno až v územním a stavebním řízení, kdy jsou vlastníci pozemků účastníky řízení a mohou se v rámci řízení 
vyjádřit. 
 

4. Zpevněný povrch pozemků parcelní čísla 2841, 148/1,383, 1946/2, 1949/1 v k. Ú. Vidče byl v celém jeho rozsahu 
vybudován zcela bez jakéhokoliv přispění obce a k jeho veřejnému využití jsme nikdy nedali souhlas. Proti jeho 
neoprávněnému využívání se od počátku aktivně bráníme a u vstupu na naše pozemky máme ceduli Zákaz vstupu. Tyto 

pozemky jsou mimo jiné využívány jako zahrada a nádvoří, které využíváme k hospodářským účelům. Je proto zcela 
nesmyslné, aby kterýkoliv z těchto pozemků byl označen jako veřejné prostranství - s tímto označením jednoznačně a 
důrazně nesouhlasíme a žádáme, aby takovéto označení již nebylo u žádného z našich pozemků použito.  

 
Rozhodnutí o 4. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Na základě námitky bylo veřejné prostranství na pozemcích podatele v územním plánu odstraněno a změněno na plochu 
bydlení BI a plochu smíšenou SO.3.  
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5. Důrazně a jednoznačně nesouhlasíme, aby kterýkoliv z pozemků v našem vlastnictví byl zařazen mezi plochy určené k 

vyvlastnění, nebo jako plochy s předkupním právem.  
 
Rozhodnutí o 5. bodu námitky : 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vypuštěním komunikace DS 47 z územního plánu odpadá i institut vyvlastnění pro tuto komunikaci, žádný z pozemků podatelů 

již není územním plánem zařazen mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. 
Viz rovněž odůvodnění námitky Františka Cába a Anny Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. , podatelé 
podali obsahově shodnou námitku již 25.2.2013.  

 
 
6. Nesouhlasíme s uložením inženýrských síti do našich pozemků, zejména ne do pozemků parcelní čísla 2841, 

148/1,383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 a dalších v k. ú. Vidče. Ke stávajícím domům není toto potřeba a neexistuje 

žádná lokalita, ke které by inženýrské sítě musely být nevyhnutelně budovány v pozemcích v našem vlastnictví. 
Především nesouhlasíme s plánovaným uložením vodovodního řádu a rozvodů elektřiny do kteréhokoliv z těchto 
pozemků a jsme zásadně proti tomu, aby nově navržená plocha k bydlení s označením číslo 9 byla na tyto sítě napojena 

přes naše pozemky. Žádáme, aby návrh umístění výše popsané technické infrastruktury byl z návrhu územního plánu 
odstraněn.  

 

Rozhodnutí o 6. bodu námitky: 
Námitce se vyhovuje  
 

Odůvodnění: 
Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 
východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 

Zákres návrhu vodovodního řadu vychází z dokumentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schváleného dne 
20.10.2004, který je koncepčním dokumentem pro tvorbu územních plánů. Na základě námitek bude zákres vodovodu na těchto 
pozemcích z územního plánu vyloučen. Vodovod v dané lokalitě je možno zbudovat na základě přípustných činností v ploše 

bydlení pouze se souhlasem vlastníka pozemků. 
 
 

7. Nesouhlasíme s plánem na vybudování elektrického vedení přes pozemky v našem vlastnictví. Zejména nesouhlasíme s 
navrženou trasou vysokého napětí přes pozemek parcelní čísla 2841, 148/1 a 383 v k. ú. Vidče.  

 

Rozhodnutí o 7. bodu námitky : 
Námitce se vyhovuje 
 

Odůvodnění: 
V dokumentaci pro veřejné projednání bylo ve jmenovaných pozemcích zakresleno podzemní vedení VN, podkladem pro 
zakreslení bylo vyjádření ČEZ Distribuce ke společnému jednání.  

Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 
východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 
 

 
8. Nesouhlasíme s navrženým umístěním trafostanice na pozemek parcelní číslo 1946/3, 1946/1, 1946/5, 1943/1 nebo 

1943/3 v k. ú. Vidče, pokud by kterékoliv z ochranných nebo bezpečnostních pásem zasahovalo do některého z 

pozemků v našem vlastnictví.  
 
Rozhodnutí o 8. bodu námitky : 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 

Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN včetně umístění trafostanice. Přesné 
umístění trafostanice a posouzení, zdali ochranné pásmo trafostanice nezasahuje na pozemky ve vlastnictví podatelů, bude  
možné řešit až v rámci územního řízení, kdy budou podatelé účastníky řízení. Velikost ochranného pásma trafostanice stanoví 

zákon 458/2000 Sb. dle typu použité trafostanice, určení typu trafostanice však není předmětem územního plánování, nelze tedy 
určit, na které pozemky bude ochranné pásmo trafostanice zasahovat. 
 

 
9. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území 

Vidče, a to zejména z následujících důvodů:  

Vlastníci uvedených pozemků v současné době zneužívají k přístupu soukromé pozemky (jako parcela číslo 148/1 - 
stavební, parcelu 383 - ostatní plocha, 1946/2 - zahrada, 2841 ostatní plocha) v našem vlastnictví, kde jsme k rozšíření 
jejich využití nedali žádný souhlas a od samého počátku se proti zneužívání aktivně bráníme. Do budoucna s takovým 

rozšířením rozhodně nepočítáme, obzvlášť ne pro možnost výstavby - o této skutečnosti jsme nové vlastníky pozemků, 
kteří zde plánují zahájit výstavbu, informovali ještě před tím, než si tyto pozemky zakoupili. Koupili si je tedy s plným 
vědomím toho, že na ně nemají potřebný přístup.  

Pozemky, přes které je tento omezený přístup realizován, jsou svou šířkou a rozsahem zcela nevhodné pro další 
rozšíření stávající výstavby (viz. příloha), jsou velmi úzké a vedou v těsné blízkosti našeho domu (cca 1 metr!) a přímo u 
dalších staveb, kde dochází k jejich narušování a ke vzniku škod, což by se navrženými změnami významně zhoršilo  

na tyto pozemky není ani výhledově vyřešen žádný jiný přístup. 
Navrhovaný nový účel využití těchto pozemků pro možnou výstavbu významným způsobem napomůže k celé řadě 
nových konfliktních situací, o které již nyní není nouze. Podle metodiky pro tvorbu územního plánu Zlínského kraje 

nemají být do ploch určených pro výstavbu zahrnovány plochy v konfliktních lokalitách - navrhovaný stav je tak v 
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přímém rozporu s touto metodikou.  

Z výše uvedených důvodů důrazně žádáme, aby se stavební obvod na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v 
katastrálním území Vidče nerozšiřoval do doby, než si vlastníci těchto pozemků na ně zajistí k tomuto účelu přístup.  
 

10. Nesouhlasíme, aby u plochy, v novém územním plánu navržené jako plocha určená k výstavbě RD s označením číslo 
9, bylo počítáno s využitím napojení na kanalizaci, vodovodní řád (zásobování vodou), rozvod plynu, rozvod elektřiny, 
případně jakoukoliv další infrastrukturu přes kterýkoliv z našich pozemků. Na tuto skutečnost jsme vlastníky pozemků 

p. č. 1946/1 a 1946/5 v k. ú. Vidče jasně upozornili ještě dříve, než si tyto pozemky zakoupili. Na náš nesouhlas s 
vybudováním připojení na kanalizaci z pozemků p. č. 1946/1 a 1946/5 v k. Ú. Vidče jsme opakovaně upozorňovali 
taktéž vedení obce Vidče ještě před začátkem budování kanalizace a podmiňovali jsme tím také náš souhlas s 

vybudováním kanalizace.  
 
Rozhodnutí o 9. a 10. bodu námitky: 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění 9. bodu námitky Františka Cába a Anny Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelé 

podali obsahově shodnou námitku již 25.2.2013. Pokračování odůvodnění: 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Žádosti o 
pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území 

obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady legitimního očekávání, kdy 
obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Obec zařadila 
žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly posouzeny na udržitelný rozvoj 

území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány. Přístup k ploše BI 9, jejíž součástí jsou některé zmiňované pozemky, je 
možné řešit  z místní komunikace na východní straně, rovněž tak napojení na sítě technické infrastruktury.  
Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 

východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 
Zákres návrhu vodovodního řadu a kanalizace vychází z dokumentu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, 
schváleného dne 20.10.2004, který je koncepčním dokumentem pro tvorbu územních plánů. Na základě námitek bude zákres 

vodovodu na těchto pozemcích z územního plánu vyloučen. Kanalizace již je v daném místě vybudovaná, jedná se o zákres 
stávající kanalizace. Vodovod v dané lokalitě je možno zbudovat na základě přípustných činností v ploše bydlení pouze se 
souhlasem vlastníka pozemků. 

V případě zákresu plynovodu se jedná o zakreslení stávajícího stavu.   
Napojení konkrétních pozemků na inženýrské sítě se řeší v rámci územního řízení, kdy je nutný souhlas vlastníka pozemků, 
není předmětem územního plánování. 

Co se týká konfliktních situací, řešení jiných konfliktních situací než konfliktů mezi požadavky na výstavbu a zájmy ochrany 
přírody, veřejného zdraví, nerostného bohatství, kulturního a historického dědictví nespadá mezi úkoly územního plánování. 
 

 
Znění námitky: 
Dále vznášíme námitku a vyjadřujeme náš nesouhlas s uvedeným návrhem územního plánu v těchto částech:  

· V návrhu nového ÚP jsou nesprávně vyznačeny staré plochy, určené pro výstavbu. Jsou zde uváděny plochy, které 
jsou vyznačeny jako plochy určené k výstavbě, přestože u nich dosud nedošlo ke schválení takového využití. Jako 
příklad uvádíme parcely číslo 1964/2, 1957,1952/11, 1952/12, 397/10, 397/11,397/49, 1947, část 1946/3 v k. ú. Vidče 

a další.  
 
Rozhodnutí o námitce : 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění:  

Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Pořizovatel prověřil vymezení zastavěného 
území a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v souladu s platnou legislativou. Starými plochami, určenýma pro 
výstavbu, mysleli pravděpodobně podatelé údaje z původního dosud platného územního plánu. Nový územní plán se 

zpracovává dle zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon), dokumentace je s tímto zákonem v souladu. 
Vymezení zastavěného území se provádí nově pro každý územní plán a neznamená automatické převzetí zastavěného území 
z původního územního plánu, vymezení zastavěného území z původního ÚP slouží pouze jako podklad pro nové vymezení ZÚ. 

Viz odůvodnění námitky Františka Cába a Anny Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelé podali 
obsahově shodnou námitku již 25.2.2013.  
 

 
Znění námitky: 

· Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 

započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 
prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1 v k. ú. Vidče.  

 Jelikož stanovením velikosti ploch nedochází k dotčení pozemků ani staveb podatelů, nejedná se o námitku, bude 

 vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 2, podaná dle § 52 stavebního zákona. 
 
 

Znění námitky: 
· Dříve velmi hrubým způsobem navržená obslužná komunikace označená jako DS 47 byla sice z hlavního výkresu 

odstraněna, avšak stále je na ni odkaz v textové části B odůvodnění u navržené plochy číslo 9 (str. 27). Požadujeme 

všechny části týkající se této komunikace odstranit.  
 
 

Rozhodnutí o námitce : 
Námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: 

Návrhová komunikace DS 47 byla z dokumentace vypuštěna již na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona, 
dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové 
komunikace. Na základě námitky dle § 52 stavebního zákona bylo veřejné prostranství, kterým byla komunikace nahrazena před 

veřejným projednáním, z dokumentace vyloučeno a převedeno do ploch bydlení a plochy smíšené obytné. Pořizovatel na 
základě námitky dále prověřil textovou část Odůvodnění, text zmiňující navrhovanou komunikaci DS 47 byl z dokumentace 
odstraněn. 

 
Znění námitky: 
Takto navržený územní plán stále významně a cíleně poškozuje naše vlastnická práva, snižuje kvalitu bydlení, narušuje 

pokojný stav a způsobuje značné finanční i majetkové újmy, proto s ním ve výše uvedených částech nesouhlasíme.  
Děkujeme za respektování našich vlastnických práva věříme, že návrh nového územního plánu bude přepracován v souladu s 
našimi oprávněnými požadavky. Žádáme, abychom byli o zapracování všech našich námitek písemně informování před 
dokončením nového územního plánu tak, aby s časovým předstihem bylo možné dořešit případné nesrovnalosti a chyby. V 

případě, že naše námitky a požadavky nebudou v přípravě nového územního plánu obce Vidče zohledněny, jsme připraveni se 
proti tomuto bránit právní cestou. S ohledem na obsah textu se nejedná o námitku, bude vyhodnoceno jako připomínka. Viz 
Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 2, podaná dle § 52 stavebního zákona. 

 
 
 

 
Námitka č. 8 ze dne 16.7.2013 
 

 
Znění námitky: 
V navrhovaném znění územního plánu obce Vidče jsou pozemky parcelní čísla 2841, 1949/1, 148/1, 1946/2 a 383 v k.ú. Vidče 

vyznačeny jako místní komunikace a plocha veřejného prostranství. Žádný z těchto pozemků nikdy nebyl veřejně přístupný. 
Jsou zde zapsána věcná břemena) a k veřejnému užívání nikdy nebyl dán žádný souhlas. Označení těchto pozemků jako 
místní komunikace je taktéž nesmyslné - k tomuto rovněž nikdy nebyl dán žádný souhlas.  

Z těchto důvodů podáváme proti označení místní komunikace a plocha veřejného prostranství na pozemcích parcelní č ísla 2841, 
1949/1, 148/1, 1946/2 a 383 v k.ú. Vidče námitku a vyjadřujeme s takovým označením jasný  a zásadní nesouhlas. Požadujeme 
toto označení z navrhovaného územního plánu odstranit.  

 
Rozhodnutí o námitce : 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Návrhová komunikace DS 47 byla v tomto úseku na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona z dokumentace vypuštěna, 
dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové 

komunikace, na těchto pozemcích bylo zakresleno do dokumentace pro veřejné projednání veřejné prostranství a ve výkrese 
dopravy místní komunikace. Na základě námitky dle § 52 byly v dokumentaci pozemky parcelní čísla 2841, 1949/1, st. 148/1, 
1946/2 a st.383 zahrnuty do ploch bydlení - stav a z dokumentace územního plánu, výkresu dopravy, odstraněn zákres místní 

komunikace po těchto pozemcích. Žádný ze jmenovaných pozemků již není v územním plánu součástí jakékoli místní 
komunikace. 

 

Znění námitky: 
1. Dále vznášíme námitku a vyjadřujeme zásadní nesouhlas s plánovaným umístěním vodovodního řadu, rozvodů elektřiny a 
jakýchkoliv dalších inženýrských sítí do pozemku parcelní číslo 1949/1 v k. ú. Vidče a požadujeme návrh na umístění těchto sítí 

do tohoto pozemku z návrhu územního plánu odstranit.  
 
2. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcely číslo 1946/5, 1946/3, 1947 a 1946/1 v katastrálním území Vidče, a 

to především z těchto důvodů:  
vlastníci uvedených pozemků v současné době zneužívají k přístupu soukromé pozemky ( jako parcela číslo 148/1 - stavební, 
parcelu 383 - ostatní plocha, 1946/2 - zahrada, 2841 ostatní plocha) a pozemek parcelní číslo 1949/1 v našem vlastnictví. 

Nesouhlasíme s rozšířením využití těchto pozemků pro přístup k uvedeným pozemkům, na kterých má být povolena výstavba. 
Reálně tak hrozí snaha neoprávněně zneužívat k přístupu náš pozemek, s čímž rozhodně nesouhlasíme.  
Zahrnutí těchto pozemků do plochy určených pro výstavbu bude znamenat zhoršení situace v této lokalitě, neboť zcela jistě 

bude docházet k většímu počtu konfliktních situací díky snaze o neoprávněného využívání našich pozemků, na tyto pozemky 
není ani výhledově vyřešen žádný jiný přístup.  
Žádáme, aby se stavební obvod na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče nerozšiřoval do 

doby, než si vlastníci těchto pozemků na ně vyřeší přístup.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje v rozsahu 1. části 
Námitka se zamítá v rozsahu 2. části 
 

Odůvodnění 1. části:  
Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 
východní straně plochy BI 9, zákres v blízkosti jmenovaného pozemku byl odstraněn, stejně tak byl na základě námitek 

odstraněn zákres vodovodu vedoucí podél tohoto pozemku. Inženýrské sítě v dané lokalitě je možno zbudovat na základě 
přípustných činností v ploše bydlení, vzhledem k měřítku územního plánu je toto možné řešit až v následných řízeních  a pouze 
se souhlasem vlastníka pozemků. 

 
Odůvodnění 2. části:  
V případě pozemků parc. č. 1947 a 1946/3 v katastrálním území Vidče se jedná o zastavěné stavební pozemky dle § 2 
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stavebního zákona. Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Pořizovatel prověřil  

vymezení zastavěného území v případě pozemků parc. č. 1947 a 1946/3 a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v 
souladu s platnou legislativou, nejedná se tedy o nové návrhové plochy.  
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Žádosti o 

pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území 
obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady legitimního očekávání, kdy 
obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Obec zařadila 

žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly posouzeny na udržitelný rozvoj 
území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány.  
Pozemky parc. č. 1946/5 a 1946/1 jsou součástí návrhové plochy BI 9, tato plocha je komunikačně napojena na místní 

komunikaci z východní strany. Příjezd k pozemkům 1946/5 a 1946/1 lze tedy řešit z východní strany. Územní plán nenavrhuje 
příjezdy k jednotlivým pozemkům v návrhové ploše, toto bude projednáno až v územním řízení, kdy je ke každé stavbě 
povinnost zajistit přístup, a kdy jsou majitelé pozemků účastníky řízení a mají právo se k přístupu vyjádřit. 
Co se týká konfliktních situací, řešení jiných konfliktních situací než konfliktů mezi požadavky na výstavbu a zájmy ochrany 

přírody, veřejného zdraví, nerostného bohatství, kulturního a historického dědictví nespadá mezi úkoly územního plánování. 
 

 

 
Námitka č. 9 ze dne 16.7.2013 
 

 
Znění námitky: 

1. Nesouhlasíme s plánovaným vybudováním komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 

1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče, které jsou pro zvýšený provoz zcela nevyhovující. Z důvodu snížení kvality 
bydlení nesouhlasíme zejména s navrhovanou komunikací označenou jako DS 47. V aktualizované výkresové části 
se sice tato komunikace již nenachází, avšak i nadále je na ni odkazováno v textové části odůvodnění.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

 
Odůvodnění: 
Návrhová komunikace DS 47 byla na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona z dokumentace vypuštěna, dokumentace 

byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace. 
Pořizovatel na základě námitky podané po veřejném projednání prověřil textovou část Odůvodnění, pokyn k odstranění označení 
komunikace byl zahrnut do pokynů k úpravě územního plánu po veřejném projednání a text zmiňující navrhovanou komunikaci 

DS 47 byl z dokumentace odstraněn. 

 
Znění námitky: 

2. Nesouhlasíme s rozšířením stavebního obvodu na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území 

Vidče, a to zejména z následujících důvodů:  
vlastníci těchto pozemků využívají k přístupu soukromé pozemky, k čemuž nemají souhlas jejich vlastníků, takže zde často 
dochází ke konfliktním situacím, vedoucím k celkovému zhoršení podmínek pro bydlení v této lokalitě a negativním způsobem 

ovlivňuje naše děti.  
Dochází k neúměrnému provozu zejména na pozemku p. č. 2841 v k. ú. Vidče a dalších pozemcích na něj navazujících, což 
narušuje pokojný stav, snižuje kvalitu bydlení v této lokalitě a vede k nebezpečným situacím (zejména pro naše děti) pozemky 

parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče, přes které je přístup realizován, jsou svou šířkou 
a rozsahem zcela nevhodné pro další rozšíření stávající výstavby, jsou velmi úzké a vedou v těsné blízkosti a kolem dalších 
staveb, kde dochází k jejich narušování a ke vzniku škod, což by se navrženými změnami významně zhoršilo  

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby se stavební obvod na parcely číslo 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území 
Vidče nerozšiřoval do doby, než si vlastníci těchto pozemků na ně zajistí k tomuto účelu přístup a situace se v této lokalitě 
uklidní.  

V případě, že v návrhu územního plánu zůstane navržené využití pozemků parcelní čísla 2841, 148/1,383, 1946/2 v k. ú. Vidče 
jako přístupová komunikace k pozemkům parcelní čísla 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče, požadujeme 
k tomuto vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Odboru životního prostředí k našim námitkám.  

 
Rozhodnutí o námitce : 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění:  
Není zřejmé, co je myšleno pojmem „rozšíření stavebního obvodu“, z obsahu však vyplývá, že se pravděpodobně jedná o 
zastavěné a zastavitelné území. V případě pozemků parc.č. 1946/3 a 1947 se jedná o vymezení zastavěného území v souladu 

s § 58 stavebního zákona (do zastavěného území se zahrnují zastavěné stavební pozemky), pozemky parc.č. 1946/5 a 1946/1 
jsou součástí návrhové plochy BI 9, ke které je příjezd zajištěn po stávající místní komunikaci z východní strany plochy, příjezd 
na jmenované pozemky je v rámci plochy BI 9 řešitelný. Podrobnosti jako příjezd na konkrétní pozemky územní plán neurčuje, 

bude řešeno až v rámci stavebního řízení. 
Využití pozemků parcelní čísla 2841, 148/1,383, 1946/2 v k. ú. Vidče bylo v územním plánu upraveno na plochu Bydlení 
individuálního a plochu smíšenou obytnou, kde je dopravní infrastruktura zahrnuta do regulativů jako přípustná činnost. 

Dále Viz odůvodnění bodu č. 9. námitky č. 7 Františka Cába a Anny Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 52 zák. 183/2006 
Sb. Podatelé podali obsahově shodnou námitku již 8.3.2013.  
K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala KHS Zlínského kraje 

souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013, a Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního 
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prostředí, dopis č.j. MěÚ-RpR/OŽP/32464/2013 ze dne 27.9.2013 souhlasí s návrhem vyhodnocením připomínek a s návrhem 

rozhodnutí o námitkách bez připomínek. 
 
 

Znění námitky: 
Dále vznášíme námitku a vyjadřujeme náš nesouhlas s uvedeným návrhem územního plánu v těchto částech:  
· V návrhu jsou nesprávně vyznačeny plochy, určené pro výstavbu v dřívějším období.  

Jsou zde chybně uvedeny plochy, které nikdy v minulosti nebyly schváleny pro účel výstavby. Jako příklad uvádíme parcely 
číslo 1964/2, 1957,1952/11, 1952/12,397/10, 397/11,397/49, 1947, část 1946/3 v k. Ú. Vidče a další.   
 

Rozhodnutí o námitce : 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění:  

Dle § 58 stavebního zákona se v územním plánu nově vymezuje zastavěné území. Pořizovatel prověřil vymezení zastavěného 
území a konstatuje, že zastavěné území je zde vymezeno v souladu s platnou legislativou. Starými plochami,  určenýma pro 
výstavbu, mysleli pravděpodobně podatelé údaje z původního dosud platného územního plánu. Nový územní plán se 

zpracovává dle zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon), dokumentace je s tímto zákonem v souladu. 
Vymezení zastavěného území se provádí nově pro každý územní plán a neznamená automatické převzetí zastavěného území 
z původního územního plánu, vymezení zastavěného území z původního ÚP slouží pouze jako podklad pro nové vymezení ZÚ. 

Viz odůvodnění námitky č. 15 Martina Cába a Marcely Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelé 
podali obsahově shodnou námitku již 8.3.2013.  
 

 
Znění námitky: 
· Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 

započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 
prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1 v k. Ú. Vidče.  

Jelikož stanovením velikosti ploch nedochází k dotčení pozemků ani staveb podatelů, nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno 

jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 3, podaná dle § 52 stavebního zákona. 
 
 

Znění námitky: 
V textové části návrhu územního plánu:  
V části označené jako "A/I.3b - Vymezení zastavitelných ploch" jsou uvedeny výměry těchto ploch, včetně celkových součtů. 

Tyto údaje jsou nepřesné a zavádějící. V návrhu nového územního plánu Vidče se totiž objevily plochy označené jako oblasti 
určené k výstavbě, přestože do těchto ploch v minulosti zahrnuty nebyly. V důsledku toho jsou výměry zde uvedené podstatně 
menší. Jako konkrétní případ uvádíme pozemky parcelní čísla 1947, 1946/3, 1964/2, 1952/11, 1952/12 v k. ú. Vidče. Těchto 

ploch je v rámci celého katastrálního území obce Vidče podstatně více, zde uvádíme pouze příklad. Jak je možné, že zde s 
těmito plochami není počítáno?  
Podatelé namítají stanovení výměry návrhových ploch. Jelikož stanovením velikosti ploch nedochází k dotčení pozemků ani 

staveb podatelů, nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka.  Viz Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 3, 
podaná dle § 52 stavebního zákona. 
 

 
Znění námitky: 
Při tvorbě návrhu nového územního plánu rozhodně nelze hovořit o tom, že by jeho zpracovatel hledal vhodná řešení územního 

rozvoje ve spolupráci s obyvateli území a s jeho uživateli. Jak se ukázalo při veřejném projednávání, je velký počet 
navrhovaných řešení dělán naopak bez jakékoliv aktivní komunikace s obyvateli území, s uživateli i s vlastníky dotčených 
pozemků a staveb. Pokud tedy občané sami průběžně pozorně nesledují úřední desku, může se jim snadno stát, že středem 

zahrady bude v celé délce naplánována komunikace včetně návrhu jeho označení jako plochy určené k vyvlastnění, stejně jako 
se stalo u rodičů (např. parcela číslo 1951/2 v k. ú. Vidče). Vlastníci se tak mohou takovou věc dozvědět až při její realizaci. 
Přitom komunikovat v těchto věcech pouze se zastupitelstvem obce, jistě není ono hledání řešení s obyvateli území a spousta 

takových změn může značně tyto obyvatele území, uživatele a vlastníky poškodit. Veřejným projednáním, které proběhlo, je 
sice zřejmě naplněna minimální zákonná povinnost, avšak s ohledem na charakter některých navrhovaných změn toto 
považujeme za nedostatečné. Navrhovat v oblasti soukromých pozemků takové změny, že se pro vlastníky tyto pozemky  

znehodnotí, navrhovat soukromé pozemky k vyvlastnění, plánovat umisťování staveb (byť veřejně prospěšných), navrhovat do 
nich vkládání inženýrských sítí to všechno jsou změny, které by s vlastníky dotčených pozemků měly být projednány. 
Upozorňujeme proto na to, že při tvorbě ÚP Vidče není postupováno v souladu s uvedenými požadavky.  

Nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka k procesu projednání územního plánu. Viz Vyhodnocení připomínek, 
připomínka č. 3, podaná dle § 52 stavebního zákona. 
 

 
Znění námitky: 
Plocha číslo 9 zahrnuje pozemky parcelní čísla 1946/5 a 1946/1 v k. ú. Vidče. V návrhu územního plánu je sice plocha těchto 

pozemků nově vyznačena jako území určené k výstavbě, avšak nic dalšího vyřešeno není. Návrh územního plánu v této 
podobě tedy řeší pouze změnu samotné plochy, avšak to je vše. Nejsou vyřešeny žádné podmínky pro rozšíření ploch bydlení 
na těchto parcelách, především není vyřešeno to základní přístup na tyto pozemky. Není tedy vyřešeno napojení na dopravní 

ani technickou infrastrukturu, jak je uváděno (žádná přístupová komunikace pro tento přístup neexistuje a není ani navržena). 
Je nám známo, že napojení na sítě umístěné v pozemku parcelní číslo 2841 v k. ú. Vidče není možné, neboť vlastníci těchto 
pozemků s dalším napojováním nesouhlasí a možnost vybudování těchto sítí (kanalizace) podmínili tím, že bude sloužit pouze 

pro stávající domy, bez dalšího rozšířenÍ. Pokud zůstanou pozemky parcelní čísla 1946/5 a 1946/1 v k. ú. Vidče zahrnuty do 
plocha číslo 9 jako pozemky určené k výstavbě, požadujeme plochu číslo 9 v těchto částech textu vypustit. V současné podobě 
návrhu nového územního plánu, kde jsou takovýmto způsobem prezentovány jeho dílčí částí, vidíme snahu zasahovat do 

vlastnických vztahů a snahu legalizovat neoprávněné nároky některých občanů (konkrétně vlastníky parcel číslo čísla 1946/5 a 
1946/1 v k. ú. Vidče), což bezesporu nemá být cílem těchto návrhů.  
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Rozhodnutí o námitce : 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění:  

Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Žádosti o 
pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území 
obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady legitimního očekávání, kdy 

obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Obec zařadila 
žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly posouzeny na udržitelný rozvoj 
území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány.  

Pozemky parc. č. 1946/5 a 1946/1 jsou součástí návrhové plochy BI 9, tato plocha je komunikačně napojena na místní 
komunikaci z východní strany. Příjezd k pozemkům 1946/5 a 1946/1 lze tedy řešit z východní strany. Územní plán nenavrhuje 
příjezdy k jednotlivým pozemkům v návrhové ploše, toto bude projednáno až v územním řízení, kdy je ke každé stavbě 
povinnost zajistit přístup, a kdy jsou majitelé pozemků, na kterých je příjezd navrhován, účastníky řízení a mají právo se k 

přístupu vyjádřit. 
 
 

Znění námitky: 
- v tabulce je do změny číslo 8 zahrnuta také lokalita číslo 9. Je zde chybně uvedena změna užití, neboť by zde již 
neměla být uvedena prostupnost územím - původně navržená komunikace s označením DS 47 byla z návrhu územního 

plánu odstraněna. Požadujeme tuto změnu užití v lokalitě číslo 9 odstranit.  
Podatel upozorňuje na nesrovnalosti v textu, nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení 
připomínek, připomínka č. 3, podaná dle § 52 stavebního zákona. 

 
 
Znění námitky: 

Nesouhlasíme s uvedeným odůvodněním zahrnutí pozemků parcelní čísla 1946/5 a 1946/1 v k. ú. Vidče do ploch 
určených k výstavbě z důvodu scelení urbanistické struktury ve vazbě na stávající zastavěné území. Toto zahrnutí z 
tohoto důvodu není nutné a vypuštěním těchto pozemků se zamezí celé řadě dalších sporů a konfliktních situací, jak 

jsme uváděli v předcházejících odstavcích. Při pohledu na celkový návrh zastavitelných ploch v území obce Vi dče je 
zřejmé, že takových to nescelených území je více a evidentně tak není nutné, aby k tomuto scelení došlo (obzvlášt' 
existuje-li celá řada objektivních důvodů, proč toto území do těchto ploch nezařazovat).  

 
Rozhodnutí o námitce : 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění:  
Opakovaná námitka proti zahrnutí pozemků parcelní čísla 1946/5 a 1946/1 v k. ú. Vidče do ploch určených k výstavbě. Viz 

odůvodnění předchozích námitek, týkajících se zahrnutí těchto pozemků do územního plánu z námitky č. 9 ze dne 16.7.2013.  
 
 

 
 
Námitka č. 10 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 

 
 
 

Znění námitky: 
Jako majitel pozemku 1125,1126, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 166  na základně vlastnických práv, k výše uvedeným pozemkům, 
vyjadřuji svůj nesouhlas s navrženým plánem, týkajícího se technické infrastruktury VVN.  

Z důvodu Znehodnocení pozemku v mém vlastnictví. Snížena kvalita bydlení v blízkosti VVN. Poškození krajinného rázu  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění:  

Námitky č. 3 (2. část), 5, 10, 11 a 13 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 2. části námitky č. 3, podané dle § 52 stavebního 
zákona.  

  
Podatel podal obsahově shodnou námitku již 18.2.2013, viz odůvodnění námitky č. 5 z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 
183/2006 Sb. 

 
 
 

Námitka č. 11 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 
 
 

 
Znění námitky: 
Nesouhlasím s návrhem územního plánu Vidče přes mé pozemky v Horních Ulehlách.  

Další znění námitky viz námitka č. 6 ze dne 18.2.2013, podatelka dne 18.2.2013 podala obsahově shodnou námitku dle § 50 
zák. 183/2006 Sb.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
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Odůvodnění  

Námitky č. 3 (2. část), 5, 10, 11 a 13 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 2. části námitky č. 3, podané dle § 52 stavebního 
zákona.  

  
Rovněž viz odůvodnění obsahově shodné námitky č. 6 z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb.,  
 

 
Znění námitky: 
Rovněž bych si ráda dovolila technickou na takzvané Aktuální plány, které byly aktuální tak před 20 lety, čili nesouhlasí č. parcel 

s nynějším stavem a laik aby počítal domy, aby se v zastaralých plánech vyznal.  
Nelze určit území dotčené námitkou, nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek, 
připomínka č. 4, podaná dle § 52 stavebního zákona. 
 

 
 
 

Námitka č. 12 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 
 
 

Znění námitky: 
Na základě veřejného projednávání ze dne 9.7.2013 vznáším námitku k úrovni zpracování závazné dokumentace Územního 
plánu obce Vidče. Z grafické části byly vypuštěny navrhované části dopravní infrastruktury, konkrétně se mi jedná o stavbu DS 

52 a plochu P*, která se týká mých parcel (či v případě P* s mou parcelou sousedí) zmíněných v předchozí námitce, která ani 
čtyři měsíce po podání nebyla zodpovězena. Výše uvedená navrhovaná stavba se však dále vyskytuje jak v závazné textové 
části A-NÁVRH, tak i v části B-ODŮVODNĚNí, včetně výměr a to hned na několika místech.  

Takto diletantsky zpracovaný Územní plán, kdy skupina osmi lidí není schopna projít zhruba 80 stran textu, aby vypustila 
stavby, jejichž návrhy se rozhodla zrušit, považuji za neplatný a za opovážlivost považuji fakt, že s takovým paskvilem 
předstoupí tyto zodpovědné osoby před veřejnost a ještě se dožadují toho, aby k jejich případným chybám byly vznášeny 

námitky. Na jednání bylo přislíbeno, že tyto chyby budou opraveny tak, že návrhy staveb zrušené v grafické části budou 
odstraněny i z části textové a to ve lhůtách stanovených zákonem a smlouvami s navrhovateli.  
Stavební úřad pak tímto žádám, aby tyto nesrovnalosti dle příslibu z veřejného projednávání opravil a tyto stavby vypustil i ze 

závazné textové dokumentace. 
Dále pak žádám, aby mi v zákonné lhůtě zaslal vyjádření k předchozím i stávajícím námitkám a ke způsobu jejich řešení.  
 

Druhou námitku bych chtěl vznést k vedení veřejného projednávání. Stavební zákon stanovuje povinnost, aby při veřejném 
projednávání byl ustanoven zapisovatel a z jednání byl vyhotoven zápis, což splněno nebylo a stavební úřad tím tedy porušuje 
zákon.  

 
Třetí námitka se týká faktu, že v navrhovaném plánu se pracuje se starými parcelními čísly, údaje jsou tedy opět nekorektní a to 
jak v grafické, tak i v textové části a tím pádem případné vyjadřování se a námitky mohou narazit na problém, kdy každá strana 

používá jiná čísla parcel, než jsou ta aktuálně vedená v katastru nemovitostí. Tento nesoulad pak může vést např. k zamítnutí 
oprávněných námitek a v důsledcích například až k soudním sporům.  
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
Z grafické části byly v dokumentaci pro veřejné projednání vypuštěny navrhované části dopravní infrastruktury, tedy část DS 42 
(podatel chybně uvádí DS 52), nacházející se na pozemcích podatele, dokumentace tedy byla upravena v souladu 

s připomínkami podatele podanými dle § 50 stavebního zákona. Část plochy pro silniční dopravu DS 42, nacházející  se na 
obecních pozemcích, zůstává v dokumentaci zachována a je zmiňována i v  textové části územního plánu, podatel 
pravděpodobně napadá tuto komunikaci DS 42 na obecních pozemcích, která se netýká jeho pozemků a jejíž návrh musí zůstat 

v souladu s požadavky obce zachován. Pořizovatel zkontroloval části dokumentace, řešící komunikaci DS 42, a konstatuje jejich 
správnost.  
Námitky dle § 50 a 52 stavebního zákona pořizovatel vyhodnotil a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh 

rozhodnutí o námitkách. Návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Pokud je to nezbytné, zajišťuje pořizovatel pro 
obec úpravu územního plánu. Na vyhodnocení námitek a vydání rozhodnutí o námitkách není v souladu se stavebním zákonem 
a správním řádem stanovena zákonná lhůta. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí opatření obecné povahy, které 

vydává zastupitelstvo obce. Do opatření obecné povahy může každý po jeho vydání nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal, t.j. Obecní úřad Vidče, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické 
podobě na stránkách www.roznov.cz, vyjádření k námitkám se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě.  

 
Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 22 stavebního zákona, o průběhu projednání byl veden písemný záznam, který byl 
založen do spisu. 

 
Územní plán se pořizuje nad katastrální mapou a řeší plochy, což jsou části území, tvořené jedním či více pozemky nebo jejich 
částmi, územní plán nepracuje s čísly pozemků. Při podání námitky však každý musí doložit údaje podle katastru nemovitostí, 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Při vyhodnocování námitek a připomínek se pracuje s aktuálně 
platnými parcelními čísly pozemků, podatel tedy musí udat aktuální čísla pozemků, ke kterým vznáší námitku. 
 

 
 
 

 
 

http://www.roznov.cz/
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Námitka č. 13 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 

 
 
Znění námitky: 

Jsem spoluvlastníkem parcel, přes které je plánován rozvod VVN (jde o parcely nad areálem družstva táhnoucí se až za 
horizont zuberského kopce, např. 1196/5,1196/6,1196/4,1196/3,1180/2,1191,2812/8 .... ) v k. ú.Vidče a dále spoluvlastníkem 
rodinného domu, který se nachází na parcele č.165 v k. Ú. Vidče a dále st. parcel, na kterých se nachází kravínyst.p.č. 

470/1,470/3,470/4,499/1,499/3,499/4,616,619/4. Na základě spolu vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podávám 
proti předmětnému návrhu územního plánu obce Vidče, na základě ustanovení §52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o uzemním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

následující námitky.  
1) Nesouhlasím s rozvodem VVN přes své pozemky těsně nad obytnou zónou.  
Odůvodnění:  
-Vymezením pozemků pro rozvod VVN přes nemovitosti, které jsou v mém spoluvlastnictví, by v budoucnu došlo k 

znehodnocení, t.j .snížení hodnoty nemovitostí.  
- Rozvodem VVN bude poškozen charakter krajiny, kulturní a historické dominanty obce.  
- Severní část obce, kterou má vést koridor VVN je málo zalesněn, další vykácení lesa v pruhu 75m může zapříčinit další 

polomy vlivem větrů,dojde k úbytku zeleně, ujíždění půdy ...  
- Územní plán připouští vyvlastnění nemovitostí, s čímž zásadně nesouhlasím, prosím vypustit větu s vyvlastněním z územního 
plánu.  

- Koridor v šířce 75 m, jakož i transformátory jsou vedeny v blízkosti obytné zóny, což může zapříčinit zdravotní rizika. 
Postrádám vyjádření hygienika a hydrologa. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění: 
Námitky č. 3 (2. část), 5, 10, 11 a 13 se týkají nesouhlasu s koridorem pro vedení VVN z rozličných důvodů. Souhrnné 
odůvodnění těchto věcně shodných námitek je provedeno v odůvodnění 2. části námitky č. 3, podané dle § 52 stavebního 

zákona.  
  
V případě námitky č. 13 p. Ludmily Jančové se jedná o obsahově shodnou námitku s námitkou č. 8, kterou p. Jančová podala již 

20.2.2013. Odůvodnění rozhodnutí - viz odůvodnění námitky č. 8 ze dne 20.2.2013. 
 
 

Znění námitky: 
2) Nesouhlasím s případným umístěním odpadů do sběrného dvora - plocha "V" - což může být dle ÚP i v areálu družstva, kde 
je již několik let dřevovýroba .  

Odůvodnění:  
- V areálu družstva se chová dobytek, který může svévolným opuštěním stájí, ohrad pozřít, popř. roznést odpadní látky.  
- Pozemky, na kterých by měly být případně umístěny odpady jsou v mém spoluvlastnictví.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění: 
Jedná se o obsahově shodnou námitku s námitkou č. 8, kterou p. Jančová podala již 20.2.2013. Odůvodnění rozhodnutí - viz 
odůvodnění námitky č. 8 ze dne 20.2.2013. 

 
 
Znění námitky: 

3) V části B - územní plán - str. 15 jsem se pozastavila nad splněním podmínky o ochraně veřejného zdraví - stelivové ustájení 
s "denním odvozem hnoje ,,(77)  
Odůvodnění:  

- Stávajícímu ustájení jak koz i krav neodpovídá denní vývoz hnoje.  
- Už tak svévolně pod areálem družstva u parkoviště na krajnici cesty vytéká z pod asfaltky odpadní  
močůvka (i v těch nejteplejších dnech roku - naposledy zjištěno 9.7.2013).  

Pozemky pod areálem jsou dlouhodobě podmáčené-  
Nejedná se o námitku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. Viz Vyhodnocení připomínek, připomínka č. 5, podaná dle § 52 
stavebního zákona. 

 
 
 

 
Námitka č. 14 ze dne 26.7.2013 - podáno po termínu 
 

 
Znění námitky: 
Formou námitky k návrhu Územního plánu obce Vidče v rámci veřejného projednávání podávám žádost o změnu-doplnění 

předloženého návrhu dokumentu: A/1 - Textová část (na straně 16), bod A/1.6b Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání, část pro "Plochy lesní" (kód dle podrobnějšího členění 
území: L - PLOCHY LESNÍ), takto:  

 
Hlavní využití: Plochy určené k plnění funkci lesa, a plochy zemědělského půdního fondu, a opatření pro zemědělství 
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Přípustné využití: Související dopravní a technická infrastruktura, stavby a zařízení pro lesní a zemědělské hospodářství, 

biokoridory ÚSES, malá vodní plocha, a převody kultur v rámci PUPFL a ZPF 
 
Zdůvodnění požadavku:  

Pro inspiraci a vzor požadované změny-doplnění jsme použili "Územní plán města Rožnova pod Radhoštěm" (textová část - 
strana 27), který je k obci Vidče jako příslušné ORP ( ... jak takové věci mají vyřešené a ošetřené v Rožnově) .  
Požadavek vychází ze vztahu k lokalitě a pozemku Č. p. 1583/3, k.ú. Vidče a podporuje přiblížení navrhovaného "Územního 

plánu ... ů k současnému stavu a historicky dlouhodobě založené skutečnosti, která je prakticky a nezávisle na nás jen obtížně 
měnitelná. Předmětné, relativně malé území, bylo dosud vedené jako "Plochy lesní". Nejedná a nejednalo se  o žádný 
"hospodářský les", ale o "náletový porost". Jeho charakteristickou podobu utváří historicky dlouhodobá skutečnost, že v jeho 

těsném sousedství jsou plochy pro bydlení (bytová zástavba rodinných domku a hospodářských stavení), které vždy měly 
významný vliv na podobu a stav toto území (snížená míra skutečného zalesnění a aktivity lidí ze sousedních obydlí vždy na toto 
území významně prostupovaly, ... , údajně před 90-tým rokem byl na toto území i vyvážený obecní odpad - "neformální a 
tolerovaná obecní skládka", příznaky jsou viditelné na místě i dnes).  

Naším záměrem není daný pozemek odlesňovat a existující lesní biotop likvidovat, jelikož chceme v rámci tohoto území aktivně 
působit v souvislosti s chovem včel a aktivitami s tím spojenými (vyhovuje nám, udržujeme a kultivujeme jej). Z toho nám 
vyplývá, že naše záměry nikterak nejsou v rozporu se relevantními zájmy příslušných dotčených orgánů.  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

 
Odůvodnění: 
Podatel je majitelem plochy Z č. 54, projednávané územním plánem na změnu z plochy lesní na plochu zemědělskou. Nyní v 

námitce žádá, aby v regulativech územního plánu byla zakotvena další možnost převodu PUPFL na ZPF. Dotčený orgán KÚ ve 
svém stanovisku k Posouzení vlivů na životní prostředí ze dne 9.4.2013, č.j. KUZL 15813/2013 vydal souhlasné stanovisko v 
souladu s Vyhodnocením vlivů územního plánu Vidče na životní prostředí  za podmínky: „Plochu Z č. 54 zmenšit na nutnou míru 

pro uvedený účel umístění včelína, nepovolit plošnou likvidaci lesních porostů“. Dotčený orgán tedy nesouhlasí s dalším 
odlesňováním, nelze tedy stanovit jako přípustné využití „převody kultur v rámci PUPFL a ZPF“, jak žádá podatel. 
Dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené 

k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Požadavek na úpravu regulativu pro plochy lesní pro celé území Vidče je v rozporu s § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a se stanoviskem dotčeného orgánu KÚ k Posouzení vlivů 

koncepce na životní prostředí.  
V případě ÚP Rožnov pod Radhoštěm se jednalo o úpravu původního územního plánu dle § 188, odst. (1) stavebního zákona, 
nikoliv tvorbu zcela nového územního plánu jako v případě obce Vidče. 
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8. Vyhodnocení připomínek  

a) Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. 
 

 
Připomínka č. 1 ze dne 10.12.2012 
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm 

 
Znění připomínky: 
1. Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Lesní správa Rožnov p.R., organizace vykonávající odbornou správu u PUPFL 

doporučují u DS č. 44, 52 a BI č. 15 minimalizovat zábor PUPFL. 
 
2. Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Lesní správa Rožnov p.R., organizace vykonávající odbornou správu u PUPFL 
doporučují u BI 15 a 18, SO.3 č. 19, 22, 23, 28, 29 a 32 a RX č. 35 a 36 o maximálně možné dodržování ochranného pásma 

PUPFL při umisťování konkrétních staveb. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

ad 1. Připomínce bylo vyhověno. 
Zábory PUPFL byly v rámci zpracování územního plánu Vidče minimalizovány, k záboru lesních pozemků dojde v případě DS č. 
44 minimálně, v případě DS č. 52 pouze v rozsahu nutném pro rozšíření stávající místní komunikace. U plochy BI č. 15 dojde 

k záboru max. 300 m2 lesního pozemku, v současné době dlouhodobě nezalesněného. 
 
ad 2. Připomínka se zamítá.  

Umisťování konkrétních staveb bude řešeno až v územním nebo stavebním řízení, umisťování staveb není předmětem 
územního plánování.  
 

 
 
 

Připomínka č. 2 ze dne 13.2.2013 
 
 

Znění připomínky: 
Navrhuji přesun tohoto koridoru (a příp. budoucího energetického vedení) směrem na sever (blíž k horizontu), kde jsou 
pozemky hospodářsky i stavebně těžce využitelné, přestože i zde dojde ke znehodnocení pozemků v mém vlastnictví.  

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se zamítá. Konečná varianta, která je součástí Návrhu ÚP Vidče, je kompromisem mezi požadavky ochrany stávající 

zástavby, zdraví, přírody, krajiny, lesních pozemků a požadavkem návaznosti na stávající vedení trasy VVN a dalších parametrů, 
co se týká stavebního využití pozemků, další rozvoj obce v místě navrženého koridoru územní plán z důvodů demografických a 
urbanistických nenavrhuje.  

 
 
 

 
Připomínka č. 3 ze dne 19.2.2013 
 

 

Znění připomínky: 
Pokud by obec Vidče zařadila kterýkoliv z mých pozemků do územního plánu jako plochu pro bydlení či bydlení se zemědělským 

podnikáním, nejsem v zásadě proti. Všechny mé pozemky jsou dosažitelné ze stávajících cest, tudíž odpadá případné plánování 
nových cest.  
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se zamítá. Obec Vidče má v současné době dostatek vhodných návrhových ploch pro bydlení, další rozvoj obce 
severním směrem územní plán z důvodů demografických a urbanistických nenavrhuje.  

 
 
 

 
Připomínka č. 4  ze dne 20.2.2013 
 

 
Znění připomínky: 
Podle dostupných mapových podkladů není zcela zřejmé, jestli se mých parcel dotýká přímo plánovaná výstavba energetického 

koridoru nebo jen jeho ochranné pásmo. 
Nesouhlasím s plánovaným energetickým koridorem v tak těsné blízkosti obytných domů z několika důvodů: 
1. Plánované VVN se zcela běžně projevuje nepříjemnými zvuky - nekonečným cvrčením. 

2. Je potřeba vzít v úvahu možné nežádoucí účinky magnetického pole ne zdravotní stav obyvatel. 
3. Nelze opomenout zhoršený příjem signálů např. rádia, Wi-fi, telefon 
4. Estetické hledisko a narušení rázu krajiny 

5. Znehodnocení budoucích stavebních pozemků.  
 
Škoda by mohla být mnohem menší, kdyby koridor vedl v hůře přístupném terénu blíže horizontu.  
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se zamítá. Nesouhlas s energetickým koridorem byl podán dle § 50, odst. (3) stavebního zákona jako připomínka 
k návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jelikož Nesouhlas nesplňuje podmínky § 52 
stavebního zákona pro podání námitky (námitky mohou podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti, navrhovatel není vlastníkem pozemků dotčených návrhem), bude dále Nesouhlas 
posuzován jako připomínka. 
 

Pozemek navrhovatele se v současné době nachází v koridoru VVN, vymezeném v Zásadách územního rozvoje jako koridor 
pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury šířky 600 m. Trasa koridoru VVN šířky 70 m v územním plánu je 
zpřesněním tohoto koridoru ze ZÚR, zpřesněná trasa koridoru již pozemek navrhovatele nezasahuje.  

Koridor, ve kterém bude možno umístit budoucí vedení včetně ochranného pásma, se nachází mimo plochy bydlení. Ochrana 
obyvatel před nepříznivými účinky VVN je zajištěna vymezením ochranného pásma. Ochranné pásmo elektrizační soustavy 
stanoví zákon 458/2000 Sb., energetický zákon, a toto pásmo stanoví prostor v bezprostřední blízkosti elektrizační soustavy 
k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

Dále podle vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není 
Návrh opatření obecné povahy – územního plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona. Nařízením  vlády č. 480/2000 

Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, jsou stanoveny hygienické limity i pro nízkofrekvenční elektrická a 
magnetická pole a pro statické magnetické pole. 
Stejně tak v oblasti vlivu hluku (nepříjemné zvuky) na veřejné zdraví je věcně a místně příslušným správním orgánem Krajská 

hygienická stanice Zlínského kraje, a hygienické limity hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb, bude nezbytné dodržet. Dle vyjádření Krajské 
hygienické stanice Zlínského kraje, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví (KHSZL 20192/2012 ze dne 29. 10. 2012) k posouzení vlivu na veřejné zdraví není Návrh opatření obecné 
povahy – územního plánu Vidče v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
K návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 50 a § 52 stavebního zákona vydala KHS Zlínského kraje 

souhlasné stanovisko, č.j. KHSZL 16570/2013 ze dne 23.9.2013, ve kterém konstatuje, že: 
„záměry realizace nadzemních vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV podléhají posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákonač. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (EIA). 
V procesu EIA budou již na základě konkrétní podoby záměru posouzeny i vlivy záměru „elektrické vedení VVN + TR 110 kV/22 
kV Zubří - Hutisko“ na veřejné zdraví. Na základě výsledků tohoto posouzení pak budou stanoveny i konkrétní opatření k 

vyloučení, snížení popř. kompenzaci případných nepříznivých vlivů (vlivy elektrického a magnetického pole, vlivy v oblasti 
hlukové zátěže atp.) z provozu záměru na zdraví obyvatel“. 
 

Trasa upřesněného koridoru je vedena tak, aby v maximální míře vedla v souběhu s trasou stávajícího vedení VN a tím se 
zmenšila celková šířka ochranného pásma budoucího VVN a rovněž minimalizovalo narušení krajinného rázu. Hodnocení 
krajinného rázu je součástí dokumentace Vyhodnocení (kapitola 3.8 a 5.12) se závěry, že plocha pro energetiku TE č. 53 má 

z hlediska vlivu na krajinný ráz ze všech hodnocených ploch nejvýznamnější vliv - záměr znamená realizaci pohledově 
významného technického prvku do krajiny s výraznými nadzemními liniemi, průseky lesními a liniovými porosty a změnou 
blízkého pohledového horizontu.  

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, ve svém stanovisku č. j. 4459/BE/2012 ze dne 4. prosince 2012 s 
návrhem této plochy souhlasí - akceptuje již dříve odsouhlasené řešení ze Zásad územního rozvoje. Jak je navrženo 
v podmínkách tohoto stanoviska - záměry v CHKO bude posuzovat Správa CHKO Beskydy podle § 12 odst. 1, 2 zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve stavebním řízení, neboť podrobnost řešení územního plánu 
neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté 
s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 4 uvedeného zákona.  

Konkrétní opatření ke snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na krajinný ráz, mohou být stanoveny v  rámci 
závěru zjišťovacího řízení (§ 7) nebo ve stanovisku EIA (§ 10) k posouzení vlivů záměru elektrického vedení na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V případě VVN se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve 
vydané územně plánovací dokumentaci.  

 
Zakreslením koridoru nedochází ke znehodnocování pozemků a omezování vlastnických práv, pozemky nadále mohou plnit 
stejnou funkci jako dříve. Co se týče stavebního využití pozemků, územní plán nepředpokládá další rozšiřování zastavěného 

území do volné krajiny směrem k vedení VN. 
 
 

 
 
Připomínka č. 5 ze dne 20.2.2013: 

 
 
Znění připomínky: 

Rád bych vznesl námitku i vůči způsobu vypracování návrhu územního plánu obce Vidče, jehož budoucí podoba nebyla s 
vlastníky, jejichž vlastnictví se navrhované změny týkají, konzultována ani představiteli obce Vidče, ani zpracovatelem návrhu 
Ing. Savickým. V opačném případě by snad ani nemohlo dojít k návrhu na výstavbu dopravních komunikací v těsné blízkosti 

rodinných domů, včetně zcela absurdních rondelů a především v místech, kde je na  krátkých úsecích několik zdaleka 
nezanedbatelných převýšení. Následné napojení na stávající komunikace, které jsou již nyní stěží průjezdné osobním vozem v 
jednom směru bez možnosti rozšíření, je také zjevně řešením, které nebylo tvořeno na dotčeném místě. Zastavěné plochy a 

plochy určené pro možnou budoucí zástavbu jsou navíc v současné době bez problémů dosažitelné ze stávajících komunikací, 
co se týče bezpečného pohybu pro pěší, představitelné obce bez bližšího vyjádření zamítli vybudování chodníku podél hlavní 
komunikace procházející obcí.  
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se zamítá.  Územní plán je pořizován v souladu se stavebním zákonem, který stanoví dle § 52 veřejné projednání 
až po projednání s dotčenými orgány. Zákon 350/2012, kterým se mění stavební zákon, však dává veřejnosti možnost seznámit 
se s územním plánem a dát připomínku už dříve, dle § 50 stavebního zákona, již v rámci projednání územního plánu s 

dotčenými orgány. Dokumentace byla v souladu se zněním novely stavebního zákona zveřejněna a podatel využil po 
nahlédnutí do dokumentace možnosti podat připomínku. Stavební zákon nestanoví povinnost konzultovat územní plán 
v průběhu projednání s majiteli pozemků, ti mají možnost se vyjádřit jak v rámci společného jednání, tak veřejného projednání. 

Projektant územního plánu navrhl síť komunikací z důvodu zlepšení dopravní obsluhy obce tak, aby došlo k odlehčení 
dopravního zatížení páteřové komunikace a tímto se celkově zlepšila dopravní obslužnost území. Z důvodu nesouhlasu 
vlastníků pořizovatel prověřil návrh komunikace DS 42 a konstatuje, že místní komunikace DS 42 je navržena 40 m od objektu 

bydlení navrhovatele, nenachází se tedy v těsné blízkosti rodinného domu navrhovatele, od dalších objektů rodinných domů má 
vzdálenost 9m a 5 m. Výškové řešení komunikace je možno přesně řešit až v rámci stavebního řízení, územní plán pouze 
navrhuje plochy pro umístění komunikace, což se v tomto případě dle obchůzky v terénu jeví jako reálné. Stávající komunikace 
šířky 4-5 m, která slouží jako příjezd k nemovitostem, slouží jako veřejně přístupná komunikace a svými šířkovými parametry se 

neliší od ostatních komunikací v obci, nebrání tedy napojení propojovací komunikace.  
Co se týká bezpečného pohybu pro pěší, územní plán nevymezuje samostatné plochy pro chodníky. Dle územního plánu je 
možné vybudování chodníku podél hlavní komunikace jak v plochách dopravy, tak v plochách bydlení, umístění chodníku bude 

projednáno v případném stavebním řízení, nelze tedy hovořit o zamítnutí budování chodníku podél hlavní komunikace. Zájmem 
obce bylo vybudování tohoto chodníku, avšak z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků bylo od této akce upuštěno. 
 

 
 
 

Připomínka č. 6 ze dne 25.2.2013: 
 
 

Znění připomínky: 

• Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou započítány v 
plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkres lení prezentovaných údajů v řádech 
tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1.  

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 

Pořizovatel prověřil výměru plochy BI 9, jejíž součástí je část pozemku parc. č. 1943/1 a na základě připomínky požádal 

zpracovatele ÚP o kontrolu výměry návrhové plochy BI 9. Projektant zkontroloval velikost plochy BI 9 a konstatoval její 
správnost. Při stanovení velikosti ploch nelze porovnávat údaje z digitalizované katastrální mapy (KMD), popřípadě z 
účelové katastrální mapy Zlínského kraje, která je použita jako podklad pro zpracování územního plánu, a údaje v KN, 

součet výměry pozemků např. v oblasti plochy č. 9 z grafické části dokumentace (ÚKM - účelová katastrální mapa) 
nemůže být vzhledem k rozdílnosti metod sloužících ke zjišťování velikosti pozemků v minulosti a nyní  identický s údaji 
z KN (KMD - katastrálním mapa digitalizovaná).  

Přesné hodnoty mohou být stanoveny až po celkové digitalizaci katastrálního území a vytvoření digitálních katastrálních map 
(DKM). 
 

Znění připomínky: 
1. část: Protože nás tento stav poškozuje, žádáme o písemné sdělení osoby, zodpovědné za takto navržený územní plán obce 
Vidče, zejména v těchto konkrétních částech a také osoby, která  zapracování takovéhoto stavu navrhla.  

Takto navržený územní plán významně a cíleně poškozuje naše vlastnická práva, snižuje kvalitu bydlení, narušuje 
pokojný stav a způsobuje značné finanční i majetkové újmy, proto s ním ve výše uvedených částech nesouhlasíme.  
Děkujeme za respektování našich vlastnických práva věříme, že návrh nového územního plánu bude přepracován v souladu s 

našimi oprávněnými požadavky.  
2. část: Žádáme, abychom byli o zapracování všech našich námitek písemně informování před dokončením nového územního 
plánu tak, aby s časovým předstihem bylo možné dořešit případné nesrovnalosti a chyby. V případě, že naše námitky a 

požadavky nebudou v přípravě nového územního plánu obce Vidče zohledněny, jsme připraveni se proti tomuto bránit právní 
cestou.  
 

Vyhodnocení připomínky: 
1. část - připomínka se zamítá. 
V procesu pořizování územního plánu se jedná o spolupráci obce, zastoupené určeným zastupitelem či zastupitelstvem obce, 

projektanta a pořizovatele a občanů, kteří se na tvorbě územního plánu podílejí podáním připomínek a námitek, nelze tedy 
jmenovat žádnou konkrétní osobu, jak podatelé požadují. Není zřejmé a podatelé neuvádějí, jakým způsobem územní plán 
poškozuje vlastnická práva, jelikož vlastnická práva zapsaná v katastru nemovitostí se vydáním územního plánu nemění, jak se 

sníží kvalita bydlení, narušuje pokojný stav a čím mohou být způsobeny podatelům značné finanční a majetkové újmy. Územní 
plán navrhuje funkční využití ploch, čímž nepoškozuje vlastnická práva ani nenarušuje pokojný stav.  
 

2. část - připomínka se zamítá. 
Pořizovatel odpověděl podatelům dopisem č.j. MěÚ-RpR/08261/2013 ze dne 11.3.2013, kde podrobně popsal postup 
vyhodnocování námitek k územnímu plánu. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí opatření obecné povahy, které 

vydává zastupitelstvo obce, po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno 
jako nedílná součást územního plánu. kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy 
vydal, t.j. Obecní úřad Vidče, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách 

www.roznov.cz. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům 
jednotlivě, povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání. 
 

 
 

http://www.roznov.cz/
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Připomínka č. 7 ze dne 8.3.2013: 

 
 
Znění připomínky: 

• Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 
započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 
prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1.  

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 

Pořizovatel prověřil výměru plochy BI 9, jejíž součástí je část pozemku parc. č. 1943/1 a neshledal značné zkreslení, 
proto na základě připomínky požádal zpracovatele ÚP o kontrolu výměry návrhové plochy BI 9. Projektant zkontroloval 
velikost plochy BI 9 a konstatoval její správnost. Při stanovení velikosti ploch nelze porovnávat údaje z digitalizované 

katastrální mapy (KMD), popřípadě z účelové katastrální mapy Zlínského kraje, která je použita jako podklad pro 
zpracování územního plánu, a údaje v KN, součet výměry pozemků např. v oblasti plochy č. 9 z grafické části 
dokumentace (ÚKM - účelová katastrální mapa) nemůže být vzhledem k rozdílnosti metod sloužících ke zjišťování 

velikosti pozemků v minulosti a nyní  identický s údaji z KN (KMD - katastrálním mapa digitalizovaná).  
Přesné hodnoty mohou být stanoveny až po celkové digitalizaci katastrálního území a vytvoření digitálních katastrálních map 
(DKM). 

 
Připomínka je obsahově shodná s prvním bodem připomínky č. 6 dle § 50 stavebního zákona, vyhodnocení a odůvodnění 
připomínky rovněž viz vyhodnocení a odůvodnění připomínky F. a A. Cábových z Vyhodnocení připomínek dle § 50 zák. 

183/2006 Sb.  
 
Znění připomínky:  

K části A - návrh, str. 4 - odstavec na konci:  Rozhodně dochází ke značnému záběru zemědělsky hodnotného území, 
takže hovořit o maximální míře zachování její produkční hodnoty je nesmyslné. V navrhovaném znění územního plánu 
totiž pro účel výstavby dochází k zabírání zemědělsky hodnotného území v dané oblasti té nejlepší kvality, navíc často 

zcela bez přičinění vlastníků pozemků, na které se to vztahuje. Údaje o záběru takového území jsou nepravdivé a 
zkreslené.  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Připomínka je nekonkrétní, nejmenuje, o které zemědělsky hodnotné území se jedná. Pořizovatel 
prověřil zařazení všech návrhových ploch do tříd ochrany ZPF, žádná z návrhových ploch se nenachází v I. ani II. třídě ochrany 

ZPF, tedy v území s nejvyšší třídou ochrany ZPF.  
III. třída ochrany ZPF jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v  územním 
plánování využít pro výstavbu, IV. třída ochrany jsou půdy s podprůměrnou produkční schopností, V. třída ochrany ZPF jsou 

půdy s nízkou produkční schopností. Dotčený orgán ochrany ZPF - Krajský úřad ŽP, odbor životního prostředí a zemědělství ve 
svém Koordinovaném stanovisku č.j. KUZL 65283/2012 neshledal nedostatky ve vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných 
záborů ZPF.  Lze konstatovat, že Návrh územního plánu je plně v souladu se zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 
dne 1.10.1996 se v případě návrhových ploch v ÚP Vidče nejedná o zábor zemědělsky hodnotného území. 
 

 
Znění připomínky: 
Str. 6 - velikost zastavitelných ploch: Je zavádějící, jsou v ní nepravdivé údaje, vyznačení záborů neodpovídá skutečnosti, 

dochází ke značnému zkreslení.  
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá. Připomínka neuvádí, o které nepravdivé údaje se jedná a v čem dochází ke zkreslení, připomínku nelze 
vyhodnotit. 
 
 

Znění připomínky: 
Str. 11, A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: Nesouhlasíme se začleněním ploch parcelní čísla 2841, 
148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče. Takový krok je zbytečný, neopodstatněný a nesmyslný.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Není zřejmé, co je myšleno pojmem „začlenění ploch“, zda zahrnutí  k novým návrhovým plochám, nebo 

zakreslení jako zastavěné území v územním plánu.  
Pro všechny plochy v územním plánu musí být stanoveno jejich využití, nelze tedy některé pozemky „nezačlenit“ do územního 
plánu. Na základě připomínek dle § 50 stavebního zákona (viz výše) nebyla na jmenovaných pozemcích navržena žádná 

plocha pro dopravní stavbu ani plocha pro bydlení. V územním plánu byla na základě připomínky zakreslena pouze stávající 
účelová komunikace na pozemku 2841 a dalších dle skutečného stavu, která slouží jako příjezd k nemovitostem - stávajícím 
rodinným domům, návrh rozšíření komunikace DS 47 v úseku na výše jmenovaných pozemcích byl v územním plánu zrušen. 

Na základě námitek dle § 52 byl zrušen i zákres stávající účelové komunikace na pozemku 2841 a dalších a pozemky byly 
zahrnuty do ploch bydlení BI a plochy smíšené obytné SO.3, ve kterých je dopravní infrastruktura přípustnou činností. 
 
 

Znění připomínky: 
Část B - odůvodnění, B/I.1a - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008 , Str. 3 : 

Není pravda - mnohé plochy zabírají kvalitní zemědělskou půdu, dokonce aniž by to vlastníci pozemků sami 
požadovali!  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Viz vyhodnocení předchozí připomínky z připomínky č. 7, týkající se ZPF : k části A - návrh, str. 4 - 
odstavec na konci  
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Znění připomínky: 

PÚR ČR 2008, bod (16): Jistě nelze hovořit o akceptaci navrhovaného řešení všemi stranami a už vůbec ne o zohlednění 
požadavků na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Navrhované řešení v lokalitě kolem 
pozemků parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče je v naprostém rozporu s uvedeným 

požadavkem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá, není zřejmé, v čem je viděn  naprostý rozpor. Odůvodnění popisuje a hodnotí komplexní přístup k řešení 
územního plánu, který vychází z Politiky ÚR 2008. Pořizovatel prověřil postup pořizování ÚP Vidče a konstatuje, že postup je v 
souladu s požadavky právních předpisů. Územní plán byl zveřejněn v rámci vyjádření k Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj a v 

rámci veřejného projednání tak, aby měla veřejnost možnost seznámit se s územním plánem a uplatnit připomínky a v případě 
veřejného projednání námitky k územnímu plánu. Výsledek vyhodnocení připomínek a námitek byl zapracován do 
dokumentace.   
 

 
Znění připomínky: 
PÚR ČR 2008, bod (19): Rozhodně není v souladu, dochází k svévolnému prosazování osobních zájmů jednotlivců. Navrhované 

znění nového územního plánu obce Vidče vnímáme jako pokus o bezhlavé rozšiřování sítě komunikací na plochy určené k 
výstavbě RD a zbytečného záboru pozemků pro účel výstavby i v místech, kde to není nutné.  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá, připomínka se nijak netýká textu, který namítá. Není uvedena žádná podrobnost či příklad nesouladu, 
jedná se spíše o konstatování. Na základě obsahu nelze připomínku vyhodnotit.  

 
 
Znění připomínky: Tak jak je navržen je v mnoha místech v rozporu s Politikou územního rozvoje žádáme nápravu.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. V připomínce není uvedena žádná podrobnost či příklad rozporu, není zřejmé, jaká náprava je 

požadována, jedná se spíše o konstatování. Obsahuje spíše shrnutí předchozích bodů, které byly vyhodnoceny výše. Na 
základě obsahu nelze připomínku vyhodnotit. 
 

 
Znění připomínky: 
Odůvodnění ÚP, Str. 6, B/I.1c - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních 

vztahů : Není pravda, že by byla maximální snaha o zachování cenné přírodní prostředí - navrhovaným řešením dochází 
v mnoha případech ke zbytečnému záboru půdy, aniž by o to vlastníci stáli.  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. V připomínce není uvedena žádná podrobnost, na základě které by bylo možné připomínku vyhodnotit, 
jedná se spíše o konstatování. Dle obsahu připomínky nelze provést její vyhodnocení.  

 
 

Znění připomínky: 

Odůvodnění ÚP, Krajinný ráz Zlínského kraje: Snaha o minimalizaci zastavitelných ploch je nesmysl, právě z důvodu 
rozšiřování území určeného pro výstavbu na zemědělsky významném územÍ. Proč je tomu tak i v případech, kdy to 
nikdo nepožaduje?  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. V připomínce není uvedena žádná podrobnost, na základě které by bylo možné připomínku vyhodnotit, 

jedná se spíše o konstatování. Dle obsahu připomínky nelze provést její vyhodnocení.  
 
 

Znění připomínky: 
Odůvodnění ÚP : Bilance nových ploch pro bydlení byla stanovena s přihlédnutím k výhledovému počtu obyvatel. Celková 
kapacita všech ploch pro bydlení (BI, SO.3) je tedy 22,24ha, z čehož připadá:  

- plochy BI (bydlení individuální): 17,8ha= 121bj (RD)  
- plochy SO.3 (smíšená obytná vesnická): 4,44ha = 20bj (RD)  
Připomínka: Nepravdivé údaje - špatným uváděním údajů o stávajícím stavu a o záborech dochází ke zkreslování 

uvedených výsledků (např. parcela číslo 1943/1).  
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá. V připomínce není uvedena žádná podrobnost, na základě které by bylo možné připomínku vyhodnotit, 
jedná se spíše o konstatování. Dle obsahu připomínky nelze provést její vyhodnocení. 

  

 
Znění připomínky: 
V souvislosti se záměrem zahrnout pozemky parcelní čísla 1946/5, 1947, 1946/3  a 1946/1 v katastrálním území Vidče do území 

určeného pro výstavbu uvádíme následující nesrovnalosti:  
B/I.Ib - Vyhodnocení z hlediska požadavků Zásad územního rozvoje Zlínského kraje  
Současný návrh územního plánu rozhodně není v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kr aje, a to 

ve více oblastech. Proti tomuto stavu jsme již podali námitky, avšak ty byly zpracovatelem v dokumentu s 
názvem IV. Vyhodnocení připomínek, požadavků dotčených orgánů a podnětů označeny ja ko připomínky, které 
lze v podstatě ignorovat, proto je zde znovu uvádíme. Zdůrazňujeme, že zde vznášíme námitky, nikoliv 

připomínky. Snahu o ignoraci uvedených námitek s odůvodněním, že "Požadavky vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje jsou řešeny nad územím Zlínského kraje, nikoliv v rámci jednotlivých 
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katastrálních území Zlínského kraje", považujeme za vtip. Jestliže katastrální území obce Vidče je součástí 

Zlínského kraje, tak se zcela nepochybně schválené Zásady územního rozvoje Zlínskéh o kraje vztahují také na 
tuto obec.  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. může každý ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení oznámení o 
projednávání zadání územního plánu na úřední desce uplatnit připomínky. Pan Martin Cáb podal připomínku k zadání 

územního plánu dne 15.3.2011. Tato připomínka byla vyhodnocena a je součástí dokumentu „IV. Vyhodnocení připomínek, 
požadavků dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí k návrhu zadání územního plánu Vidče“.  Z  tohoto důvodu, tj. 
z důvodu projednávání zadání územního plánu Vidče, byl dopis pana Martina Cába kvalifikován ne jako námitka, ale jako 

připomínka. Pořizovatel se připomínkami zabýval a neshledal rozpor mezi dokumentem Zadání územního plánu Vidče a 
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. 
Dle § 50 odst. (3) stavebního zákona může každý uplatnit k návrhu územního plánu u pořizovatele své připomínky, jedná se 
tedy i v tomto případě o připomínku, nikoli námitku, jak podatelé uvádějí. Námitky lze podat až ve fázi veřejného projednání, ne 

však vždy, námitky mohou podat v souladu s § 52 SZ pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti, proto některé obecné námitky navrhovatele jsou vyhodnoceny jako připomínka.  
Připomínky podle § 50 stavebního zákona, které měly charakter námitky, byly vyhodnoceny v rámci vyhodnocení připomínek a 

námitek k veřejnému projednání jako námitky. 
Ve výše uvedené části  připomínky není uvedena žádná podrobnost nesouladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, 
na základě které by bylo možné připomínku vyhodnotit, jedná se spíše o konstatování. Dle obsahu připomínky nelze provést její 

vyhodnocení. 
 

 

Znění připomínky: 
1. V části a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  
Priorita (16): Při řešení ochrany hodnot území chránit okrajové části obce, kde jsou zachovány zbytky původního pasekářského 

osídlení. ..  
Výše uvedené pozemky jsou přesně příkladem takové okrajové části.  

 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Pod pojmem „zbytky původního pasekářského osídlení“ si lze představit okrajové části obce, kde je 
rozptýlená zástavba v krajině, obecně označovaná jako samoty, bez návaznosti na zastavěné území. Není zřejmé, které z výše 

uvedených namítaných pozemků mají podatelé na mysli, pozemky výše uváděné v námitce přímo navazují na zastavěné a 
zastavitelné území obce, nejde tedy o pasekářské osídlení. Ve výše uvedené části  připomínky není uvedena žádná 
podrobnost, na základě které by bylo možné připomínku vyhodnotit, jedná se tedy spíše o konstatování. 

 
 
Znění připomínky: 

Priorita (19): Uvedené pozemky navazují na nezastavěné území 
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá. Priorita (19) PÚR ČR uvádí ochranu nezastavěného území, ale zároveň uplatňuje požadavek přednostně 
umisťovat návrhové plochy v návaznosti na zastavěné území. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejnou infrastrukturu. Pozemky na různých místech uváděné v námitce jsou buď součástí zastavěného území, 

nebo přímo navazují na zastavěné území a tudíž současně navazují i na nezastavěné území, jejich návrh je tedy v souladu 
s Politikou územního rozvoje 2008. 
 

 
Znění připomínky: 
Priorita (20): Rozvojové záměry umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit ...  

Připomínka: Žádný z těchto pozemků nemá vyřešen přístup - ten je možný pouze přes pozemky v soukromém 
vlastnictví. Nejde přitom o žádné veřejně přístupné pozemky, ani zde neexistuje pro zamýšlený účel žádné 
zákonné právo. Vlastníci těchto pozemků, přes které má být přístup realizov án, s tímto jednoznačně a zásadně 

nesouhlasí, přičemž jsem byl svědkem toho, když na tuto skutečnost upozorňovali nové vlastníky pozemků 
(jejich parcelní čísla jsou uvedeny výše) ještě předtím, než si je zakoupili se záměrem využít je k výstavbě. Noví 
vlastníci je tedy koupili s vědomím, že je pro daný účel ve stávajícím stavu nebude možné využít. Od počátku, kdy 

si tyto pozemky koupili, zde dochází ve značné míře k zneužívání soukromých pozemků k neoprávněnému 
přístupu dotčených pozemků za nejrůznějšími účely, z čehož dlouhodobě pramení celá řada problémů, s nimiž se 
vlastníci v této lokalitě musí potýkat. Opakovaně jsou tyto záležitosti řešeny jak zástupci orgánů veřejné moci, tak 

Policií České Republiky. Často zde také dochází k ostrým výstupům s vlastník y pozemků, kterých se to týká. Jde 
tedy zcela jednoznačně o vysoce konfliktní lokalitu, přičemž navrhovaná změna zcela jistě povede ke znásobení 
četnosti a intenzity těchto konfliktů.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Připomínka se pro svou podrobnost nevztahuje k Prioritě (20) PÚR ČR 2008. V PÚR ČR 2008 se jedná 

o rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny. V případě ochrany krajiny se jedná o veřejné zájmy např. 
ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou ochrany zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod apod. Je třeba 

vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny. Dle tohoto výčtu je zřejmé, že se jedná o vztah mezi krajinou a 
urbanistickými požadavky na území. 

PÚR ČR 2008 je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost  krajů a obcí. Výše 
uvedená námitka, resp. připomínka, nemá souvislost s prioritou (20) PÚR ČR, tato připomínka je spíše charakteru občansko-
právního, kterou územní plánování na úrovni státu neřeší. 
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Znění připomínky: 

2.   V části b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Z RURÚ vychází pro obec Vidče tyto 
 problémy k řešení: • Minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany ZPF  
Připomínka: Navrženou změnou dojde právě k takovémuto záboru ZPF, přičemž ZPF v uvedené oblasti patř í mezi 

ty nejhodnotnější.  
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá. Viz vyhodnocení této připomínky č. 7, znění připomínky: k Části A - návrh Str. 4  
 
 

Znění připomínky: 
3. V části c) Požadavky na rozvoj území obce  
 - Rozvoj bydlení bude navržen pouze v místech s vhodnými předpoklady pro jeho umístění a dostupné napojení na 
 sítě stávající dopravní a technické infrastruktury.  

Připomínka: Připravované změny jsou v přímém rozporu s tímto požadavkem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka se zamítá. Pořizovatel prověřil možnost napojení na stávající sítě dopravní a technické infrastruktury pro jednotlivé 
návrhové plochy, všechny plochy mají řešeno napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury. Návrh komunikace DS 47 
jako dopravní napojení plochy BI 9 byl z územního plánu na základě námitky vyloučen. V případě, že v dokumentaci zůstalo 

označení komunikace DS 47, bylo toto opraveno. 
  
 

Znění připomínky: 
4. V části f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
Chránit vymezenou oblast katastrálního území Vidče zahrnuté v Chráněné krajinné oblasti Beskydy (zóna I.-IV) a v Evropsky 

významné lokalitě NATURA 2000.  
Připomínka: Uvedené pozemky jsou do této oblasti zahrnuty.  
 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. K návrhu územního plánu Vidče bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je Vyhodnocení  vlivů Územního plánu Vidče na životní prostředí a Vyhodnocení vlivu koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a  dotčený orgán ochrany přírody - Správa CHKO Beskydy - posoudil návrh územního plánu 
Vidče a vydal kladné stanovisko č.j. 4459/BE/2012. Dle uvedených dokumentů byla dokumentace upravena, některé plochy 
byly na základě výsledků společného jednání vyloučeny nebo zmenšeny a plochy zakreslené v dokumentaci pro veřejné 

projednání byly  již plně v souladu s Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a s vyjádřením dotčeného orgánu - Správy 
CHKO Beskydy. 
Dotčený orgán Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, neuplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení 

připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách, má se tedy v souladu s § 53, odst. (1) stavebního zákona za to, že s návrhy 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasil. 

 

 
Znění připomínky: 
5. V části i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - Řešit dopravní napojení na 

 navrhované plochy výstavby.  
Připomínka: U zmíněných návrhů toto není řešeno. Nelze přece rozšiřovat plochy pro výstavbu, není -li k těmto 
plochám vyřešen přístup!  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka se zamítá. Pořizovatel prověřil dopravní napojení jednotlivých návrhových ploch, pro všechny návrhové plochy je 

tento požadavek splněn. 
 
 

Znění připomínky: 
Vyhodnocení a zdůvodnění (ZPF) obsahuje nepravdivé údaje, proto nemůže být považováno za dostačující a řádné.  

 

Vyhodnocení připomínky:   
Připomínka se zamítá. V případě záboru ploch ZPF v ÚP Vidče bylo k návrhu územního plánu vydáno kladné stanovisko - vydal 
dotčený orgán ochrany ZPF - Krajský úřad ŽP, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém Koordinovaném stanovisku č.j. 

KUZL 65283/2012, který neshledal nedostatky ve vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF.  
 
 

Znění připomínky: 

6. V části m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území... Ochrana zemědělského 
 půdního fondu  
Něco takového sotva mohlo být provedeno, když navrhovaný územní plán obsahuje řadu ploch, nově označených jako lokality 

určené pro výstavbu RD, o které nejen že nebylo vlastníky žádáno, ale nebyli o tomto záměru ani informováni. Snahu 
zpracovatelů ÚP, v čele s pověřeným zastupitelem obce, který by měl být nejvíce zodpovědný za předložený návrh řešení, 
považujeme za vysoce arogantní. Jejich svévolné zásahy do práv vlastníků dotčených pozemků jsou alarmující.  

Byla tato možnost prověřena? Jak nám vysvětlíte nezbytnost navrhovaného řešení u těchto pozemků, jestliže nejsou 
vyřešeny ani základní a nezbytné záležitosti pro takovéto rozšíření? Prosíme o zaslání onoho řádného zdůvodnění 
zahrnutí těchto konkrétních lokalit a návrhu řešení také z pohledu ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 

zájmů.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínka se zamítá, nelze vyhodnotit pro její nekonkrétnost. Řádné zdůvodnění územního plánu Vidče včetně odůvodnění 
konkrétních lokalit z hlediska ochrany ZPF je obsaženo v textové části Odůvodnění územního plánu Vidče.  
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Znění připomínky: 

Ke všem uvedeným námitkám a žádostem požadujeme písemnou odpověď, včetně zdůvodnění. 
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínka se zamítá. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí Opatření obecné povahy, které vydává zastupitelstvo 
obce, po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Obecní úřad 

Vidče, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz. Rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, povinností 
pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání. 

Na námitku podatelů bylo odpovězeno dopisem č.j. MěÚ-RpR/11466/2013, kde pořizovatel podrobně popsal postup 
vyhodnocování námitek k územnímu plánu. 
 
 

 
 
Připomínka č. 8 ze dne 8.3.2013: 

 
 
Znění připomínky: 

Nesouhlasím s plánovaným vybudováním komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 
1951/2 v k. ú. Vidče, které jsou pro zvýšený provoz zcela nevyhovující. Z důvodu snížení kvality bydlení nesouhlasím zejména s 
navrhovanou komunikací označenou jako DS 47.  

 
Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce bylo vyhověno na základě vyhodnocení podaných námitek. Komunikace DS 47 byla navržena za účelem zlepšení 

prostupnosti území a lepší dostupnosti pozemků. Jelikož je však obslužnost zastavěných pozemků v dané lokalitě zajištěna po 
stávajících účelových komunikacích a návrhová plocha BI 9 je napojena na komunikaci z východní strany, po dohodě s určeným 
zastupitelem byla tedy návrhová komunikace DS 47 v tomto úseku na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona 

z dokumentace vypuštěna, dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného 
projednání již bez této návrhové komunikace. 
 

 
Znění připomínky: 
- Nesouhlasím s plánem na vybudování elektrického vedení, konkrétně s navrženo u trasou vysokého napětí přes pozemky 

parcelní čísla 1952/7, 1952/14, 1952/15, 1952/2, 1957, 1964/2, 1952/6, 1959/1, 1959/2, 1952/10 a 2841 v k. ú. Vidče.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínce bylo vyhověno na základě vyhodnocení podaných námitek. Přes žádný z výše jmenovaných pozemků nebylo 
v návrhu územního plánu Vidče ve fázi dokumentace pro společné jednání navrženo žádné elektrické vedení, navrhovatelka 
pravděpodobně nesouhlasila s návrhem vedení VN z původního územního plánu, schváleného  26.2.1997.  

V dokumentaci pro veřejné projednání již bylo v některých jmenovaných pozemcích zakresleno podzemní vedení VN, podkladem 
pro zakreslení bylo vyjádření ČEZ Distribuce ke společnému jednání.  
Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 

východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 
 
 

Znění připomínky: 
- Návrh územního plánu v této podobě bezohledně a jednostranně prosazuje zájmy vlastníků pozemků, kteří chtějí zahájit 
výstavbu. Je zcela nepřípustné, aby se zabíraly pozemky tak, že dochází v naší lokalitě k opakovanému poškozování pouze 

mých rodičů, obzvlášť když to není nevyhnutelné. Jako příklad uvádím pozemky parcelní čísla 1964/2, 2841, 1951/2.  
Vybudování navržené komunikace označené jako DS 47 je v uvedené podobě nesmyslné, není nutné a v dané oblasti může 
značně zkomplikovat dopravu, proto s ní nesouhlasím a žádám o její odstranění z návrhu územního plánu.  

 
Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce bylo vyhověno na základě vyhodnocení podaných námitek. Po dohodě s určeným zastupitelem byla návrhová 

komunikace DS 47 v tomto úseku na základě připomínek dle § 50 stavebního zákona z dokumentace vypuštěna, dokumentace 
byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové komunikace. 

 

Znění připomínky: 
Jednoznačně nesouhlasím, aby kterýkoliv z pozemků ve vlastnictví mých rodičů byl zařazen mezi plochy určené k vyvlastnění, 
nebo jako plochy s předkupním právem. K takovému označení rodiče nikdy nedali souhlas a ani k němu neexistuje žádný 

zákonný důvod, proto žádám, aby žádný z pozemků rodičů již takto nebyl označován - zejména ne parcely čísla 2841, 148/1, 
383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 a další v k. ú. Vidče.  
 

Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce bylo vyhověno na základě vyhodnocení podaných námitek. Komunikace DS 47 byla navržena jako veřejně 
prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Vypuštěním komunikace DS 47 z územního plánu na základě připomínky dle § 50 

stavebního zákona odpadl i institut vyvlastnění pro tuto komunikaci, v dokumentaci pro veřejné projednání již žádný z pozemků 
podatelů nebyl územním plánem zařazen mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. 
 

 
Znění připomínky: 
Nesouhlasím s uložením inženýrských síti do pozemků rodičů, kteří si to také nepřejí. Ke stávajícím domům není toto potřeba a 

neexistuje žádná lokalita, ke které by inženýrské sítě musely být nevyhnutelně budovány v jejich pozemcích - zejména ne 

http://www.roznov.cz/
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parcely čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 1951/2 a další v k. ú. Vidče.  

 
Vyhodnocení připomínky:   
Připomínka se zamítá. Uložení sítí v pozemku územní plán neřeší, pouze navrhuje možné řešení technické infrastruktury, 

přičemž vzhledem k měřítku územního plánu nelze jejich umístění na pozemcích přesně specifikovat. Uložení sítí je možné řešit 
až na základě územního řízení, které stanoví přesné umístění sítí v pozemcích a kdy jsou majitelé pozemků účastníky řízení.  

 

Znění připomínky: 
Nesouhlasím s plánem na vybudování elektrického vedení přes pozemky rodičů. Zejména nesouhlasím s navrženou trasou 
vysokého napětí přes pozemek parcelní čísla 1952/7, 1952/14, 1952/15, 1952/2, 1957, 1964/2, 1952/6, 1959/1, 1959/2, 

1952/10 a 2841 v k. ú. Vidče.  
 
Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce se vyhovuje na základě vyhodnocení podaných námitek. Přes žádný z výše jmenovaných pozemků nebylo v návrhu 

územního plánu Vidče ve fázi dokumentace pro společné jednání navrženo žádné elektrické vedení, navrhovatel pravděpodobně 
nesouhlasil s návrhem vedení VN z původního územního plánu, schváleného  26.2.1997.  
V dokumentaci pro veřejné projednání již bylo v některých jmenovaných pozemcích podzemní vedení VN zakresleno, podkladem 

pro zakreslení bylo vyjádření ČEZ Distribuce ke společnému jednání.  
Na základě námitky byla upravena trasa vedení VN a toto vedení pro plochy bydlení je navrženo v  komunikaci na východní 
straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 

 
Znění připomínky: 
Nesouhlasím s rozšířením stavebního obvodu na parcelu číslo 1951/2. Tuto parcelu využíváme jako zahradu a sad u domu. Je 

naprosto nehorázné zde navrhovat vybudování komunikace označené jako DS 47.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínce se vyhovuje na základě vyhodnocení podaných námitek. Na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona byla z 
pozemku parc. č. 1951/2 z dokumentace vypuštěna jak návrhová plocha pro bydlení, tak část návrhové plochy pro dopravu, 
dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této návrhové 

komunikace a návrhové plochy bydlení. 

 
Znění připomínky: 

Do návrhu nového územního plánu je zapracován záměr zahrnout a schválit v projednávaných změnách územního plánu obce 
Vidče také pozemky parcelní čísla 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče, které jsou navrženy jako plochy 
určené k výstavbě. Přístup k těmto pozemkům je přitom neoprávněně plánován přes pozemky mých rodičů, kteří s umožněním 

přístupu k těmto pozemkům od začátku zásadně nesouhlasí a dlouhodobě se proti jejich zneužití aktivně brání. Jelikož bydlím v 
domě s rodiči, dotýká se tato změna přímo i mne.  
Vlastníci výše uvedených pozemků neoprávněně a nehorázným způsobem využívají pro přístup ke svým pozemkům pozemky 

mých rodičů. Stává se, že během celého víkendu pendlují auta s vozíky nahoru a zpět, dodávky, nákladní vozidla v takové 
frekvenci a takovou rychlostí, že si často připadám jako u silnice III. třídy. Samozřejmě je s tímto spojen zvýšený hluk a díky 
některým bezohledným řidičům, kteří projíždějí kolem domu rodičů, také riziko, že v nepřehledných úsecích dříve nebo později 

dojde k nehodě. Tento stav je zcela neúnosný, proto zcela podporuji snahu mých rodičů proti tomuto stavu se aktivně bránit. 
Tímto způsobem se značně mění charakter této lokality, která byla vždy klidná a nikdy zde nejezdívaly jen tak volně cizí vozidla 
a narušuje se tak pokojný stav.  

Návrhem územního plánu v tomto znění dáváte jasný signál tomu, aby noví vlastníci zmíněných pozemků pokračovali v 
neoprávněných snahách zneužívat pozemky mých rodičů pro přístup ke svým nemovitostem a také prostor pro nové vysoce 
konfliktní situace, o které kolem našeho domu již nějakou dobu v této souvislosti není nouze. Věřím, že celá snaha o realizaci 

nového územního plánu v tomto znění vychází pouze z důvodu nedostatečného seznámení se s všemi náležitostmi 
zainteresovaných osob, takže pro správné rozhodnutí zda pokračovat v navržených změnách se postačí detailně seznámit se 
všemi skutečnostmi. Bude-li nadále docházet k porušování vlastnických práv mých rodičů a k jejich nerespektování ze strany 

úřadů, které bez ohledu na ně svévolně rozhodnou o změnách v lokalitách bez vyřešeného přístupu, jsem připravena plně 
podpořit rodiče ve snaze bránit se podobným praktikám jakoukoliv cestou. Vznikne-li ve spojitosti s takovýmto rozhodnutím 
jakákoliv škoda na majetku rodičů, budu se podílet na snaze vymáhat jejich náhradu.  

Jelikož se vedení obce Vidče podílelo a podílí svými postupy a vyjádřeními na zneužívání pozemků mých rodičů, díky kterému 
došlo a dále dochází k poškozování jejich majetku, narušování jejich vlastnických práv, snížení kvality bydlení v této lokalitě, 
vzniku konfliktních situací a narušení pokojného stavu, je za tento stav také zodpovědné. Zejména zastupitel, zodpovědný za 

podobu nového územního plánu.  
Žádám vás tedy, jako orgán zodpovědný za podobu nového územního plánu Vidče na pozemcích parcelní čísla 1946/5, 1947, 
1946/3, 1946/1 v k. ú. Vidče, aby jste tyto pozemky z území určeného pro výstavbu z výše uvedených důvodů vypustili.  

K mým námitkám a žádostem požaduji písemnou odpověď, včetně zdůvodnění.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínka se zamítá. Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území. Žádosti o pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická 
práva k pozemku na území obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady 

legitimního očekávání, kdy obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly. Obec zařadila žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly 
posouzeny na udržitelný rozvoj území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány. Přístup k ploše BI 9, jejíž součástí jsou 

některé zmiňované pozemky, je možné řešit z místní komunikace na východní straně, rovněž tak napojení na sítě technické 
infrastruktury. Podrobně může být toto projednáno až v územním řízení.  
Vyhodnocení připomínek a námitek včetně odůvodnění je součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo 

obce a které je po svém vydání zveřejněno k nahlédnutí, aby každý, tedy i podatelé, se s ním mohl seznámit. 
Na žádost o písemnou odpověď bylo odpovězeno dopisem č.j.  MěÚ-RpR/11467/2013. 
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b) Připomínky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. po veřejném 
projednání 
 

 
Připomínka č. 1 ze dne 16.7.2013 
 

 
Znění připomínky: 
Nesouhlasím s plánovaným vybudováním komunikací přes pozemky parcelní čísla 2841, 148/1,383, 1946/2, 1964/2, 1952/8, 

1951/2 v k. ú. Vidče, které jsou pro zvýšený provoz zcela nevyhovující. Z důvodu snížení kvality bydlení nesouhlasím zejména s 
navrhovanou komunikací označenou jako DS 47 (v grafické části sice již zakreslena není, avšak i nadále je na ni odkazováno v 
textové části B - odůvodnění).  

 
Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce bylo vyhověno na základě podaných námitek. Komunikace DS 47 byla navržena za účelem zlepšení prostupnosti 

území a lepší dostupnosti pozemků. Jelikož je však obslužnost zastavěných pozemků v dané lokalitě zajištěna po stávajících 
účelových komunikacích a návrhová plocha BI 9 je napojena na komunikaci z východní strany, po dohodě s  určeným 
zastupitelem byla návrhová komunikace DS 47 v tomto úseku na základě připomínky dle § 50 stavebního zákona z dokumentace 

vypuštěna, dokumentace byla ještě před veřejným projednáním upravena a zveřejněna v rámci veřejného projednání již bez této 
návrhové komunikace. Pořizovatel na základě námitky prověřil textovou část Odůvodnění, text zmiňující navrhovanou komunikaci 
DS 47 byl z dokumentace odstraněn. 

 
 
Znění připomínky: 

Nesouhlasím s plánem na vybudování elektrického vedení, konkrétně s navrženou trasou vysokého napětí přes pozemky 
parcelní čísla 2841, 148/1, 1946/2 a 383 v k. Ú. Vidče. Trasa tohoto vedení je plánována v těsné blízkosti domu, v němž bydlím 
a napříč přes zahradu, kterou využívám - vybudování tohoto vedení povede k omezení využití těchto pozemků a ke zhoršení 

podmínek pro bydlení (blízkost vedení vysokého napětí negativně ovlivňuje zdraví člověka).  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínce bylo vyhověno na základě podaných námitek. V dokumentaci pro veřejné projednání bylo ve jmenovaných 
pozemcích zakresleno podzemní vedení VN, podkladem pro zakreslení bylo vyjádření ČEZ Distribuce ke společnému jednání.  
Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na 

východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl odstraněn. 
 
 

Znění připomínky: 
Pozemky parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče jsou vázány zástavním právem v můj prospěch, 
proto zásadně nesouhlasím s návrhem na uložení inženýrských síti do pozemků parcelní čísla 2841, 148/1, 383, 1946/2, 

1952/8, 1951/2 v k. ú. Vidče. Ke stávajícím domům není toto potřeba a neexistuje žádná lokalita, ke které by inženýrské sítě 
musely být nevyhnutelně budovány v těchto pozemcích. Zejména nesouhlasím s plánem na vybudování vodovodního řadu a 
rozvodů elektřiny v těchto pozemcích. Vodovodní řad pro stávající domy je již vybudován, proto není důvod plánovat další 

rozkopání zahrady ani přístupových pozemků.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínce bylo vyhověno na základě podaných námitek. Na základě námitky podané po veřejném projednání byla upravena 
trasa vedení VN a toto vedení bylo navrženo v komunikaci na východní straně plochy BI 9, zákres ze jmenovaných pozemků byl 
odstraněn. 

Zákres návrhu vodovodního řadu vychází z dokumentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schváleného dne 
20.10.2004, který je koncepčním dokumentem pro tvorbu územních plánů. Na základě námitek byl zákres vodovodu na těchto 
pozemcích z územního plánu vyloučen. Vodovod v dané lokalitě je možno zbudovat na základě přípustných činností v ploše 

bydlení pouze se souhlasem vlastníka pozemků. 
 
 

Znění připomínky: 
Do návrhu nového územního plánuje zapracován záměr zahrnout a schválit v projednávaných změnách územního plánu obce 
Vidče také pozemky parcelní čísla 1946/5, 1947, 1946/3 a 1946/1 v katastrálním území Vidče, které jsou navrženy jako plochy 

určené k výstavbě. Přístup k těmto pozemkům je přitom neoprávněně plánován přes pozemky mých rodičů, kteří s umožněním 
přístupu k těmto pozemkům od začátku zásadně nesouhlasí a dlouhodobě se proti jejich zneužití aktivně brání. Jelikož bydlím v  
domě s rodiči, dotýká se tato změna přímo i mne.  

Vlastníci výše uvedených pozemků neoprávněně a nehorázným způsobem využívají pro přístup ke svým pozemkům pozemky 
mých rodičů. Stává se, že během celého víkendu pendlují auta s vozíky nahoru a zpět, dodávky, nákladní vozidla v takové 
frekvenci a takovou rychlostí, že si často připadám jako u silnice III. třídy. Samozřejmě je s tímto spojen zvýšený hluk a díky 
některým bezohledným řidičům, kteří projíždějí kolem domu rodičů, také riziko, že v nepřehledných úsecích dříve nebo později 

dojde k nehodě. Tento stav je zcela neúnosný, proto naprosto podporuji snahu mých rodičů se proti tomuto stavu aktivně bránit. 
Tímto způsobem se značně mění charakter této lokality, která byla vždy klidná a nikdy zde nejezdívaly jen tak volně cizí vozidla. 
Narušuje se tak pokojný stav.  

Návrhem územního plánu v tomto znění dáváte jasný signál tomu, aby noví vlastníci zmíněných pozemků pokračovali v 
neoprávněných snahách zneužívat pozemky mých rodičů pro přístup ke svým nemovitostem a také prostor pro nové vysoce 
konfliktní situace, o které kolem našeho domu již nějakou dobu v této souvislosti není nouze. Věřím,  že celá snaha o realizaci 

nového územního plánu v tomto znění vychází pouze z důvodu nedostatečného seznámení se s všemi náležitostmi 
zainteresovaných osob, takže pro správné rozhodnutí zda pokračovat v navržených změnách se postačí detailně seznámit se 
všemi skutečnostmi. Bude-li nadále docházet k porušování vlastnických práv mých rodičů a k jejich nerespektování ze strany 

úřadů, které bez ohledu na ně svévolně rozhodnou o změnách v lokalitách bez vyřešeného přístupu, jsem připravena plně 
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podpořit rodiče ve snaze bránit se podobným praktikám jakoukoliv cestou. Vznikne-li ve spojitosti s takovýmto rozhodnutím 

jakákoliv škoda na majetku rodičů, budu se podílet na snaze vymáhat jejich náhradu.  
Jelikož se vedení obce Vidče podílelo a podílí svými postupy a vyjádřeními na zneužívání pozemků mých rodičů, díky kterému 
došlo a dále dochází k poškozování jejich majetku, narušování jejich vlastnických práv, snížení kvality bydlení v této lokalitě, 

vzniku konfliktních situací a narušení pokojného stavu, je za tento stav také zodpovědné.  
Žádám vás tedy jako orgán, zodpovědný za podobu nového územního plánu Vidče na pozemcích parcelní čísla 1946/5, 1947, 
1946/3, 1946/1 v k. ú. Vidče, tyto pozemky z území určeného pro výstavbu z výše uvedených důvodů vypustit.  

K mým námitkám a žádostem požaduji písemnou odpověď, včetně zdůvodnění.  
 
Vyhodnocení připomínky:   

Připomínka se zamítá. Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území. Žádosti o pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická 
práva k pozemku na území obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady 
legitimního očekávání, kdy obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 

nedůvodné rozdíly. Obec zařadila žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly 
posouzeny na udržitelný rozvoj území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány. Přístup k ploše BI 9, jejíž součástí jsou 
některé zmiňované pozemky, je možné řešit z místní komunikace na východní straně, rovněž tak napojení na sítě technické 

infrastruktury. Podrobně může být toto projednáno až v územním řízení.  
Vyhodnocení připomínek a námitek včetně odůvodnění je součástí Opatření obecné povahy, které vydává zastupitelstvo obce a 
které je po svém vydání zveřejněno k nahlédnutí, aby každý, tedy i podatelé, se s ním mohl seznámit. Do opatření obecné 

povahy může každý po jeho vydání nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Obecní úřad Vidče, 
dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, vyjádření 
k námitkám se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě. 

O tomto postupu projednávání územního plánu a o způsobu vyhodnocení připomínek a námitek již byla podatelka informována 
dopisem č.j.  MěÚ-RpR/11467/2013 ze dne 9.4.2013. 
Viz rovněž odůvodnění námitky p. Hany Cábové z Rozhodnutí o námitkách dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelka podala 

obsahově shodnou námitku již 8.3.2013.  
 
 

 
 
 

Připomínka č. 2  ze dne 16.7.2013 
 
 

Znění připomínky: 
· Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 

započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 

prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1 v k. ú. Vidče.  
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
Pořizovatel prověřil výměru plochy BI 9, jejíž součástí je část pozemku parc. č. 1943/1 a na základě připomínky požádal 
zpracovatele ÚP o kontrolu výměry návrhové plochy BI 9. Projektant zkontroloval velikost plochy BI 9 a konstatoval její 

správnost. Při stanovení velikosti ploch nelze porovnávat údaje z digitalizované katastrální mapy (KMD), popřípadě z 
účelové katastrální mapy Zlínského kraje, která je použita jako podklad pro zpracování územního plánu, a údaje v KN, 
součet výměry pozemků např. v oblasti plochy č. 9 z grafické části dokumentace (ÚKM - účelová katastrální mapa) 

nemůže být vzhledem k rozdílnosti metod sloužících ke zjišťování velikosti pozemků v minulosti a nyní  identický s údaji 
z KN (KMD - katastrálním mapa digitalizovaná).  

Přesné hodnoty mohou být stanoveny až po celkové digitalizaci katastrálního území a vytvoření digitálních katastrálních map 

(DKM). 
Viz rovněž odůvodnění připomínky F. a A. Cábových z Vyhodnocení připomínek dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelé podali 
obsahově shodnou připomínku již 8.3.2013.  

 
 
Znění připomínky: 

1. část: Takto navržený územní plán stále významně a cíleně poškozuje naše vlastnická práva, snižuje kvalitu bydlení, 
narušuje pokojný stav a způsobuje značné finanční i majetkové újmy, proto s ním ve výše uvedených částech 
nesouhlasíme.  

Děkujeme za respektování našich vlastnických práv a věříme, že návrh nového územního plánu bude přepracován v souladu s 
našimi oprávněnými požadavky.  
2. část: Žádáme, abychom byli o zapracování všech našich námitek písemně informování před dokončením nového územního 

plánu tak, aby s časovým předstihem bylo možné dořešit případné nesrovnalosti a chyby. V případě, že naše námitky a 
požadavky nebudou v přípravě nového územního plánu obce Vidče zohledněny, jsme připraveni se proti tomuto bránit právní 
cestou.  

 
Vyhodnocení připomínky: 
1. část připomínky se zamítá. 

V procesu pořizování územního plánu se jedná o spolupráci obce, zastoupené určeným zastupitelem či zastupitelstvem obce, 
projektanta a pořizovatele a občanů, kteří se na tvorbě územního plánu podílejí podáním připomínek a námitek, nelze tedy 
jmenovat žádnou konkrétní osobu, jak podatelé požadují. Není zřejmé a podatelé neuvádějí, jakým způsobem územní plán 

poškozuje vlastnická práva, jelikož vlastnická práva zapsaná v katastru nemovitostí se vydáním územního plánu nemění, jak se 
sníží kvalita bydlení, narušuje pokojný stav a čím mohou být způsobeny podatelům značné finanční a majetkové újmy. Územní 
plán navrhuje funkční využití ploch, čímž nepoškozuje vlastnická práva ani nenarušuje pokojný stav. 

2. část připomínky se zamítá. 
Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí opatření obecné povahy, které vydává zastupitelstvo obce, po vydání územního 

http://www.roznov.cz/
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plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno jako nedílná součást územního plánu, kde do něj 

může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Obecní úřad Vidče, dále na MěÚ Rožnov 
pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, povinností pořizovatele není v souladu se 

stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání. 
Viz rovněž odůvodnění připomínky F. a A. Cábových z Vyhodnocení připomínek dle § 50 zák. 183/2006 Sb. Podatelé podali 
obsahově shodnou připomínku již 8.3.2013 a pořizovatel odpověděl podatelům dopisem č.j. MěÚ-RpR/08261/2013 ze dne 

11.3.2013, kde podrobně popsal postup vyhodnocování námitek k územnímu plánu. 
 
 

 
 
Připomínka č. 3  ze dne 16.7.2013 
 

 
Znění připomínky: 
· Nesprávně jsou vyznačeny ve více případech také nové plochy, určené pro výstavbu (jejich výměry nejsou 

započítány v plochách označených pro zábor zemědělské půdy, čímž dochází ke značnému zkreslení 
prezentovaných údajů v řádech tisíců m2), např. parcela číslo 1943/1 v k. Ú. Vidče.  

 

Vyhodnocení připomínky:   
Připomínce se vyhovuje. 
Pořizovatel prověřil výměru plochy BI 9, jejíž součástí je část pozemku parc. č. 1943/1 a neshledal značné zkreslení, proto na 

základě připomínky požádal zpracovatele ÚP o kontrolu výměry návrhové plochy BI 9.  
Dále viz odůvodnění připomínky č. 7 Martina Cába a Marcely Cábové z Vyhodnocení připomínek dle § 50 zák. 183/2006 Sb. 
Podatelé podali obsahově shodnou připomínku již 8.3.2013.  

 
 
Znění připomínky: 

V textové části návrhu územního plánu:  
V části označené jako "A/I.3b - Vymezení zastavitelných ploch" jsou uvedeny výměry těchto ploch, včetně celkových součtů. 
Tyto údaje jsou nepřesné a zavádějící. V návrhu nového územního plánu Vidče se totiž objevily plochy označené jako oblasti 

určené k výstavbě, přestože do těchto ploch v minulosti zahrnuty nebyly. V důsledku toho jsou výměry zde uvedené podstatně 
menší. Jako konkrétní případ uvádíme pozemky parcelní čísla 1947, 1946/3, 1964/2, 1952/11, 1952/12 v k. ú. Vidče. Těchto 
ploch je v rámci celého katastrálního území obce Vidče podstatně více, zde uvádíme pouze příklad. Jak je možné, že zde s 

těmito plochami není počítáno?  
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se zamítá. Pořizovatel prověřil kapitolu A/I.3b - Vymezení zastavitelných ploch a provedl kontrolu návrhových ploch. 
Všechny návrhové plochy jsou v tabulce obsaženy, výše jmenované pozemky jsou v dokumentaci zahrnuty do zastavěného 
území, které bylo vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona. Dokumentace je v souladu se stavebním zákonem a jeho 

vyhláškami. 
 
 

Znění připomínky: 
Při tvorbě návrhu nového územního plánu rozhodně nelze hovořit o tom, že by jeho zpracovatel hledal vhodná řešení územního 
rozvoje ve spolupráci s obyvateli území a s jeho uživateli. Jak se ukázalo při veřejném projednávání, je velký počet 

navrhovaných řešení dělán naopak bez jakékoliv aktivní komunikace s obyvateli území, s uživateli i s vlastníky dotčených 
pozemků a staveb. Pokud tedy občané sami průběžně pozorně nesledují úřední desku, může se jim snadno stát, že středem 
zahrady bude v celé délce naplánována komunikace včetně návrhu jeho označení jako plochy určené k vyvlastnění, stejně jako 

se stalo u rodičů (např. parcela číslo 1951/2 v k. ú. Vidče). Vlastníci se tak mohou takovou věc dozvědět až při její realizaci. 
Přitom komunikovat v těchto věcech pouze se zastupitelstvem obce,  jistě není ono hledání řešení s obyvateli území a spousta 
takových změn může značně tyto obyvatele území, uživatele a vlastníky poškodit. Veřejným projednáním, které proběhlo, je 

sice zřejmě naplněna minimální zákonná povinnost, avšak s ohledem na charakter některých navrhovaných změn toto 
považujeme za nedostatečné. Navrhovat v oblasti soukromých pozemků takové změny, že se pro vlastníky tyto pozemky 
znehodnotí, navrhovat soukromé pozemky k vyvlastnění, plánovat umisťování staveb (byť veřejně prospěšných) , navrhovat do 

nich vkládání inženýrských sítí to všechno jsou změny, které by s vlastníky dotčených pozemků měly být projednány. 
Upozorňujeme proto na to, že při tvorbě ÚP Vidče není postupováno v souladu s uvedenými požadavky.  
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se zamítá. Postup zpracování územního plánu vychází ze znění stavebního zákona, § 43-47 a  § 50-53.  Oznámení 
návrhu Zadání územního plánu bylo zveřejněno na úřední desce Vidče a Rožnova pod Radhoštěm a současně zveřejněno na 

elektronických úředních deskách v zákonem předepsaných lhůtách. V další fázi byl návrh územního plánu Vidče a Posouzení 
vlivů na udržitelný rozvoj území zveřejněn dle § 50 stavebního zákona, kdy se mohli občané s územním plánem seznámit a 
podávat k němu připomínky, podatelé této možnosti využili a dokumentace byla na základě jejich požadavků upravena, a dále 

byl územní plán zveřejněn dle § 52 stavebního zákona v rámci veřejného projednání, veřejné projednání bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou na úřední desce Vidče a Rožnova pod Radhoštěm a současně zveřejněno na elektronické úřední desce 
Vidče a Rožnova pod Radhoštěm v zákonem předepsaných lhůtách. Zveřejnění územního plánu proběhlo v souladu se 

stavebním zákonem, podatelé využili možnosti seznámit se s návrhem územního plánu v jednotlivých etapách pořizování, v 
zákonných lhůtách podali připomínky a námitky a na základě těchto připomínek a námitek byl územní plán upraven. Pořizovatel 
neshledal rozpor ve způsobu pořizování. 

 
Znění připomínky: 
- v tabulce je do změny číslo 8 zahrnuta také lokalita číslo 9. Je zde chybně uvedena změna užití, neboť by zde již 

neměla být uvedena prostupnost územím - původně navržená komunikace s označením DS 47 byla z návrhu územního 
plánu odstraněna. Požadujeme tuto změnu užití v lokalitě číslo 9 odstranit.  

http://www.roznov.cz/
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se zamítá. Pořizovatel prověřil dokumentaci a konstatuje, že v dokumentaci v plochách změn, které byly ÚP 
převzaty, se ve změně č. 8 lokalita č. 9 nenachází.  
 

 
 
 

Připomínka č. 4 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 
 
 

Znění připomínky: 
Rovněž bych si ráda dovolila technickou na takzvané Aktuální plány, které byly aktuální tak před 20 lety, čili nesouhlasí č. parcel 
s nynějším stavem a laik aby počítal domy, aby se v zastaralých plánech vyznal.  
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se zamítá. Připomínku nelze vyhodnotit pro její nekonkrétnost. Z připomínky není zřejmé, k čemu dává podatelka 
připomínku a co by se mělo územním plánem řešit. 

 
 
 

 
Připomínka č. 5 ze dne 17.7.2013 - podáno po termínu 
 

 
Znění připomínky: 
3) V části B - územní plán - str. 15 jsem se pozastavila nad splněním podmínky o ochraně veřejného zdraví - stelivové ustájení 

s "denním odvozem hnoje ,,(77)  
Odůvodnění:  
- Stávajícímu ustájení jak koz i krav neodpovídá denní vývoz hnoje.  

- Už tak svévolně pod areálem družstva u parkoviště na krajnici cesty vytéká z pod asfaltky odpadní  
močůvka (i v těch nejteplejších dnech roku - naposledy zjištěno 9.7.2013).  
Pozemky pod areálem jsou dlouhodobě podmáčené. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se zamítá, jelikož je bezpředmětná. Z připomínky není zřejmé, k čemu dává podatelka připomínku a co by se mělo 

územním plánem řešit. 
 
 

 
 
 

 

V souvislosti s vydáním územního plánu končí platnost předchozí územně plánovací 
dokumentace. 
Pro území obce Vidče platil Územní plán sídelního útvaru Vidče (dále ÚPN SÚ), který byl 
schválený obecním zastupitelstvem obce Vidče dne 26.02.1997 pod č. unesení 156/97. ÚPN SÚ 
obsahuje závaznou část, která byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 3/97 s účinností 
od 18.3.1997 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. Uzemní plán sídelního útvaru v rozsahu závazné a 
směrné části naplňuje jako celek základní znaky opatření obecné povahy, což znamená, že se 
jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů 
blíže neurčeného okruhu osob. Podpůrně lze vycházet i z usnesení Nejvyššího správního soudu 
č. j. 2 Ao 2/2006-62 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 Vidče v celém rozsahu včetně jeho doplňků a změn, za použití příslušných ustanovení části 
šesté správního řádu, která se týká opatření obecné povahy. 
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy: 
Územní plán - část A - Návrh A/I  - textová část 
     A/II - grafická část 
 
Územní plán - část B - Odůvodnění B/I  - textová část 
     B/II - grafická část 
 
Ostatní přílohy: 
Územní plán - část C - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDČE 
 
 
Zastupitelstvo obce Vidče dne 12.11.2020 usnesením č. 174/2020 jako příslušný správní orgán ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 55 odst. 
1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 13 a 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 

 

v y d á v á 
 

Změnu č. 1 Územního plánu Vidče 
 

obsahující 

textovou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. A/1 a  
grafickou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. A/2.  
 
Jedná se o změnu Územního plánu Vidče, který byl vydám opatřením obecné povahy č. 01/2013 dne 
20.11.2013 a nabyl účinnosti dne 6.12.2013. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo obce Vidče schválilo dne 14.12.2017 pod usn. č. 24/2017 v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
a) ve spojení s § 44 písm. a) a c) stavebního zákona, Zprávu o uplatňování Územního plánu Vidče za 
období 12/2013 – 09/2017, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Vidče. Na základě tohoto usnesení zahájil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování, pořízení Změny č. 1 Územního plánu 
Vidče. Oddělení územního plánování bylo od 1.10.2019 změnou organizační struktury nově zařazeno 
do odboru strategického rozvoje a projektů. 
Určeným zastupitelem obce Vidče pro spolupráci s pořizovatelem byla dne 5.2.2015 a následně na 
další volební období 4.12.2018 ustanovena p. Milena Dudová (usnesení Zastupitelstva obce Vidče č. 
3/2015 a 18/2018).  
 
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče, zpracované ve spolupráci 
s určeným zastupitelem, vycházejí ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče za období 12/2013 
– 09/2017, která byla schválena zastupitelstvem obce Vidče dne 14.12.2017. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče, který obsahuje Pokyny pro zpracování návrhu 
změny č. 1, byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o zahájení projednávání 
bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 1.11.2017 do 4.12.2017 
a na úřední desce Obecního úřadu Vidče od 2.11.2017 do 8.12.2017. Dotčený orgán při pojednávání 
návrhu Zprávy o uplatňování neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na 
životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Na základě výsledků projednání byl návrh Zprávy o uplatňování, obsahující pokyny pro zpracování 
návrhu změny č. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předložen zastupitelstvu obce 
Vidče ke schválení. Zastupitelstvo obce Vidče schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Vidče 
dne 14.12.2017 pod usn. č. 24/2017. Tímto schválením byly schváleny pokyny pro zpracování návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Vidče. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen „návrh“) zpracoval na základě schválených pokynů 
pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Vidče Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt, ČKA, reg. 
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číslo 3654, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováváno. 
 
Pořizovatel projednal zpracovaný návrh dle příslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil místo a dobu konání společného jednání 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Vidče a sousedním obcím jednotlivě dopisem č. j. MěÚ-
RpR/01124/2019 ze dne 10.1.2019 a doručil návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče veřejnou 
vyhláškou. Návrh byl ve smyslu § 50 odst. 3 ve spojení s § 20 stavebního zákona vystaven k 
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na OÚ Vidče a na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a 
zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.roznov.cz. Veřejná vyhláška č.j. 
MěÚ-RpR/01125/2019 - doručení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče - byla vyvěšena na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (od 11.1.2019 do 26.2.2019) a na úřední 
desce Obecního úřadu Vidče (od 14.1.2019 do 1.3.2019) a ve stejném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Společné jednání o návrhu se uskutečnilo 31.1.2019 na Městském 
úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, v zasedací místnosti Odboru výstavby a územního plánování. 
 

K návrhu územního plánu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující 
dotčené orgány: 
 

- Ministerstvo životního prostředí 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
- Státní pozemkový úřad 

 - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy 
- Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
- Ministerstvo obrany ČR 
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti a rybářství – koordinované stanovisko 

 
 
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky ostatních subjektů a občanů: 
 

- 29 připomínek občanů  
- Obec Vidče 
- Hnutí DUHA 
- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí 
a energetiky 
 

 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů je obsaženo v části  
II. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Vidče, bod d) tohoto opatření obecné 
povahy. 
 
Vyhodnocení připomínek občanů  - část IX. Vyhodnocení připomínek podle § 50 stavebního zákona - 
bylo po veřejném projednání na základě výsledků projednání a jeho vyhodnocení dle § 53 stavebního 
zákona doplněno, projednáno s dotčenými orgány a je součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Pořizovatel zaslal dne 20.3.2019 v souladu s § 50, odst. (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru územního plánování a stavebního řádu Návrh změny č. 1 územního plánu Vidče, stanoviska a 
připomínky podané k tomuto Návrhu změny č. 1 jako podklad pro vydání stanoviska.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu změny č. 1 územního plánu Vidče z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 50, odst. (7) stavebního zákona, bylo vydáno 18.4.2019 pod č.j. KUZL 
26440/2019.  

Jelikož bylo vydáno negativní stanovisko, byla dokumentace upravena a dne 9.9.2019 bylo požádáno 
o nové stanovisko nadřízeného orgánu. Nové stanovisko nadřízeného orgánu ze dne 26.9.2019 pod 
č.j. KUZL 60891/2019 nepotvrdilo odstranění nedostatků, o další stanovisko bylo požádáno 30.9.2019, 
potvrzení o odstranění nedostatků bylo vydáno dne 2.10.2019 pod č.j. KUZL 62133/2019. 

http://www.roznov.cz/
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Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek přezkoumání 
návrhu změny č. 1 územního plánu Vidče, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů a připomínek ke společnému jednání o návrhu 
změny č. 1 územního plánu, které pořizovatel obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního zákona 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil 
upravení návrhu dle § 51 odst. (1) ve znění pozdějších předpisů. „Pokyny pro úpravu návrhu změny 
č. 1 ÚP Vidče před veřejným projednáním“, zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů byly projednány s určeným zastupitelem p. Milenou Dudovou dne 9.10.2019. Na 
základě pokynů došlo k těmto změnám v dokumentaci: 

Části řešení, které byly změněny po společném jednání: 
 

úprava textové části dokumentace 
● v příslušných kapitolách napříč celým textem zapracováno  
- doplnění a odůvodnění změnových lokalit L35 (vymezení plochy DS č. 112) a L36 (vymezení plochy TV č. 113) 

- zrušení změnových lokalit L11 (plocha V č. 101) a L17 (VPS DS1) 
- úprava rozsahu plochy č. 104 
● v textové části výroku byly upraveny názvy jednotl. kapitol vč. názvů kapitol v obsahu 

● v textové části výroku kap. A/2.b, odst. 8 byly vypuštěny popisné informace a upraveno znění pokynů pro ochranu hodnot v 
území 
● v textové části výroku kap. A/6.b byly upraveny podmínky využití p loch 

- u funkční plochy BI přesunuta podmínka „nevýrobních služeb slučitelných s hlavním využitím“ z podmíněné přípustného využití 
do přípustného využití 
- u funkční plochy SO.3 zrušena podmínka prostorového uspořádání pro plochu č. 20, 23, 26, 27, 31, 103 a doplněno 

podmíněně přípustné využití 
- u funkčních ploch BI, SO.3 v podmínkách prostorového uspořádání doplněna intenzita využití pozemků vč. intervalu velikosti 
pozemků a zrušeny prvky regulačního plánu 

- u funkční plochy RI v podmínkách nepřípustného využití vypuštěna podmínka „umísťování nových staveb pro individuální 
rekreaci“ a jako hlavní využití doplněna „stávající rodinná rekreace“ 
- u funkční plochy OX vypuštěna podmínka využití plochy č. 33 zpracováním architektonického řešení autorizovaným 

architektem a stanovena podmínka výškové hladiny 
- u funkční plochy Z zrušena podmínka prostorového uspořádání pro plochu č. 54 a doplněno přípustné využití pro plochu č. 54 
- u funkční plochy VD č. 104 se v podmínkách prostorového uspořádání doplňuje požadovaný koeficient zeleně 0,15 

- u funkčních ploch BI, SO.3, O, OX, OH, RX a V přesunuto z přípustného využití „informační zařízení“ do podmíněně 
přípustného využití a doplněna podmínka ochrany krajinného rázu 
- u funkčních ploch K, Z, L, S* v přípustném využití doplněno u „ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat“ podmínka 

umístění „mimo I. a II. zónu CHKO“ 
- upravena definice použitých pojmů: 
„chov hospodářských zvířat“ - v zastavěném území je umožněn „drobný chov drůbeže, králíků, holubů, krav, býků, telat, koňů, 

koz, ovcí za splnění hygienických požadavků; v celém řešeném území je vyloučen chov exotických zvířat jako velkých 
kočkovitých šelem aj.“ 
„informační zařízení“ - doplněno znění „Za informační zařízení se nepovažují billboardy euroformátu o rozměrech 5,1 x 2,5 m.“ 

● v textové části výroku kap. A/I.7a byly doplněn výčet veřejně prospěšných staveb s ohledem na vymezení ploch č. 112, 113 a 
doplněna informace k vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které právo vyvlastnění vyplývá ze ZÚR ZK 
● v textové části výroku kap. A/I.7b upravena formulace k vymezení veřejně prospěšných opatření 

● v textové části výroku kap. A/I.8 upraven výčet pozemků dotčených předkupním právem 
● v příslušných kapitolách napříč celým textem odůvodnění 
- doplněno odůvodnění vymezených ploch č. 112, 113 

- vypuštěna plocha č. 101 a DS1 
● byly zesouladěny jednotlivé textové části mezi sebou (návrh změny, úplné změnové znění, odůvodnění)  
● v textové části odůvodnění kap. A/1 doplněno vyhodnocení koordinace se záměry sousedních  obcí 

● v textové části odůvodnění kap. A/2 doplněno vyhodnocení změny č. 1 s PUR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 
● v textové části odůvodnění kap. A/2, A/3 upraveno znění vyhodnocení změny č. 1 s krajskými a republikovými prioritami 
(vypuštěny citace týkající se Územního plánu Vidče) 

- doplněno vyhodnocení střetu stabilizované plochy výroby v k.ú. Vidče s plochou rekreaci v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
● v kap. B-I, tabulce č. B-12 doplněno odůvodnění změnového prvku L24 
● v kap. B-I, podkap. E.1.4 odůvodnění 

- upraveno znění týkající se zájmového území Ministerstva obrany v souladu se stan 
- upravena formulace týkající se „nenavázanosti funkcí“ 
● v kap. B-I, podkap. E.1.3 odůvodnění doplněno odůvodnění veřejného zájmu na vyloučení staveb dle §18, odst. 5 stavebního 

zákona 
● v podkap. C.1.6 odůvodnění doplněno odůvodnění prostorových podmínek staveb pro zemědělství a lesnictví 
 
úpravy grafické části dokumentace 

● byla vypuštěna plocha č. 101 
● byla redukována plocha č. 104 
● na základě požadavku byly vymezeny plochy č. 112, 113 

● ve výkresu č. „A/II.2 – Hlavní výkres – předpokládaná podoba po vydání změny č. 1“ 
- u lokality L15 upraveno barevné zobrazení (RGB) v souladu s kódem funkční plochy Z 
● ve výkresu č. „A/II.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh změny č. 1“  

- zrušen změnový prvek L17 
● ve výkresu č. „A/II.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – předpokládaná podoba po vydání změny č. 
1“ 
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- vypuštěna VPS s právem vyvlastnění DS1 

- vymezeny stavby VPS s právem vyvlastnění DS 6 ( plocha č. 112) a DS 7 (plocha č. 113) 
● ve výkresu č. „B/II.2 – Koordinační výkres“ - upraveny návaznosti v přesahu sousedních území  
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

- vymezení řeky Rožnovské Bečvy jako stabilizované plochy WT 
- vymezení stabilizované funkční plochy RH – Při západním okraji zastavěného území na společné hranici s k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v místní části „Hradisko“ je vymezena stabilizovaná plocha zemědělské výroby, která nebyla předmětem změny UP 

(nebylo součástí schválené zprávy o uplatňování). Na sousedním území je v UP Rožnov pod Radhoštěm vymezena 
stabilizovaná plocha hromadné rekreace. Po dohodě s obcí a dotčeným orgánem SCHKOB zůstává vymezení funkčních ploch 
zachováno. Případná změna využití bude řešena v následující změna územního plánu (Rožnov p. Radhoštěm, Vidče). 

 
 
Pořizovatel projednal návrh změny č. 1 územního plánu Vidče dle § 52 stavebního zákona. Konání 
veřejného projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 23.10.2019 do 6.12.2019 a na úřední desce 
Obecního úřadu Vidče od 23.10.2019 do 7.12.2019 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Změna č. 1 Územního plánu Vidče byla vystavena k veřejnému 
nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, na Obecním úřadě Vidče a byla 
zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na stránkách www.roznov.cz. Pořizovatel přizval 
k veřejnému projednání Obec Vidče, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce jednotlivě.  

Veřejné projednání proběhlo dne 28.11.2019 v Kulturním domě ve Vidči, u veřejného projednání byl 
poskytnut výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 5.12.2019 včetně, mohly 
dotčené orgány a krajský úřad uplatnit stanoviska a připomínky k částem, které byly od společného 
jednání změněny a občané mohli uplatnit připomínky a námitky. Pořizovatel obdržel následující 
stanoviska dotčených orgánů a 9 námitek občanů. 

 

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

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu   
- souhlas s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče z hlediska 

 souladu se ZÚR a PÚR  
- doporučení pořizovateli opravit nepřesnosti v 

 dokumentaci 
      Vyhodnocení: jednotlivá doporučení, týkající se drobných úprav ve 

      výkresové a textové části, byla respektována a bylo upraveno v 
      dokumentaci 

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

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. Radh. 

- souhlas s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče 
- MO ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Brno 

      - bez připomínek 
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
      - bez připomínek 
 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem p. Milenou Dudovou v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního 
plánu Vidče, doplnil návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona 
(vyhodnocení připomínek zůstalo shodné jako v OOP pro veřejné projednání, byl pouze rozšířen text 
odůvodnění vyhodnocení připomínek) a dále byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách, 
uplatněných k návrhu územního plánu dle § 52 stavebního zákona k veřejnému projednání. Návrh 
vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s určeným zastupitelem p. 
Milenou Dudovou dne 3.7.2020 a tento návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek včetně návrhu OOP doručil pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 

Vyhodnocení stanovisek DO, připomínek a námitek občanů bylo po jejich projednání s dotčenými 
orgány zapracováno do tohoto opatření obecné povahy. 
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Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dotčených orgánů: 
 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, OŽP a výstavby 

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

 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
- uplatňuje kladné koordinované stanovisko 
s návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem 
vyhodnocení připomínek.  

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  

- AOPK ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Beskydy 
- uplatnila stanovisko bez připomínek a doplnila 
odůvodnění ve smyslu předchozích stanovisek, o toto 
bylo rozšířeno odůvodnění námitek. K vyhodnocení 
připomínek nemá připomínky  

 - Obvodní báňský úřad 
- nemá připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
k návrhu vyhodnocení připomínek.  
 

 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  

 
 
Po vyhodnocení připomínek a zpracování rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání a po jejich 
projednání s DO byly zpracovány „Pokyny pro úpravu změny č. 1 návrhu ÚP Vidče před jeho vydáním 
zastupitelstvem obce Vidče“ a byly projednány s určeným zastupitelem p. Milenou Dudovou dne 
2.9.2020. Pokyny byly předány zpracovateli územního plánu k zapracování do dokumentace. Na 
základě pokynů došlo k těmto úpravám: 
 
 
Části řešení, které byly změněny po veřejném projednání: 
 
● napříč celou dokumentací textové a grafické časti dokumentace bylo zapracováno zrušení změnového prvku L30 
 

1) úprava textové časti dokumentace 
● ve výroku kap. A/I.3b, tab. č. 01 opravena číselná hodnota celkového rozsahu zastavitelných ploch 
● ve výroku kap. A/I.5a, tab. č. 08 opraven celkový rozsah ploch změn v krajině 

● ve výroku kap. A/I.4b, odst. 8 doplněna informace o vymezeni plochy č. 104 – nově vložena tabulka č. 06 
● ve výroku kap. A/I.7a opraven vyčet veřejně prospěšných staveb – vypuštěna DS1 
● ve výroku kap. A/I.7a, A/I.8 opraveny tabulky č. 13, 16 – změna pořadí sloupců 

● v návrhu kap. A/I.6b je u plochy RX v hlavním využiti doplněn rušený text 
● v návrhu kap. A/I.6b doplněno podmíněně přípustné využití pro plochu č. 27 – „využiti plochy č. 27 je v dalším stupni 
projektové přípravy podmíněno prokázáním, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 

venkovních prostorech, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb“ 
● v odůvodnění sesouladěny použité zkratky uvedené v Seznamu použitých zkratek se zkratkami použitými v textu 
● v odůvodnění kap. A/2, odst. 3, čl. 14 doplněna informace o vymezeni ploch č. 112 a 113 jako ploch pro cyklostezku 

● v odůvodnění kap. A/3, odst. 2 opraveny překlepy – označeni plochy pro hřbitov, správně č. 111 místo č. 110 
● v odůvodnění kap. A/4, odst. 2 doplněny aktuální dokumenty Plán peče o CHKO Beskyd na období 2019 – 2028 , 
Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy vč. vyhodnoceni dokumentů vzhledem k návrhu změny č. 1 

● v odůvodnění kap. B-I, bod 1.12 opraven výčet veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury 
● v odůvodnění kap. B-I, bod 1.13 opravena formulace ve věci vymezeni veřejně prospěšných staveb s možnosti uplatnění 
předkupního práva 

● v odůvodnění kap. C/I.6, odst. 22 doplněn výčet a odůvodněni provedených úprav u funkčních ploch OX, OH, SO.3 a RX 
● v odůvodnění kap. C/I.12 ve výčtu změnových prvků zobrazených v grafické časti doplněn v tabulce Výkresu VPS, VPO 
změnový prvek L31 

● v odůvodnění podkap. C/III doplněn odst. 6 o vymezeni plochy č. 104 
● v odůvodnění kap. E/I, odst. 1.4, odst. 7 opraveny číselné údaje k velikosti záborů ZPF 
Dále byly upraveny překlepy a duplicity textu, gramatické chyby apod. 

 
2) úprava grafické časti dokumentace 
● ve výkresech A/II.2, A/II.3, B/II.4 – v tabulkách návrhových ploch zrušeno označeni zastavitelných ploch „ID“ a nahrazeno „č. 

plochy“ 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 81 - 

 

 
V případě těchto změn se jedná o nevýznamné úpravy územního plánu, tyto úpravy již nebyly dále 
projednávány. 
 
 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo po vydání stanovisek DO a krajského úřadu 
k připomínkách a námitkám zapracováno do OOP č. 01/2020 – Změny č. 1 Územního plánu Vidče, viz 
část VIII. Rozhodnutí o námitkách a část IX. Vyhodnocení připomínek. 
 
 
Zpracovaná změna územního plánu obsahuje část návrhovou a odůvodnění.  
 
Návrh je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 
pozdějších předpisů a obsahuje pouze textovou část.  
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha A/1 - textová část a A/2 – grafická část. 
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci 
využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, dále obsahuje údaje o splnění zadání, komplexní 
odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, a uvádí informace o předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vidče je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
jako příloha č. B/3 -  Odůvodnění - textová část a B/4 – grafická část. 
Součástí odůvodnění je rovněž úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu Vidče. Úplné znění 
návrhu po Změně č. 1 ÚP je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Obsahuje textovou 
část - Úplné znění po Změně č. 1 a grafickou část - Úplné znění po Změně č. 1. 

 
Odůvodnění opatření obecné povahy – Změny č. 1 Územního plánu Vidče, zpracovaného 
projektantem - dále pořizovatel doplňuje o následující: 
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II. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče: 
 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen návrh) v rozsahu a 
obsahu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, a konstatuje: 

 
 

e) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č. 1, schválené dne 15.4.2015 a zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dne 16.4.2015 a aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2.9.2019, které nabyly účinnosti dne 
1.10.2019 (dále jen „PÚR“) 
Toto je podrobně popsáno v textové části přílohy č. B/3 - Odůvodnění Změny č. 1 Územního 
plánu Vidče, kapitola A/2. 

 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK)  

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem - se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými usnesením č. 
0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008 po vydání Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5. 11. 2018 
usnesením č. 0454/Z15/18 s nabytím účinnosti 27. 11. 2018 (dále jen „ZÚR“), jak je podrobně 
popsáno v textové části přílohy č. B/3 - Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vidče, kapitola 
A/3. 

 

 

f) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené 
v ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce včetně zohlednění vazeb 
na sousední území. Snahou je zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy 
podmínky života následujících generací. 
 

 

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

Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh Změny 
č. 1 Územního plánu Vidče je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Obsah návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče ve členění na návrh - 
textová část a odůvodnění - textová část, odpovídá členění v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, výkresy jsou zpracovány nad 
mapovými podklady a v měřítcích v souladu s touto vyhláškou. Pořizovatel rovněž konstatuje 
soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů, jelikož návrh splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a upřesňuje v 
souladu s vyhláškou plochy s rozdílným způsobem využití, toto upřesnění slouží k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností jednotlivých ploch. Tyto plochy jsou s ohledem na charakter 
území dále podrobněji členěny, stanovení ploch, které jsou podrobněji členěny z důvodu 
specifických podmínek, je odůvodněno projektantem v textové části přílohy č. B/3 – Odůvodnění 
Změny č. 1 Územního plánu Vidče, kap. C.  
V průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky či doporučení, svědčící o 
opaku a rovněž pořizovatel při posuzování neshledal rozpor s výše uvedenými předpisy. 
 
 

h) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PŘIPOMÍNEK  

OSTATNÍCH SUBJEKTŮ dle § 50 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 31.1.2019. Dotčené orgány mohly uplatnit svá 
stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. 

 
 
Dotčený orgán, organizace     Vyhodnocení 

Stanovisko, připomínka 

 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
ze dne 18.4.2019, č.j. KUZL 26440/2019 

 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče  
 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního 
plánování byl dne 11.1.2019 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložen návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen ÚP).  

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny 
dne 22.3.2019 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Vidče z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona).  
 
Základní identifikační údaje  

Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod 
Radhoštěm  
Projektant: Ing. Lubor Sawicki, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín  

Datum vyhotovení: 11/2018  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Vidče  
 

Předmět změny:  
Změna č. 1 ÚP Vidče vychází ze Zprávy o uplatňování ÚP Vidče v uplynulém období. Předmětem návrhu změny č. 1 ÚP Vidče 
jsou zejména nově vymezené zastavitelné plochy: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3, plocha pro rozšíření hřbitova OH, 

plocha pro výrobu V, plocha pro drobnou výrobu a služby, a plochy pro dopravu DS. Dále byly upraveny podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, byla provedena úprava předkupního práva a aktualizace zastavěného území, aj.  
 

 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem:  
1. Návrh Změny č. 1 ÚP Vidče:  

Textová část - návrh  
 
Grafická část návrhu:  

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

 
2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Vidče:  

Textová část - odůvodnění změny  

Textová část - úplné změnové znění (srovnávací znění) výrokové části  
Textová část – návrh ve znění změny 2  
 
Grafická část odůvodnění změny:  

Koordinační výkres (změna)      1:5 000  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (změna)   1:5 000  
Výkres širších vztahů (změna)     1:100 000  

 
Předpokládané úplné znění ÚP po vydání změny č. 1  

Výkres základního členění území (předpokládané úplné znění po vydání změny) 1:5 000  

Hlavní výkres (předpokládané úplné znění po vydání změny) 1:5 000  
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (předpokl. úplné znění po vydání změny) 1:5 000  

 

3. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky.  
 
Posouzení  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona nesouhlasí s návrhem Změny č. 1 ÚP Vidče z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem.  
 
Odůvodnění  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil 
Změny č. 1 ÚP Vidče z těchto hledisek:  
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a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  

Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemá projednávaná změna vliv na sousední území. Na území obce Vidče nejsou 
zohledněny změny územních plánů sousedních obcí a záměry z nich, které mají vliv na území obce Vidče. Např. z obce Střítež 
nad Bečvou je navržena plocha dopravy, která končí na hranici s obcí Vidče. Není řešeno napojení na tuto plochu z obce Vidče 

a není ani zdůvodněno proč. V koordinačním výkrese je připojen pruh ze sousedních územních plánů, který není aktuální a v 
místě napojení vodní plochy (řeka Bečva) na území města Rožnov pod Radhoštěm je na sousedním území zakreslena plocha 
dopravy, což je zavádějící. V části odůvodnění v kap. E 1.4 ani v kap. A/1 není žádná zmínka o řešení výše uvedených 

návazností vyplývajících ze sousedních územních plánů a jejich změn.  
 

dokumentace byla upravena dle připomínek nadřízeného orgánu, 

bylo doplněno odůvodnění v kap. E 1.4 a A/1 a dokumentace byla 
předložena k vydání nového stanoviska  

 
b) Soulad s politikou územního rozvoje  

V návrhu změny ÚP jsou zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území i 
konkrétní požadavky vyplývající Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1. V odůvodnění dokumentace je 
provedeno vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, a to vůči:  

• prioritám územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  
Návrh změny č. 1 ÚP Vidče je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1.  

 
c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje 

Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 27.11.2018. Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, po vydání Aktualizace č. 2 
pro řešené území vyplývá:  

• změněné priority územního plánování - jsou uplatněny v aktuálním znění  

• požadavky vyplývající z ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot – zapracováno v ÚP  

• požadavky vyplývající ze stanovené cílové „kvality“ krajiny: krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov vlastní 
krajina zemědělská s lukařením – zapracováno v ÚP  

• PK 06 - silnice I/35 Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm - zpřesněno mimo území obce Vidče  

• E 11 – Elektrické vedení VVN 110 kV Zubří - Hutisko – koridor zapracován v ÚP, změnou byla zrušena zastavitelnost  

• PU 149 – RBK - 1567-Kluzov-Střítež zapracováno v ÚP  
Návrh Změny č. 1 ÚP Vidče je v souladu se ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 2.  
 

Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na 
nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o vydání územního plánu až na základě 
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.  

Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme, před zahájením řízení o změně 
územního plánu, jejich odstranění a předložení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče krajskému úřadu k 
posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny.  

 
na základě nesouhlasného stanoviska KÚ ZK byla dokumentace 
upravena 

 
 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 

předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl 
návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený:  
 

- Projektant zpracoval změnu v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona tím, že použil prvky regulačního plánu, které v ní 
nesmí být (např. plošná výměra staveb, navržený sklon střech, počet kusů vyjmenovaných zvířat apod.). Možnost použití prvků 
regulačního plánu v územním plánu je možné od 1.1.2018. Protože nadále platí, že územní plán nesmí obsahovat podrobnosti 

náležející svým obsahem regulačnímu plánu, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání změny 
územního plánu nestanoví, že bude pořízena změna na celé území nebo na vymezenou část území s prvky regulačního plánu  
- Textová část výroku nemůže obsahovat schémata, ta mohou být za podmínek stanovených v § 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

součástí grafické části návrhu  
- Textová část návrhu je určena pro stanovení návrhu zásad a pokynů, nikoli pro výčet hodnot území A/I.2b, limitů území – 
stávající prvky ÚSES a odůvodňování,  

- Zlínský kraj má zpracovanou metodiku na zpracování změn a také na návrh funkčního využití ploch, která je zveřejněná na 
stránkách zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/postup-zpracovani-zmen-uzemnich-planu-v-metodice-zlinskeho-kraje-
sjednoceni-digitalniho-uzemniho-planu-cl-513.html.  

- pro lyžařský vlek, bike centrum apod. je dle výše uvedené metodiky vhodnější plocha OS pro sport ne RX jako plocha 
rekreace  
- v podmínkách prostorového uspořádání není možné stanovit podmínku, že využití plochy č. 33: architektonické řešení může 

zpracovat jen autorizovaný architekt. K této problematice je zpracována metodika na stránkách UUR 
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/13-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-mmr-29172-
2018.pdf, a v textové části samostatná kapitola ohledně vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb,  

- při stanovování podmínek ochrany krajinného rázu, v tomto návrhu jde o návrh intenzity využití pozemku, je nutno s ní zároveň 
stanovit i rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků;  
- v zastavěné ploše rodinné rekreace, tj. v ploše kde je hlavním využitím rodinná rekreace, nemůže být v nepřípustném využití 

uvedeno umísťování nových staveb pro individuální rekreaci, tedy zakázat hlavní využití;  
 

Požadavky byly před veřejným projednáním vyhodnoceny a 

zahrnuty do pokynů pro úpravu návrhu pro veřejné projednání 
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  

ze dne 26.9.2019, č.j. KUZL 60891/2019 
 
Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování, obdržel 

dne 11.9.2019 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále také ÚP) k vydání potvrzení 

o odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen stavební zákon). 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 

smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona 

nepotvrzuje 

odstranění nedostatků z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska 

souladu s politikou územního rozvoje a z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 

 

Odůvodnění 
Ve stanovisku č.j. KUZL 26440/2019 vydaném dne 18.4.2019 krajský úřad upozornil pořizovatele na tyto nedostatky: 

Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 

„Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemá projednávaná změna vliv na sousední území. Na území 

obce Vidče nejsou zohledněny změny územních plánů sousedních obcí a záměry z nich, které mají vliv na území obce Vidče. 

Např. z obce Střítež nad Bečvou je navržena plocha dopravy, která končí na hranici s obcí Vidče. Není řešeno napojení na tuto 

plochu z obce Vidče a není ani zdůvodněno proč. 

 

V koordinačním výkrese je připojen pruh ze sousedních územních plánů, který není aktuální a v místě napojení vodní plochy 
(řeka Bečva) na území města Rožnov pod Radhoštěm je na sousedním území zakreslena plocha dopravy, což je zavádějící. V 
části odůvodnění v kap. E 1.4 ani v kap. A/1 není žádná zmínka o řešení výše uvedených návazností vyplývajících ze 

sousedních územních plánů a jejich změn.“ 
Nedostatky uvedené ve stanovisku č.j. KUZL 26440/2019 vydaném dne 18.4.2019 byly odstraněny pouze částečně. 

předložené dokumentaci není zohledněna změna územního plánu sousední obce - Střítež nad Bečvou, která nabyla účinnosti 

19.10.2018 (Změna č. 1 ÚP Střítež nad Bečvou). V této změně byla plocha dopravy již umístěna napravo od komunikace 

(směrem na obec Vidče). Není tedy pravdou, jak je uvedeno v textové části odůvodnění v kap. A/1 - Širší vztahy v odst. (4), 

že „v k.ú. Střítež nad Bečvou je vymezena plocha dopravy po levé straně silnice III/*4868 ve směru Vidče...“. V Koordinačním 

výkrese je i nadále zakreslena neaktuální obalové zóna (buffer) - obec Střítež nad Bečvou. 

V textové části odůvodnění v kap. A/1 - Širší vztahy v odst. (4) schází vyhodnocení koordinace s účinným ÚP Zubří. 

Požadujeme vyhodnotit (zapracovat) plochu dopravy (cyklostezka) v souladu s účinným územním plánem - Úplné znění ÚP 

Střítež nad Bečvou po Změně č. 1, opatřit Koordinační výkres aktuální obalovou zónou (buffer). Zároveň požadujeme doplnit 

vyhodnocení koordinace se všemi sousedícími obcemi (viz výše). 

 

Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na 

nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o vydání územního plánu až na 

základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme jejich odstranění a předložení 

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny. 

 

na základě nesouhlasného stanoviska KÚ ZK byla dokumentace 

upravena a nedostatky byly odstraněny 
 
 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
ze dne 2.10.2019, č.j. KUZL 62133/2019 
 

Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování, obdržel 

dne 30.9.2019 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále také ÚP) k vydání potvrzení 
o odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon).  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona  
potvrzuje  

odstranění nedostatků z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 

      vzato na vědomí 
 
Odůvodnění  

Ve stanovisku č.j. KUZL 26440/2019 vydaném dne 18.4.2019 krajský úřad upozornil pořizovatele na tyto nedostatky:  
Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
„Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemá projednávaná změna vliv na sousední území. Na území obce Vidče nejsou 

zohledněny změny územních plánů sousedních obcí a záměry z nich, které mají vliv na území obce Vidče. Např. z obce Střítež 
nad Bečvou je navržena plocha dopravy, která končí na hranici s obcí Vidče. Není řešeno napojení na tuto plochu z obce Vidče 
a není ani zdůvodněno proč. V koordinačním výkrese je připojen pruh ze sousedních územních plánů, který není aktuální a v 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 86 - 

 

místě napojení vodní plochy (řeka Bečva) na území města Rožnov pod Radhoštěm je na sousedním území zakreslena plocha 

dopravy, což je zavádějící. V části odůvodnění v kap. E 1.4 ani v kap. A/1 není žádná zmínka o řešení výše uvedených 
návazností vyplývajících ze sousedních územních plánů a jejich změn.“  
Ve stanovisku č.j. KUZL 60891/2019 vydaném dne 26.9.2019 krajský úřad konstatoval, že nedostatky uvedené ve stanovisku 

č.j. KUZL 26440/2019 vydaném dne 18.4.2019 byly odstraněny pouze částečně.  
„V předložené dokumentaci není zohledněna změna územního plánu sousední obce – Střítež nad Bečvou, která nabyla 
účinnosti 19.10.2018 (Změna č. 1 ÚP Střítež nad Bečvou). V této změně byla plocha dopravy již umístěna napravo od 

komunikace (směrem na obec Vidče). Není tedy pravdou, jak je uvedeno v textové části odůvodnění v kap. A/1 – Širší vztahy v 
odst. (4), že „v k.ú. Střítež nad Bečvou je vymezena plocha dopravy po levé straně silnice III/*4868 ve směru Vidče…“. V 
Koordinačním výkrese je i nadále zakreslena neaktuální obalové zóna (buffer) – obec Střítež nad Bečvou.  

V textové části odůvodnění v kap. A/1 – Širší vztahy v odst. (4) schází vyhodnocení koordinace s účinným ÚP Zubří.  
Požadujeme vyhodnotit (zapracovat) plochu dopravy (cyklostezka) v souladu s účinným územním plánem - Úplné znění ÚP 
Střítež nad Bečvou po Změně č. 1, opatřit Koordinační výkres aktuální obalovou zónou (buffer). Zároveň požadujeme doplnit 
vyhodnocení koordinace se všemi sousedícími obcemi (viz výše).“  

 
Nedostatky byly odstraněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
nemáme k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidče zásadní připomínky. 

 
      vzato na vědomí 
 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a 

rybářství – koordinované stanovisko 
ze dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019 
 

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 společném jednání návrhu změny č. 1 „Územního plánu Vidče“ 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:  
Předmětem návrhu zpracovaného na základě schváleného Zadání změny č. 1 územního plánu Vidče, je vymezení nových 

zastavitelných ploch v katastrálním území Vidče, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obytné funkce: 2 plochy 
smíšené obytné vesnické SO.3, plocha OH pro rozšíření hřbitova, V - plocha pro výrobu a VD - plocha pro drobnou výrobu a 
služby a dále příslušné plochy silniční dopravy DS. Tímto vymezením jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při respektování 

hodnot území.  
 
 

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,  

k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, uplatňuje souhlasné stanovisko.  
 

Odůvodnění:  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předložený návrh změny č. 1 Územního plánu Vidče a k navrhovaným 
úpravám nemá z hlediska zákona o ochraně ZPF připomínek. Nově dochází k vymezení dvou zastavitelných ploch pro bydlení 

a to plochy SO.3 č. 102 a 103 v celkovém rozsahu 0,34 ha půd náležících do zemědělského půdního fondu. U plochy č. 103 se 
jedná o změnu funkčního využití původně schválené plochy sídelní zeleně v zastavěném území. Nový zábor ZPF je uvažován u 
plochy č. 102 (rozsah 0,26 ha). Dle bilance využití schválených zastavitelných ploch uvedené v předložené dokumentaci, kdy v 

řešeném území doposud došlo k využití 0, 29 ha, je návrh nové plochy v rozsahu 0,26 ha akceptovatelný. Rozsah disponibilních 
ploch pro možný rozvoj obce se tak předloženou změnou nemění. Požadované návrhové plochy byly všechny řádně 
zdůvodněny dle ust. § 5 odst. 2 zákona, dále pak i v souvislosti s dodržení zásad plošné ochrany ZPF dané ust. § 4 zákona o 

ochraně ZPF. K předloženému řešení nemáme připomínek.  
 
      vzato na vědomí 

 
 
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 předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává 

souhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  

Vzniká mj. nová plocha pro drobnou výrobu VD 104 za účelem umístění sběrného dvora a rozšiřuje se stávající výrobní plocha 
o plochu V 101, která má sloužit pro potřeby skladování současného uživatele přiléhající výrobní plochy. Pokud budou výše 
uvedené navrhované plochy využívány tak, jak je uvedeno v předložené dokumentaci, pak krajský úřad nepředpokládá zásadní 

negativní vliv na kvalitu ovzduší změnou územního plánu obce Vidče. V případě umísťování vyjmenovaných stacionárních 
zdrojů na daných plochách by krajský úřad posuzoval vlivy takto umístěných zdrojů jednotlivě, zejména s ohledem na 
vzdálenost od obytné zástavby.  

      vzato na vědomí 
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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 k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče (SJ), souhlasné stanovisko.  

 
Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě příspěvkové organizace Ředitelství 

silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, procházejí řešeným územím silnice č. III/4868, č. III/48610 a 
okrajově č. III/05726. Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány. Předložený návrh ÚP není s nimi ve střetu. Z hlediska dopravy, 
silnic II. a III. třídy, nemáme k návrhu Změny č. 1 ÚP Vidče žádné připomínky. S návrhem souhlasíme.  

 
      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 předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Vidče, kladné koordinované stanovisko.  
 

 
Vzato na vědomí 
 

 
 
 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
ze dne 21.2.2019, č.j.  SPU 069371/2019 

 
Podáním ze dne 10. 1. 2019 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
oznámení společného jednání o návrhu opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Vidče. K výše uvedenému 

vydáváme toto stanovisko. 
 
V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, 
že k návrhu opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Vidče nemáme připomínek. 
 

      vzato na vědomí 
 
 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 24.1.2019, č.j. MZP/2019/570/101 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), obdrželo Vaše oznámení o společném jednání o návrhu 
změny č. 1 ÚP Vidče (okr. Vsetín). 

Na úseku státní správy geologie, v souladu s ustanoveními § 15 - § 19 a § 29 zákona číslo 44/1988 Sb., v platném znění 
(horní zákon), a 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 změny ÚP nemáme na tomto úseku státní správy připomínky.  

 
      vzato na vědomí 
 

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k 
řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu i 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. Připomínka k ploše o výměře nad 10 ha je 
bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Vidče neřeší návrhovou 
plochu nad 10 ha. 

 
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Agentura“), 
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění (dále jen „ZOPK“), vydává podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení s částí šestou - ustanovením § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“¨) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) ZOPK stanovisko k návrhu 
opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Vidče (dále také „návrh“).  

 
I.  
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Agentura na základě výše uvedeného zmocnění uplatňuje tímto vyjádřením z hlediska ochrany přírody a krajiny následující 

připomínky a požadavky na obsah návrhu.  
 
Požadavky plynoucí z Výnosu MK ČSR č.j. 5373/73, o zřízení Chráněné krajinné oblasti Beskydy:  

- Podle Výnosu je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a 
vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, její vegetační kryt, 
rozvržení a využití zemědělského půdního fondu a ve vztahu ke krajině také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, 

architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. V podmínkách ochrany je pak ve Výnosu uvedeno, že výstavba a 
rekreace se provádí v souladu s posláním oblasti a za tímto účelem jsou upravovány územní plány.  
 

Požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a krajiny:  
- Podle ustanovení § 7 ZOPK musí územní plán v řešeném území zajistit jak ochranu stávajících dřevin, tak rozvoj ploch 
různých druhů zeleně v sídlech (zejména veřejné zeleně s krajinotvorným významem) i mimo ně.  

- V souladu s ustanovením § 12 ZOPK musí územní plán respektovat zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku 
určitého místa či oblasti a jeho stanovenou ochranu před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 

krajinného rázu, mohou být tedy prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

- Podle ustanovení § 25 ZOPK musí územní plán přispět k zachování a vytváření harmonické krajiny, která je jedním z 
definičních znaků CHKO a rovněž k udržení a zlepšení přírodního stavu, ekologické stability a ekologických funkcí v řešeném 

území. Mezi tyto funkce také patří zachování celistvosti krajiny (omezení její fragmentace) a zachování migrační prostupnosti 
krajiny pro živočichy.  
- Podle ustanovení § 26 ZOPK musí územní plán respektovat zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny, zejména ve vztahu 

k rozvoji zastavitelných ploch, dopravní infrastruktury, sportovně - rekreačního využívání území a přirozeného vodního režimu.  

- Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 ZOPK musí územní plán respektovat zásady uvedené v platném plánu péče CHKO 

Beskydy, a to obecně i konkrétně pro jednotlivé plochy s odlišným způsobem využití území  
- Podle ustanovení § 44a ZOPK orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby byly 
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a 

aby byla zachována a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení musí respektovat měřítko, 
charakter a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.  
 

Další požadavky plynoucí ze zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících předpisů:  
Územní plán musí respektovat limity využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny a nesmí je negativně ovlivnit v rozporu s 
jejich funkcí a posláním, a to jak přímo, tj. zařazením mezi zastavitelné plochy, tak nepřímo, tedy nepříznivým působením vlivů z 

okolí.  
Jedná se o limity dle následujících paragrafů zákona:  
- § 3 odst. 1 písm. a) ZOPK a § 4 odst. 1 ZOPK územní systém ekologické stability,  

- § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK a § 4 odst. 2 zákona významné krajinné prvky,  

- § 5 odst. 3 ZOPK obecná ochrana rostlin a živočichů (v měřítku územního plánu u staveb technické infrastruktury – distribuce 
elektrické energie)  

- § 5a odst. 5 ZOPK ochrana volně žijících ptáků (v měřítku územního plánu u staveb technické infrastruktury – distribuce 

elektrické energie)  

- §§ 26 a 27 ZOPK základní a bližší ochranné podmínky CHKO Beskydy a její zonace  

- § 49 ZOPK ochrana zvláště chráněných rostlin (jejich biotopů v měřítku územního plánu)  

- § 50 ZOPK ochrana zvláště chráněných živočichů (jejich biotopů v měřítku územního plánu)  

 
a limity podle následujících nařízení a dalších dokumentů:  
 

- nařízení vlády č. 318/2013 Sb. evropsky významné lokality  

- vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území a jejich základní i bližší ochranné podmínky a jejich ochranná pásma (viz ÚAP 

a ÚSOP)  
- lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů,  

- oblasti a místa krajinného rázu a jejich charakter istiky (viz Preventivní hodnocení krajinného rázu Beskydy /Arvita P spol. s r. 

o., 2007 a Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy, Závěrečná zpráva /Arvita P spol. s r.o. I/2011.  

- Kategorizaci sídel dle Preventivního hodnocení krajinného rázu Beskydy/ EKOTOXA s.r.o., 2016 – Příloha č. 1.  
 

Výše uvedené limity a dokumenty jsou součástí aktuálních ÚAP.  
 
      vzato na vědomí 

 
 
II.  

Stanoviska, připomínky a požadavky k návrhu Změny č. 1 územního plánu  
 
Katastrální území Vidče nenáleží celé do velkoplošného chráněného území – mimo toto území se nachází severozápadní část 

obce (hranici CHKO tvoří silnice III. třídy, místní komunikace navazující na hranici katastrálních území Zubří – Vidče a další 
účelové komunikace). Území, které je součástí CHKO Beskydy, je podle odstupňované ochrany součástí IV., III., II. i I. zóny.  
 

Ad. A/I.2a) Základní koncepce rozvoje území obce  
Agentura akceptuje navrženou koncepci s výjimkou vytvoření podmínek pro lokální výrobu – V č. 101  
 

Ad. A/I.2b) Ochrana a rozvoj hodnot  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 

Ad. A/I.3a) Urbanistická koncepce  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
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Ad. A/I.3b) Vymezení zastavitelných ploch  
Agentura v rámci projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Vidče za období 12/2013 – 09/2017 vyhodnotila 
rozpory požadavků na řešení změny územního plánu podle zákonných limitů. Část ploch byla bez dopadu na zákonem 

chráněné  
zájmy, část ploch byla z návrhu změny územního plánu vyškrtnuta a nebyla ani předmětem dalšího posuzování. Některé plochy 
však byly i přes konflikt s chráněnými zájmy do návrhu zařazeny bez úprav, případně po jejich úpravách. Jedná se  

o následující plochy:  
 
P l o c h y   s m í š e n é   o b y t n é   v e s n i c k é (SO.3)  

plocha číslo 102 – 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. Navržená plocha navazuje na zastavěné území s rodinným domem - usedlostí 
č.p. 237. Původní návrh představoval výměru celého pozemku pozemková parcela číslo 1672, která zaujímá 17 596 m2. 

Takový požadavek byl z důvodů ochrany krajinného rázu (§ 12 ZOPK) a s ohledem na předměty ochrany EVL Beskydy 
(mezofilní ovsíková louka) nepřijatelný. Upravený návrh představuje pouze část pozemku pozemková parcela číslo 1672, což 
lze akceptovat. Agentura doporučuje s ohledem na zachování rozvolněné zástavby na svahových loukách (ve smyslu 

ustanovení § 12 ZOPK) území následně stabilizovat bez vymezování dalších zastavitelných ploch.  
plocha číslo 103 – 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. Navržená plocha více méně navazuje na zastavěné území. Návrh není v rozporu 
se zájmy chráněnými ZOPK.  
      vzato na vědomí 

 
V e ř e j n á   p o h ř e b i š t ě   a   s o u v i s e j í c í   s l u ž b y (OH)  
plocha číslo 111 – 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. Navržená plocha představuje rozšíření hřbitova. Návrh není v rozporu se zájmy 
chráněnými ZOPK.  

      vzato na vědomí 
 
P l o c h y p r o s i l n i č n í d o p r a v u (DS)  

plocha číslo 105 – 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. Navržená plocha představuje chodník. Návrh není v rozporu se zájmy 

chráněnými ZOPK.  
plocha číslo 106 – 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. Navržená plocha představuje chodník. Návrh není v rozporu se zájmy 
chráněnými ZOPK.  
plocha číslo 107 – 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. Navržená plocha představuje chodník. Návrh není v rozporu se zájmy 
chráněnými ZOPK.  

plocha číslo 108 – 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. Navržená plocha představuje chodník. Návrh není v rozporu se zájmy 

chráněnými ZOPK.  
plocha číslo 110 – 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. Navržená plocha představuje cyklostezku. Návrh není v rozporu se zájmy 
chráněnými ZOPK.  
      vzato na vědomí 

 
P l o c h y   v ý r o b y   a   s k l a d o v á n í (V)  
plocha číslo 101 – 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. Návrh je v rozporu s ustanovením § 12 ZOPK, s ustanovením § 4 odst. 2 ZOPK 
ve vztahu k ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ZOPK. Jedná se o plochu vymezenou vodním tokem Maretky a zalesněným svahem 

vrchu 433,2 m n.m. v okrajové části obce. Posuzovaný krajinný prostor je již nyní zatížen plochami výroby realizovanými v 
minulosti – návrhem by nemělo docházet ke zvětšování zátěže.  
 

Požadavku bylo vyhověno, plocha výroby č. 101 byla na základě 
stanoviska SCHKOB před veřejným projednáním vyloučena 
z projednání ÚP 

 
P l o c h y   p r o d r o b n o u   v ý r o b u   a   s l u ž b y (VD)  
plocha číslo 104 – 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. Navržená plocha představuje hospodářský dvůr. Návrh není v rozporu se zájmy 
chráněnými ZOPK. Agentura doporučuje plochu pohledově oddělit od ploch bydlení pásem zeleně.  

 
      vzato na vědomí 
 

Ad. A/I.3d) Systém sídelní zeleně  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
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Ad. A/I.4a) Koncepce dopravní infrastruktury  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 

Ad. A/I.4b) Koncepce technické infrastruktury  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 

Ad. A/I.4d) Koncepce veřejného prostranství  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 

Ad. A/I.5c) Prostupnost krajiny  
Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 
Ad. A/I.5d) Protierozní opatření a ochrana před povodněmi  

Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek.  
 
Ad. A/I.6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

Agentura akceptuje návrh s výjimkou vytvoření plochy číslo 101 – Plocha pro drobnou výrobu a služby VD – viz „Ad. A/I.3b) 
Vymezení zastavitelných ploch“  
 

      vzato na vědomí 
 
Ad. A/I.6b) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení  

podmínek prostorového uspořádání  
S ohledem na zákonem chráněné zájmy Agentura požaduje doplnit/upravit/zrušit:  
 

V části „BI – PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO“  
Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační zařízení zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: informační zařízení svými 

rozměry, konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  
 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 

projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 
„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 

 
V části „SO.3 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ“  
Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  

Informační zařízení zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: informační zařízení svými 
rozměry, konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  
 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 
„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 

barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 
 
V části „O – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“  

Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační zařízení zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: informační zařízení svými 
rozměry, konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  

 
Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 

„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 

 

V části „OX – PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM“  
Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační tabule zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: tabule svými rozměry, 

konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  
 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 

projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 
„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 

 
V části „OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A  
SOUVISEJÍCÍC SLUŽBY“  

Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační tabule zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: tabule svými rozměry, 
konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  

 
Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 

„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 
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V části „RX – PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM“  

Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační zařízení zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: informační zařízení svými 
rozměry, konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  

 
Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 

„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 

 

V části „V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ“ zrušit plochu číslo 101 – viz též  
„Ad. A/I.3b) Vymezení zastavitelných ploch“.  
Ad. Přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Informační zařízení zařadit do využití podmíněně přípustného za předpokladu splnění podmínky, že: informační zařízení svými 

rozměry, konstrukcí, barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu (§ 12 ZOPK).  
 

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 

projektanta upravit v dokumentaci v podmíněně přípustném využití 
„informační zařízení za podmínky, že svými rozměry, konstrukcí, 
barvou apod. nenaruší hodnoty krajinného rázu“ 

 
V části „K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ“  
Ad. Podmíněné přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  

Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat (farmový chov zvěře, obory) s výjimkou I. a II. zóny CHKO Beskydy. 
Omezení vyplývá z ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) ZOPK.  

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 

projektanta upravit v dokumentaci - uvést v podmíněně přípustném 
využití „Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat 
(farmový chov zvěře, obory) mimo I. a II. zónu CHKO za podmínky 

neznehodnocení krajinného rázu, zachování….“ 
V části „Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“  
Ad. Podmíněné přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  

Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat (farmový chov zvěře, obory) s výjimkou I. a II. zóny CHKO Beskydy. 
Omezení vyplývá z ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) ZOPK.  

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 

projektanta upravit v dokumentaci – uvést v podmíněně přípustném 
využití „Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat 
(farmový chov zvěře, obory) mimo I. a II. zónu CHKO za podmínky 

neznehodnocení krajinného rázu, zachování….“ 
 
V části „L – PLOCHY LESNÍ“  

Ad. Podmíněné přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat (farmový chov zvěře, obory) s výjimkou I. a II. zóny CHKO Beskydy. 
Omezení vyplývá z ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) ZOPK.  

Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci – uvést v podmíněně přípustném 
využití „Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat 

(farmový chov zvěře, obory) mimo I. a II. zónu CHKO za podmínky 
neznehodnocení krajinného rázu, zachování….“ 
 

V části „S* – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“  
Ad. Podmíněné přípustné využití) doplnit/upravit/zrušit:  
Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat (farmový chov zvěře, obory) s výjimkou I. a II. zóny CHKO Beskydy. 

Omezení vyplývá z ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) ZOPK.  
Požadavku bylo vyhověno, bylo předepsáno v pokynech pro 
projektanta upravit v dokumentaci – uvést v podmíněně přípustném 

využití „Stavby ohrad pro chov lesní zvěře a hospodářských zvířat 
(farmový chov zvěře, obory) mimo I. a II. zónu CHKO za podmínky 
neznehodnocení krajinného rázu, zachování….“ 

 
Ad. Definice použitých pojmů) doplnit/upravit/zrušit:  
„informační zařízení“ – informační panel, tabule, deska (např. označení provozovny čí místa, rozcestník, ukazatel cesty apod.), 

či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, které je nosičem 
informace jako údaje o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících, který snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému 
(např. příjemce/ uživatele informace); sdělitelný poznatek či údaj, který má smysl a snižuje nejistotu, usnadňuje volbu mezi 

alternativními rozhodovacími možnostmi, je potřebný a užitečný, pravdivý, přesný, srozumitelný. Za informační zařízení se 
nepovažují billboardy euroformátu o rozměrech 5,1 x 2,4 m!  
       

Definice „informačního zařízení“ je již v návrhu změny č. 1 
obsažena. Požadavek na doplnění poslední věty „Za informační 
zařízení…“ je bezpředmětný, velikost informačního zařízení je 

stanovena v § 3 odst. 2 stavebního zákona na max 8 m2  
 
Ad. A/I.6c) Základní podmínky ochrany krajinného rázu  

Agentura souhlasí s návrhem bez připomínek. 
      vzato na vědomí 
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Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů  

ze dne 26.2.2019, sp.zn. 89029/2019-1150-OÚZ-BR    SpMO 1567/2019-1150-34 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů 

Morava, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 

místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, 
Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový 
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín a České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, 

Pelhřimov, Tábor, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu žádá úpravu předloženého zapracování limitů a zájmů MO-ČR v textové části odůvodnění 

návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.  
V Odůvodnění – kap. E.1.4 na str. 28/49 stávající text nahraďte níže uvedeným textem:  
 

Na správní území zasahuje vymezené zájmové území Ministerstva obrany ČR:  
- Ochranného pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (viz ÚAP jev 102a).  
V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.  
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):  

- větrných elektráren  
- výškových staveb  
- venkovního vedení VVN a VN  

- základnových stanic mobilních operátorů  
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

 
Požadavku se vyhovuje, bylo zahrnuto do pokynů projektantovi 
doplnit do dokumentace Odůvodnění, kap. E.1.4. 

 
 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 

staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (viz ÚAP jev 119).  
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 

opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
 

Požadavku se vyhovuje, v dokumentaci Odůvodnění je již tento text 

z převážné části obsažen, bylo předepsáno uvést část Odůvodnění, 
kap. E.1.4., do souladu s požadavkem Ministerstva obrany. Bylo 
zahrnuto do pokynů projektantovi. 

 
 
Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 
175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a přesné zapracování do ÚPD v textové části Odůvodnění je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany 
a bezpečnosti státu a pro soulad se skutečností. Do graf. části Odůvodnění - koordinačního výkresu jsou výše uvedená 

vymezená území Ministerstva obrany ČR zapracována správně.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu Zprávy o uplatňování 
ÚP (viz Sp. zn. 78834/2017-8201-OÚZ-BR) a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně 

analytických podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu úpravy současného zapracování 
výše uvedených vymezených území MO-ČR v textové části (str.28/49) v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení 

úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou 
uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v 
území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR. 

 

      vzato na vědomí 
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019 

 
Dne 11. 1. 2019 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, o 
společném jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Vidče.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, posoudila návrh opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Vidče.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto s t a n o v i s k o :  

S návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 územního plánu Vidče s e   s o u h l a s í .  
 
      vzato na vědomí 

 
Odůvodnění:  
Změnou č. 1 územního plánu Vidče, zpracovanou na základě schváleného Zadání změny č. 1 územního plánu Vidče, se 

koncepce přijatého řešeni územního plánu Vidče nemění.  
Změna č. 1 aktualizuje zastavěné území, zapracovává korekce plynoucí z vymezení hranice intravilánu ke dni 1. 9. 1966, 
stabilizuje záměry z nadřazené dokumentace (koridor technické infrastruktury, regionální USES), stabilizuje přírodně blízká 

opatření vč. prvků USES, vymezuje nové zastavitelné plochy na základě konkrétních požadavků na změny ve využití území.  
Dále bylo změnou prověřeno a upraveno stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem včetně podmínek 
prostorové regulace.  

Zastavěné území bylo Změnou č. 1 územního plánu Vidče aktualizováno ke dni 1. 7. 2018.  
Nad rámec řešeni územního plánu Vidče se změnou č. 1 vymezuji zastavitelné plochy č. 101-108, 110, přičemž plochy č. 103-
108, 110 jsou změnou funkčního využití v zastavěném území. 

- plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 102, 103 vymezené v návaznosti na zastavěné území,  

- plocha výroby a skladování V č. 101 rozšiřující stávající výrobně skladovací areál (pro skladování),  

- plocha pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 pro obecní hospodářský dvůr,  

- plochy pro dopravní infrastrukturu DS č. 105 - 108 pro dílčí úseky chodníků a DS č. 110 pro cyklostezku Vidče – Zubři 
napojující se na dálkovou cyklotrasu č. 6260 Bečva.  

 
Dále je vymezen plocha OH č. 111 pro rozšíření hřbitova a plocha změn v krajině Z* č. 109 (úprava vzešlá z korekce hranice 
zastavěného území).  

Předložený návrh opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Vidče není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

      vzato na vědomí 
 
 

 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 

ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 
 
KOORDINOVANÉ STANOVISKO 

ke společnému jednání o návrhu opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Vidče 
 
Charakteristika návrhu: 

Předmětem návrhu je vymezení nových zastavitelných ploch v k.ú. Vidče, vyplývající z konkrétních požadavků na rozvoj obytné 
funkce: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3, plocha OH pro rozšíření hřbitova, V – plocha pro výrobu a VD – plocha pro 
drobnou výrobu a služby a dále příslušné plochy silniční dopravy DS. 

 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy vydává ke společnému 
jednání o návrhu opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Vidče včetně vyhodnocení vlivů 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 změny č. 1MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad neuplatňuje žádné 

připomínky. 
 
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 pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového 
hospodářství neuplatňuje žádné připomínky. 

 
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 pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje žádné 
připomínky. 
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4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 5 K předloženému 

návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ZPF neuplatňuje žádné 
připomínky.  
 

5. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP, orgán ochrany přírody a 
krajiny není dotčeným orgánem příslušným k posouzení záměru, neboť návrh se dotýká ploch na území CHKO Beskydy.  
 

6. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. e) Předmět návrhu 
opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Vidče se zájmů státní památkové péče nedotýká.  
 

7. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. d) K 
předloženému návrhu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad neuplatňuje žádné 
připomínky.  
 

Závěr: Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, s 
projednávaným návrhem opatření obecné povahy - změny č. 1 územního plánu Vidče souhlasí bez stanovení podmínek.  
 

      vzato na vědomí 
 
 

 

 
III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče  za období 12/2013 – 
09/2017, obsahujícího Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1, příslušný orgán ochrany přírody 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení 
ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 74278/2017 ze dne 6.12.2017, ve kterém neuplatnil 
požadavek na posuzování Změny č. 1 Územního plánu Vidče z hlediska vlivů na životní 
prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vidče na udržitelný rozvoj 
území zpracováváno. 
 
 
IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Na základě výše uvedeného se stanovisko nevydává. 
 
 
V. Sdělení, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 zohledněno  

Vzhledem k výše uvedenému, kdy se stanovisko nevydává, nelze stanovisko zohlednit. 
 
 
VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vidče 
zpracovaného projektantem jako kapitola C. v textové části přílohy č. B/3 - Odůvodnění. 
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidče nebyl řešen ve variantách, z Pokynů pro zpracování návrhu 
nevyplynul požadavek na variantní řešení. 
 
 
VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Zastavěné území bylo aktualizováno a vymezeno k datu 1.7.2018 na základě aktuálních mapových 
podkladů, vyhodnocení využití zastavitelných ploch a průzkumů v terénu v souladu s ustanovením 
§ 58 stavebního zákona. Další drobné plochy byly zapracovány na základě prověření intravilánu 
(zastavěné území k 1.10.1966 vyznačené v mapách evidence nemovitostí) vůči stanovenému 
zastavěnému území, kdy byly pozemky z intravilánu, přestože nesplňují podmínky ustanovení § 58 
odst. 2) SZ, zahrnuty do zastavěného území. 

Návrh urbanistické koncepce se změnou nemění. V průběhu vyhodnocovaného období došlo ke 
snížení množství zastavitelných ploch, jelikož některé plochy byly v průběhu vyhodnocovaného období 
zastavěny a jiné byly v návaznosti na již zastavěné plochy zahrnuty jako proluky do zastavěného 
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území. Nové zastavitelné plochy, splňující požadavek na vhodnost a soulad s principy územního 
plánování, jsou v souladu s požadavky na rozvoj obce navrhovány v návaznosti na souvisle zastavěné 
území. Nové zastavitelné plochy na neurbanizovaných pozemcích (102, 103) představují vhodné 
plochy pro rozvoj bydlení při respektování limitů a hodnot území, plocha 111 je určena pro rozšíření 
hřbitova a plocha 104 pro drobnou výrobu a služby. 

 

 

 

VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 

Námitka č. 1 ze dne 3.12.2019 
 
 

Majitelka nesouhlasí se zařazením plochy DS 107 na pozemku parc. č. 393/2 v k.ú. Vidče jako DS 4 – chodník pro pěší - 
veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. Plocha je navržena pro zřízení chodníku pro pěší podél hlavní komunikace 
III. třídy. Z důvodů obsahových a z důvodu vlastnických vztahů namítající k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 

 
Znění námitky: 
Já, Věra Doričová, trvalé bydliště Zašová 165, 75651 vznáším námitku jakožto majitel parcely č. 393/2 (zahrada). Část tohoto 

pozemku má být vyvlastněn bezplatně obcí Vidče v rámci nového územního plánu pro stavbu obecního chodníku. 
Žádám o udělení výjimky a vymazání parcely č. 393/2 z územního plánu jako veřejně prospěšné stavby. Nesouhlasím s 
vyvlastněním svého pozemku č. 393/2. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

 
Odůvodnění: 
Na základě potřeby a požadavků obce byly vymezeny dílčí úseky ploch silniční dopravy pro realizaci chodníků a cyklostezky – 

viz textová část Odůvodnění, kap. B-I, podkap. E.  
Na pozemku majitelky (původně byl tento pozemek zařazen do ploch SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické) byla z důvodu 
potřeby zajistit bezpečnost chodců podél hlavní průjezdní komunikace v obci navržena změnou územního plánu část plochy DS 

č. 107 (změnová lokalita L20). Plocha svým umístěním navazuje na hlavní komunikaci a je navržena vně oplocení pozemku 
podatelky směrem ke komunikace III/4868. 
Zřízení chodníku podél komunikace III. třídy je ve veřejném zájmu. Podél této komunikace dosud žádný chodník neexistuje, 

přestože se jedná se o hlavní průjezdní komunikaci obcí. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců v obci požádala obec Vidče o 
zapracování plochy dopravy pro zřízení chodníků do územního plánu jako veřejně prospěšné stavby. Jelikož se jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, lze dle § 170 zák. 183/2006 Sb. – stavební zákon - právo k pozemku parc. č. 393/2 

v k.ú. Vidče odejmout nebo omezit.  
  
 

 
Námitka č. 2 ze dne 3.12.2019 
 

 
Namítající - majitelka pozemků parc. č. 473, 339/2, 339/3 v k.ú. Vidče nesouhlasí s vymezením nové návrhové plochy VD č. 

104, se změnou plochy K č. 55 na Z* č. 109 a s rozšířením plochy DS č. 46. Pozemky majitelky žádným způsobem nesousedí 
s namítanými plochami, pozemky namítající se nacházejí ve vzdálenosti cca 30 m od plochy DS č. 46, cca 110 m od plochy VD 
104 a cca 200 m od plochy Z č. 109. Majitelka se přesto cítí dotčena návrhem řešení, proto bude její podání vyhodnoceno jako 

námitka. 

 
Znění námitky: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování - úřad 

územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán ÚP příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v 

souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), místo a dobu konání veřejného projednání upraveného a posouzeného 

návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen „návrh“). 

Předmětem návrhu, zpracovaného na základě schváleného zadání, je vymezení nových zastavitelných ploch v 

katastrálním území Vidče, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obce: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3, 

plocha OH pro rozšíření hřbitova a VD - plocha pro drobnou výrobu a služby a dále příslušné plochy silniční dopravy DS. Tímto 

vymezením jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při respektování hodnot území. 

 

Uplatňuji námitky dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen „stavební zákon“) k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Vidče (dále též jen „změna územního plánu“), která se týká 

plochy VD č. 104 — hospodářský dvůr. 
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I. Text námitek: 

Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením plochy: 
- pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 - hospodářský dvůr,  

- změnou plochy K 55 na Z* č. 109, 

- příčným rozšiřováním DS 46. 

 

II. Území vymezené námitkami 
Území dotčené touto námitkou je vymezeno takto k.ú. Vidče. 

 

III. Dotčení práv námitkujících 
Námitkující je vlastníkem pozemku parc. č. 473, 339/2, 339/3 v k.ú. Vidče a stavby na nich. Tvrdím, že předmětná 

změna negativně zasáhne do mého vlastnického práva (snížením ceny nemovitosti), práva na příznivé životní prostředí a 

soukromí. Zásah do těchto práv je způsobem především zvýšením hluku, znečištění ovzduší, zápachu a zintenzivněním 

dopravy v okolí jeho nemovitosti. 

 

IV. Odůvodnění námitek 

1. Vnitřní rozpory v textu návrhu 
Plocha č. 109 je označena s charakteristikou izolační zeleň, sad, zahrada (viz například str. 11 úplného znění 

územního plánu po změně č. 1). Na straně 19 úplného znění územního plánu po změně č. 1 je označena jako izolační zeleň, 

sad. Na straně 33 úplného znění územního plánu po změně č. 1 je funkční vymezení označeno jako plochy sídelní zeleně s 

hlavním způsobem využití: Plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území. Mezi přípustné využití patří 

například dětská hřiště, parkový mobiliář, atd. 

V bodě A/I.3d Systém sídelní zeleně se uvádí: „ V územním plánu je sídelní zeleň převážně součástí ostatních ploch 

s rozdílným způsobem využití (především ploch bydlení, smíšených obytných a občanského vybavení). Veřejně přístupná zeleň 

je stabilizována v plochách sídelní zeleně (Z*) a v plochách veřejného prostranství (P*). “ 

Z vymezení v územním plánu tak není zřejmé, zda je tuto plochu v soukromém vlastnictví možné využívat jako 

doplněk k funkci bydlení - chovatelskou a pěstitelskou funkci k vlastní spotřebě, relaxaci a volnočasové aktivity, především k 

realizaci drobných zahradních staveb typu altány, skleníky, bazény, atd. nebo zda se jedná o veřejně přístupnou zeleň, ve které 

toto využití možné není. 

Zároveň není zřejmé, jak budou tyto plochy plnit svoji izolační funkci mezi obytnou zástavbou a hospodářským 

dvorem v případě, že budou využity například jako dětské hřiště. Navíc i při osázení dřevinami nebudou tyto dostatečně plnit 

svoji funkci několik desítek let. než dospějí do dostatečně vzrostlého stavu. 

2. Nedostatečně určitý text návrhu 
Plocha VD č. 104 je plánována pro sběrný dvůr a je umístěna ve funkčním využití plochy pro drobnou výrobu a 

služby. Sběrný dvůr je přitom ze své podstaty zdrojem negativních vlivů pro své okolí, ať se jedná o zápach, množení hlodavců, 

úlet sbíraného odpadu, ale i prach, hluk, znečištění ovzduší (a mnohdy i povrchových a podzemních vod) způsobených nejen 

samotným provozem dvora, ale i dopravou odpadů na něj a z něj. Sběrný dvůr je tedy záměr odpovídajícím nepřípustnému 

funkčnímu využití tohoto území, tj. činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím nebo narušující 

kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 

Návrh změny územního plánu i obec přitom s umístěním sběrného dvora v této ploše počítají. Pokud tedy návrh 

změny územního plánu považuje sběrný dvůr za nerušící drobnou výrobu, bude v tomto funkčním využití území zajisté v 

budoucnu možné umístit i pro okolí obdobně obtěžující provozy typu lakovny (zdroj zápachu), autovrakoviště, výrobu stavebnin 

a další. 

3. Uvádění podmínek, které nejsou závaznou součástí návrhu územního plánu 
Tab. č . B-9 v odůvodnění návrhu změny uvádí: „Změna plochy sídelní zeleně na plochu pro umístění sběrného 

dvora. ... Podmínkou využiti plochy je odděleni hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 

místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 

výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). “ 

Součástí závazných podmínek návrhu změny územního plánu však nejsou podržené regulativy uvedené výše. 

4. Nepotřebnost rozšíření komunikace DS46 
Vymezení rozšíření komunikace je již ve stávajícím územním plánu z roku 2013, přesto se znovu objevuje v návrhu 

změny. Jako spoluvlastník pozemku, na kterém má být rozšíření realizováno, s tímto rozšířením nesouhlasím. Současná 

kapacita komunikace je dostačující, což potvrdilo i vyjádření obce na společném jednání dne 30. 1. 2019 k ploše VD č. 104. 

5. Neposouzení vlivů na přírodu a krajinu 
Plocha č. 104 se nachází v IV. zóně CHKO Beskydy. Plocha je ve III. třídě ochrany ZPF. Požadované části pozemků 

se nacházejí v sesuvném území. Návrh změny územního plánu o pozemku pro umístění sběrného dvora mluví jako o 

stabilizovaném, přestože pro sousední pozemky požaduje provedení hydrogeologického posouzení před jejich zástavbou. V 

lokalitě se nachází solitérní stromy 2 staleté lípy s božími mukami. Významný krajinný prvek potok Maretka je vzdálen pouze 

150 m od zamýšleného sběrného dvora. Celý areál se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a 

evropsky významné lokalitě Natura 2000 CHKO Beskydy (EVL CZ0724089). Z hodnocení Správy CHKO Beskydy není zřejmé, 

že by byl proveden biologický průzkum, tudíž není zřejmé, zda se v ploše záměru nacházejí chráněné rostliny nebo živočichové. 

Všechny výše uvedené jevy jsou zvláště chráněny, tj. zákony pro ně stanoví specifické podmínky, které činnosti jsou 

v jejich blízkosti povolené a které zakázané. Návrh změny územního plánu vůbec nezohledňuje, že právě nakládání s odpady v 

takto chráněném území může být dotčenými orgány státní správy posouzeno jako činnost pro předmět ochrany škodlivá, a proto 

i zakázaná. Návrh změny územního plánu tak zcela opomíjí skutečnost, že sběrný dvůr nebude možné realizovat buď vůbec, 

nebo v rozsahu, který nebude pro obec ekonomicky výhodný a dlouhodobě udržitelný. 

6. Nedostatečné posouzení negativních vlivů plochy č. 104 
Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je 

urbanistickou závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). “ Navrhované umístění sběrného dvora tuto 

urbanistickou závadu neodstraňuje, ale dále ji prohlubuje umístěním dalšího obtěžujícího záměru do středu obce v těsném 
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sousedství s obytnou zástavbou. Nejbližší plánované obytné stavby by byly ve vzdálenosti cca 15 metrů. 

Umístění sběrného dvora je také spojeno s intenzivním nakládáním s nebezpečnými odpady v jednom místě a v 

bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Konkrétně se může jednat o sběr i nebezpečného odpadu - zářivek, které obsahují 

rtuť, sběr stavební sutě - nebezpečí toxického polystyrénu, materiálů obsahujících toxické látky proti hoření nebo azbestu. 

Navrhovaná změna tak na jednu stranu vylučuje skladování nebezpečných chemických látek v ploše č. 101 z důvodu rozlivu 

Maretky, na druhou stranu neřeší skladování nebezpečných chemických látek v blízkosti obytné zástavby. 

Návrh změny územního plánu zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu jsou v současné době umístěny 

následující činnosti. Zaprvé se jedná o ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks ovcí a 175 ks dobytka. V minulosti bylo v 

kravínech ustájení vázané, dnes volné - tzn. krávy se dříve uvázaly u koryt a středem objížděl pás s hnojem a odváděl hnůj na 

hnojiště, při současném stavu se jedná pouze o velkou plochu k volnému ustájení. Dobytek se volně pohybuje a až v dalším 

roce se vyveze asi 40 cm vysoká vrstva hnoje, ovce mají také stelivové stlaní, tj. přidává se čistá vrstva a až v květnu-červnu 

následujícího roku po vypasení luk se hnůj rozveze po polích a rozmetá. Chov je tedy významným zdrojem amoniaku. 

Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného dvora. Ochranné pásmo je 

vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler dřevozpracující 

společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní látky z minulosti 

ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy (každodenní 

odvoz hnoje, doprava dřeva ny, atd.) Návrh změny územního plánu vůbec nezohledňuje kumulativní a synergické vlivy 

způsobené těsným sousedstvím všech těchto činností, a to v oblasti všech negativních vlivů na okolí, tj. zápachu, hluku, 

prašnosti a znečištění ovzduší. Na sběrném dvoře přitom budou shromažďovány mimo jiné i hořlaviny. Sběrný dvůr je plánován 

8 metrů od společnosti Cobbler, která pracuje s lepidly (opět hořlavina) a má uskladněn materiál po celé spodní a západní ploše 

areálu. Hned v přístupové cestě i pod kravíny jsou sítě STL plynu s ochrannými pásmy. 

Umístění sběrného dvora je spojeno s nárůstem dopravy (včetně těžké nákladní dopravy). Návrh změny územního 

plánu nezohledňuje způsobené vibrace a otřesy, které budou mít negativní vliv na stávající nemovitosti v blízkosti příjezdové 

komunikace. 

Návrh změny územního plánu se vůbec nezabývá dopravní obslužností sběrného dvora. Sběrný dvůr je přístupný 

po jediné příjezdové komunikaci, která je široká cca 6 metrů. Po této komunikaci již dnes probíhá veškerá dopravní obsluha 

sousedícího výrobního a zemědělského areálu. Komunikace by měla být dále zatížena provozem občanů, kteří budou svážet 

odpad na sběrný dvůr, odvozem jednotlivých složek odpadu, případně i výjezdem techniky obce k úklidu a údržbě. Návrh změny 

územního plánu neuvádí žádné konkrétní počty existující a vyvolané dopravy a neposuzuje je s technickými možnostmi 

komunikace. 

7. Nedostatečná kompenzační opatření 
Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je 

urbanistickou závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). Požadavek obce na zachování funkce je řešeno 

vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch a návrhem a stabilizací stávajících pásů krajinné zeleně s doplněním na 

východní a západní straně farmy (Z* č. 109, K č. 56). Tato zeleň současně odděluje funkci výrobní od stávajících i 

navrhovaných ploch bydlení. “ 

Tvrdím, že toto opatření je nedostatečné, protože plochy izolační zeleně jsou stanoveny na východní a západní 

straně, ale nikoliv již na jižní, které je obytné zástavbě velmi blízko. Na jižní straně je plocha zeleně významně zmenšena. 

Návrh územního plánu neřeší dostatečná kompenzační opatření mezi sběrným dvorem a stávajícím výrobním a 

zemědělským areálem, ani mezi sběrným dvorem a centrem obce na jihu. Plocha sběrného dvora je přitom naddimenzovaná. 

Stanovení minimálního koeficientu zeleně přitom není dostatečné, protože nestanoví ani umístění zeleně ani její kvalitu. 

8. Zásah do zemědělského půdního fondu 
Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon 

ZPF“) aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 6) 

zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 

zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 

řešení na zemědělský’ půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Citované ustanovení zákona ZPF je dále upřesněno v ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška ZPF“), podle nějž zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace již při zpracování konceptů řešení postupují v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a 

programů výstavby (§ 3 odst. 4). Vyhodnocují přitom předpokládané důsledky navrhovaného řešení výhledového rozvoje sídel a 

území na zemědělský půdní fond podle jednotlivých alternativ. Využívají k tomu výsledků vyhodnocení údajů z podkladů a 

jejich znázornění. 

Porovnání alternativ musí být provedeno na základě číselných a grafických údajů zpracovaných podle přílohy 3 

vyhlášky ZPF. Žádné porovnání variant či alternativ zpracováno nebylo. 

Odůvodnění návrhu změny územního plánu tvrdí, že zásady ochrany ZPF jsou v případě plochy č. 104 splněny. 

Mimo jiné z toho důvodu, že nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměru likvidace dešťových vod má byt 

přednostně řešena vsakem na pozemku stavby. Posouzení splnění zásad ochrany ZPF ani územní plán jako celek se však 

nezabývá skutečností, že přímo ve svahu nad plochou č. 104 jsou cca 4,1 ha vyasfaltované a zastavěné plochy, ze které 

veškeré srážky stékají právě na plochu č. 104. Vzhledem k existenci zeleně dnes dochází na ploše č. 104 k vsaku těchto srážek 

a nejsou ohrožovány ani poškozovány obytné stavby níže po svahu. Výrazným zmenšením plochy zeleně a jejím nahrazením 

zpevněnou plochou dojde ke ztrátě této funkce. 

9. Neproporcionální zásah do práv 
V obci se nabízí i možnost využít jiné plochy, které jsou ve vlastnictví obce a jsou svojí rozlohou dostatečné pro 

sběrný dvůr pro občany obce. Současné místo pro shromažďování odpadu jc využíváno méně než z poloviny. K dispozici je 

také plocha dnes již nevyužívaného hřiště u hřbitova. Výběr jiné lokality by zabránil dalšímu úbytku zeleně a volné krajiny ve 

prospěch zpevněných ploch a především by zabránil kumulaci činností s negativními vlivy na okolí na jednom místě v těsném 

sousedství mé nemovitosti. 
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10. Nesprávně odůvodněné vymezení nového zastavitelného území 
Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit 

pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. “ 

Změna územního plánu vymezuje nové zastavitelné plochy. Odůvodnění změny územního plánu sice obsahuje 

odůvodnění vymezení ploch pro bydlení (na str. 21 a 42), zcela však opomíjí nezbytnost vymezení nových ploch pro drobnou 

výrobu a služby a vymezení ploch sídelní zeleně č. 109. 

11. Rozpor s cílem a úkoly územního plánování 
Podle ustanovení § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování především: „(1) Cílem územního plánování je 

vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(1) Uzemní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský) potenciál rozvoje. 
(2) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmu vyplývajících z tohoto zákona 

a zvláštních právních předpisu. 
(3) Uzemní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemku. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. “ 

Tvrdím, že tyto cíle a úkoly byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem 

změny územního plánu. K návrhu došlo bez řádného popisu a posouzení kumulativních a synergických vlivů se stávajícím 

zemědělským a výrobním areálem na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. 

12. Rozpor s obecnými zásady územního plánu 
Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve stabilizaci přírodní 

složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy. 

Tvrdím, že tyto obecné zásady územního plánu byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy 

izolační zeleně návrhem změny územního plánu. V relativně malé obci s vysokou kvalitou bydlení v klidném a čistém životním 

prostředí dochází ke kumulaci a synergii vlivů stávajícího zemědělského a výrobního areálu s nově vymezenou plochou na 

historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. Kompenzační opatření - izolační zeleň je přitom ve své 

ploše zásadně zmenšována. 

13. Rozpor s PÚR 
Politika územního rozvoje v bodě 24 a požaduje: „na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 

stanovených mezních hodnot imisních limitu pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 

stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 

činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových 

nebo zemědělských areálů.“ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází 

v bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve kterém je přes zimu umístěno 1500 

ks ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného 

sběrného dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes 

také Cobbler dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také 

uskladněny odpadní látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem 

těžké nákladní dopravy (dovoz krmivá do kravína, doprava dřeva, atd.). 

14. Rozpor se ZÚR 
Zásady územního rozvoje v bodě 7 mimo jiné požadují: „ Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských 

funkcí na území kraje ... především na: 

- využiti ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a 
přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit 

podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

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

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

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází 

v bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmiva, doprava dřeva, atd.). 

Plocha č. 104 se přitom nachází jen několik desítek metrů od historicky existujících obytných budov. 

15.  Neaktuální podklady 
Návrh změny územní plánu vychází z neaktuálního Plánu péče CHKO Beskydy. V současné době je zpracován již 

nový materiál na období 2019-2028. 
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Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se nevyhovuje v části namítající plochu VD č. 104 a Z* č. 109. 
Námitka je bezpředmětná v části namítající rozšíření plochy DS č. 46. 
Námitce č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 se nevyhovuje 

Námitka č. 4 je bezpředmětná. 
Námitce č. 10 se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109 
Námitce č. 15 se vyhovuje,  

 
 
Odůvodnění: 

Námitce namítající zakreslení plochy VD č. 104 nebylo vyhověno.  
Plocha VD č. 104 – plocha pro drobnou výrobu a služby - byla do územního plánu zařazena z podnětu obce Vidče na 
zakreslení plochy, která by umožňovala výstavbu sběrného dvora. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. od 1. 1. 2015 
zavedla povinnost obcí zajistit sběr papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů. Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně 

o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a dále ve vyhlášce č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají povinnost zajistit pro občany místa 

k odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují na jejím katastrálním území, a formou obecně závazné vyhlášky 
stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech).  
 

Sběrný dvůr je místem určeným obcí ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika 
druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů). Sběrné 
dvory mají velký význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem. 

V současné době je kapacita sběrného místa u budovy obecního úřadu zcela nedostačující a nevyhovující. Proto řeší obec 
možnost vybudovat nový sběrný dvůr, který by splňoval všechny podmínky pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a 
vyhlášky.  

 
Pro tento záměr obec zvolila pozemky, které přes cestu navazují na stávající plochu výroby V, v územním plánu byly pozemky 
do té doby zahrnuty jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost, 

pozemky nejsou zemědělsky obdělávané, žádná vzrostlá zeleň se zde nenachází. Obec Vidče si požádala o změnu územního 
plánu pro sběrný dvůr s tím, že z původního pruhu ochranné zeleně zůstane zachován pás zeleně sloužící jako ochranná zeleň 
kolem sběrného dvora. Plocha pro sběrný dvůr VD č. 104 byla určena na 2500 m2, šířka pruhu zeleně, oddělujícího tuto plochu 

od plochy bydlení byla ustanovena na 40 m. 
Plocha VD č. 104 byla projektantem zakreslena v dokumentaci pro společné jednání o rozloze 3300 m2, na základě připomínek 
ke společnému jednání byla velikost této plochy před veřejným projednáním zmenšena na původních 2500 m2. 

V Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vidče je uvedeno:  
Pozemky parc. č. 1166/1 (orná půda) a 1166/2 (TTP) se nachází v zastavěném území naproti výrobního areálu se stávající 
dopravní obsluhou. Z hlediska kvality půdy se jedná o III. tř. ochrany ZPF. Pozemky byly v ÚP Vidče vymezeny jako sídelní zeleň 

za účelem oddělení stávající plochy výroby od bydlení pásem zeleně. Pozemky se nachází v rozsáhlém území s uklidněným 
sesuvem nepředstavující vážné riziko, které by bránilo jejich využití pro daný účel. Z hlediska funkční změny (plocha pro drobnou 
výrobu a služby) ke střetu nedochází a využití pro umístění hospodářského dvora (garážování techniky, shromažďování odpadu, 

skladování technického vybavení obce jako např. nářadí, posypového materiálu pro zimní údržbu apod.) s přidruženou výrobou 
je možné. Podmínkou využití plochy je oddělení hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 
místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 

výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí, je dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 

ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 

Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 
souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-

2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 

nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 
 

Z výše uvedených důvodů bude plocha VD č. 104 v ÚP zachována. 
 
 

Plocha Z* č. 109: 
Námitce nebylo vyhověno. K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku parc. č. 1136/2, 1137/2, 
1138/2 do zastavěného území došlo v návaznosti na § 58 stavebního zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost 

zahrnout všechny pozemky v intravilánu do zastavěného území. Pozemky parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly 
součástí intravilánu z 1. září 1966. Dle § 58 stavebního zákona „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s 
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výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo 

pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků“. Dle § 58, odst. 3 „Zastavěné 
území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou“. Dle § 2 stavebního zákona je intravilán zastavěná část obce 
vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Jelikož pozemky parc. č. 1136/2, 

1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly součástí intravilánu z r. 1966, bylo povinností projektanta v rámci projednání změny č. 1 ÚP 
Vidče tyto pozemky zahrnout do zastavěného území. 
Plocha tedy byla nově zařazena v souladu s metodikou tvorby územních plánů pod označením Z* - plochy sídelní zeleně, tyto 

plochy jsou součástí zastavěného území. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí nezastavěného území. 
V případě změny ploch K na plochu Z* se jedná se o úpravu v grafické části dokumentace bez zásadní změny funkčního využití.  
Změna plochy krajinné zeleně K č. 55 na Z* č. 109 byla v rámci změny ÚP zhodnocena z urbanistického hlediska a s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o pás zeleně, hluboce zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 
opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, v případě 
sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

 

 
Plocha DS č. 46 
Námitka je bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, 

neřeší. Plocha DS č. 46 byla vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, v místě stávající místní 
komunikace. Změnou č. 1 byla tato plocha z územního plánu Vidče převzata beze změny umístění, šířky a funkčního využití 
v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, k úpravě došlo pouze v části, nacházející se východním směrem od stávající 

plochy výroby V, kde byla návrhová plocha DS č. 46 upravena dle skutečného umístění komunikace v terénu. V průběhu 
projednání územního plánu Vidče nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka, plocha DS č. 
46 byla v územním plánu po veřejném projednání zachována bez úprav. V současné době řešená změna č. 1 se plochou DS č. 

46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, nezabývá, námitku je možné podat pouze k plochám, řešeným změnou č. 1 ÚP 
Vidče. 
 

Námitka, že dochází k negativnímu zásahu do vlastnického práva: Po zakreslení změn do územního plánu zůstává majitelka i 
nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Co se týká 
životního prostředí, k návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – viz následující text. 

 
 
Ad 1. Plocha č. 109 je zařazena jako plocha Z* - plocha sídelní zeleně, hlavním využitím jsou plochy vyhrazené zeleně 

v zastavěném i zastavitelném území. V této ploše jsou přípustným využitím biokoridory ÚSES, dopravní a technická 
infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, vodní plochy a toky, veřejná prostranství a stavby a zařízení doplňující funkci 
sídelní zeleně (dětská hřiště, parkový mobiliář apod.). Nejedná se však o zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu rodinných 

domů a tudíž zde není přípustné v souladu s územním plánem např. oplocení pozemků. Pěstitelská funkce pro vlastní spotřebu 
(zahrádky, sady) rovněž může plnit funkci ochranné zeleně (zeleň v zastavěném a zastavitelném území), pěstitelská funkce je 
v souladu s hlavním využitím plochy Z*. Realizace drobných staveb – altány, skleníky, bazény atd. je v ploše Z* - plochy sídelní 

zeleně nepřípustná, přípustná je např. v ploše smíšené obytné vesnické (SO.3) nebo v ploše BI (plochy bydlení individuálního).   
Za jak dlouhou dobu bude zeleň na pozemku plnit izolační funkci závisí od druhu vysázené zeleně, toto územní plán neřeší. 
 

 
Ad. 2. Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 
uspořádání. V případě plochy VD bylo v návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče již v dokumentaci pro společné jednání 

uvedeno, že hlavním využitím plochy VD je nerušící výroba a služby, přípustným využitím je m.j. soustřeďování odpadů za 
účelem dalšího využití nebo odstranění (sběrný dvůr), občanská vybavenost pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení pro 
hasičský záchranný sbor). V ploše VD je v podmínkách prostorového uspořádání předepsán koeficient zeleně – 0,15, tzn. 15% 

dané plochy musí zaujímat zeleň.  
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí – zápach, prach, hluk, znečištění ovzduší, hlodavci, je dotčeným orgánem Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti 

veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém 
s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 

tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 
Plocha VD – plocha pro drobnou výrobu a služby – má jako hlavní využití nerušící výrobu a služby, nesmí tedy obsahovat 
výrobu, která by svým pachem či hlukem obtěžovala okolí (lakovna, autovrakoviště, zemědělská velkovýroba a pod…). 

 
 
Ad. 3: Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 

uspořádání. Tyto podmínky jsou závazné pro rozhodování v území. Údaje jako různá doporučení, typ dřevin, půdorysný tvar 
objektů svojí podrobností nejsou součástí závazné části změny č. 1 územního plánu. Územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání 

změny územního plánu nestanoví, že na celé území nebo na vymezenou část území bude pořízena změna s prvky regulačního 
plánu. Tyto údaje lze uvést v odůvodnění ÚP, které je odůvodněním navrženého řešení, proto tak bylo uvedeno v Odůvodnění 
ÚP, viz tab. č. B-9. 

 
 
Ad. 4: Námitka je bezpředmětná, změnou č. 1 Územního plánu Vidče není plocha DS č. 46 řešena. 
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Ad. 5: Viz vyhodnocení této námitky, bodu 2.: příslušné dotčené orgány se s návrhem lokality VD č. 104 v rámci společného 

jednání seznámily a žádný z dotčených orgánů nevyslovil s návrhem lokality VD č. 104 nesouhlas.  
Dle stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny - Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné krajinné 
oblasti Beskydy ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2 - je záměr - plocha číslo 104 – přípustný.  

Odůvodnění dle Stanoviska AOPK: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. 
Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Navržená plocha představuje hospodářský dvůr. Návrh není v 
rozporu se zájmy chráněnými ZOPK. Agentura doporučuje plochu pohledově oddělit od ploch bydlení pásem zeleně.  

Následně vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm 
k vyhodnocení připomínek a námitek stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že plocha VD 104, která je 

předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 
nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 
 

Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Vidče předcházelo zpracování a projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Vidče. V 
průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče za období 12/2013 – 09/2017, obsahujícího Pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 1, příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 74278/2017 ze dne 6.12.2017, ve kterém 
neuplatnil požadavek na posuzování Změny č. 1 Územního plánu Vidče z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu 
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vidče na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí zpracováváno. 
 

Plocha VD č. 104 se nachází dle geologických map v dlouhodobě stabilizovaném sesuvném území. Vzhledem k této 
skutečnosti (sesuvné území) je umístění nových staveb jak v případě zastavěného území, tak pro plochu VD č. 104 podmíněno 
zpracováním inženýrskogeologického posouzení, které je podkladem pro územní a stavební řízení. Hydrogeologické posouzení 

územní plán nepředepisuje. 
V případě, že by se v území vyskytovaly chráněné druhy, bylo by to ve stanovisku AOPK uvedeno, z této skutečnosti vyplývá, 
že se chráněné druhy v uvedeném území nenacházejí. 

 
 
Ad. 6: Návrh změny územního plánu posoudila Krajská hygienická stanice Zlín, věcně a místně příslušný správní orgán podle 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dne 25.1.2019, pod č.j. KHSZL 00823/2019. Po zhodnocení souladu 
předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala Krajská hygienická stanice Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně stanovisko, že s návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 územního plánu Vidče - souhlasí.  

Co se týče plánovaných staveb ve vzdálenosti 15 m od sběrného dvora, není známo, jaké stavby má namítající na mysli, 
jestliže pozemky v jejím vlastnictví se nacházejí 110 m od návrhové plochy VD č. 104. 
Ukládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře se vždy děje se v souladu s platnou legislativou, pro tyto případy jsou 

zřizovány uzavřené sklady nebezpečných odpadů. 
Co se týká ovčína, firmy Cobbler, Argus Light, s.r.o a pod., využití staveb, které jsou součástí stabilizovaných ploch 
zastavěného území (výrobního a zemědělského areálu) a netýkají se změny č. 1 ÚP Vidče, změna č. 1 Územního plánu Vidče 

neřeší. 
Co se týká dopravní obslužnosti plochy VD č. 104, plocha je přístupná ze stávající místní komunikace. V rámci změny 
územního plánu se neřeší a neuvádí konkrétní počet projíždějících vozidel, toto není předmětem územního plánování. Územní 

plán Vidče v r. 2013 obsahuje plochu DS č. 46, která umožňuje rozšíření stávající komunikace. 
 
 

Ad. 7: Námitce nebylo vyhověno, zeleň v zastavěném i nezastavěném území byla ponechána v dokumentaci v původním 
rozsahu. K návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 
ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  

Plocha VD č. 104 byla navržena na místě stávající ochranné zeleně. I po zúžení pásu ochranné zeleně je zachován z jižní 
strany její pruh v šířce cca 35 m, rovněž z východní a západní strany je zachován pruh ochranné zeleně pod označením Z* - 
plochy sídelní zeleně. Krajská hygienická stanice s tímto řešením souhlasí. Dále jsou pro plochu VD návrhem změny č. 1 

územního plánu Vidče stanoveny podmínky jejího využití, pro tuto plochu je předepsán koeficient zeleně 0,15. Přesné umístění 
zeleně a její kvalita není předmětem návrhu změny územního plánu, územní plán podrobnost typu kvality zeleně neřeší, bude 
řešeno až v následných řízeních. 

 
 
Ad.8: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku ze 

dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, neuplatnil v průběhu projednání změny č. 1 ÚP Vidče další požadavky, týkající se 
vyhodnocení ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku, vydaném v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zastavěném území 

(Z* - plochy sídelní zeleně – plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území), nedochází k záboru dalších ploch 
nezastavěného území, z hlediska územního plánování se nejedná o nový zábor ZPF. 
§4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, se týká zpracování 

konceptů řešení. Ve fázi zpracování konceptů řešení se vyhodnocují předpokládané důsledky navrhovaného řešení 
výhledového rozvoje sídel v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými orgány ochrany zemědělského půdního 
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fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a programů výstavby. 

Jelikož se v tomto případě nejedná o výhledový rozvoj sídel, ale pouze o lokalitu o velikosti 0,25 ha, nestanovil DO ochrany ZPF 
povinnost zpracovávat varianty řešení a porovnávat různé alternativy na základě číselných a grafických údajů. 
Co se týká hydrologických a odtokových poměrů a likvidace dešťových vod, tento požadavek řeší vyhláška 501/2006 Sb. ke 

stavebnímu zákonu, toto bude posuzováno v rámci územního řízení. 
 
 

Ad. 9: Námitkou je namítáno, že současná plocha pro sběr odpadů je využívána méně než z poloviny. Dále je navrhována další 
plocha pro možnost využití na sběrný dvůr, tato plocha je popisována jako dostatečná z hlediska rozlohy a v současné době 
nevyužívaná – hřiště u hřbitova.  

Plocha jmenovaného nevyužívaného hřiště u hřbitova je umístěna přímo v centru obce v těsném sousedství hřbitova, pozemek 
je ze třech stran obklopen rodinnými domy, z nichž většina se nachází ve vzdálenosti méně než 20 m od výše jmenované 
plochy u hřiště (resp. 10 – 25 m). Do vzdálenosti 50 m se zde nachází 10 rodinných domů, do vzdálenosti 80 m pak kostel a 
škola. Tato plocha v hustě zastavěné části obce je bez možnosti zřízení dostatečného pásma ochranné zeleně.  

Umístění sběrného dvora mimo centrum obce v sousedství plochy výroby, v území, které není doposud zastavěno a kde je 
možné zajistit odclonění plochy od ploch pro bydlení umístěním dostatečně širokého pruhu zeleně a kde nejbližší rodinný dům 
se nachází ve vzdálenosti cca 49 m, druhý nejbližší pak 62 m, se jeví s ohledem na veřejný zájem jako vhodnější varianta. 

Nemovitost podatelky se nachází 110 m od plánované plochy pro sběrný dvůr, není zřejmé, co podatelka myslí „těsným 
sousedstvím“. 
 

 
Ad. 10: Námitce se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109. Na základě připomínky bylo 
předepsáno projektantovi doplnit do dokumentace odůvodnění, kap. C/III na str. 43, odůvodnění umístění plochy VD č. 104 a 

vyhodnocení její potřeby pro vymezení. Plocha zeleně Z* č. 109 je návrhová plocha, určená pro ozelenění a neumožňující 
výstavbu, tudíž není uvedena jako zastavitelná plocha. 
 

 
Ad. 11: Pořizovatel prověřil všechny okolnosti, týkající se namítaného území, a neshledal rozpor s cíli a úkoly územního 
plánování. V průběhu projednání byly obeslány v souladu se stavebním zákonem všechny dotčené orgány, které ve svých 

stanoviscích a vyjádřeních nevyslovily nesouhlas s umístěním plochy VD č. 104.  
Dotčený orgán Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení hodnocení ekologických rizik, při pojednávání návrhu Zprávy o 
uplatňování ve svém stanovisku neshledal potřebu zpracování a neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů 

na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a následně na udržitelný rozvoj území. 
§ 18 stavebního zákona svým obsahem zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. V případě plochy Z* - 
plochy sídelní zeleně, se jedná o zeleň v zastavěném území. Dle § 2 stavebního zákona plocha Z* - plocha sídelní zeleně 

(zeleň v zastavěném území) není posuzována jako nezastavěné území či nezastavitelná plocha. 
 
 

Ad. 12: K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany 
přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze 
dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí. 
Podatelka nesouhlasí s textem „Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve 

stabilizaci přírodní složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy“. Vyhodnocení: Dle 
dokumentace se plocha VD č. 104 nachází ve IV. zóně SCHKO Beskydy a dotčený orgán ochrany přírody v průběhu projednání 
vyslovil souhlas s umístěním plochy VD č.104 . 

V případě existence stávající plochy sídelní zeleně Z*, nacházející se v území, se nejedná o kompenzační opatření ve smyslu 
stavebního zákona, nelze tedy zmenšení plochy sídelní zeleně považovat za zmenšení kompenzačních opatření. 
 

 
Ad. 13: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu – stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska 

zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP 
Vidče s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s PÚR. 
Stávající stav v zastavěném území v ploše V – plocha výroby a umístění staveb ve stávající ploše výroby změna č. 1 neřeší. 

 
 
Ad. 14: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu – nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska zajištění 
koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP Vidče 
s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s ZÚR.  

Stávající stav v zastavěném území v ploše výroby změna č. 1 neřeší. 
 
 

Ad. 15: Plán péče o CHKO Beskydy, schválený MŽP, je jedním z podkladů pro zpracování územních plánů obcí v CHKO 
Beskydy. Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018 byl platným podkladem v době zahájení projednání změny č. 1 
územního plánu, v současné době již platí Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2019-2028, bude doplněno v dokumentaci, 

kapitole A/IV. 
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Námitka č. 3 ze dne 3.12.2019  

 

 
Majitel pozemku parc. č. 385 v k.ú. Vidče nesouhlasí se zařazením jeho pozemku do výčtu pozemků, které jsou ve veřejném 
zájmu určeny pro stavbu chodníku, a žádá zmenšení šířky chodníku na 1000 mm. Plocha je navržena pro zřízení chodníku pro 

pěší podél hlavní komunikace III. třídy. Z důvodů obsahových a z důvodu vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je 
podání vyhodnoceno jako námitka. 

 
Znění námitky: 

Vznáším tímto námitku na zařazení mého pozemku č. p. 385 do veřejného zájmu. Na tomto pozemku je již plynové vedení, 
kanalizace, obecní vodovod, elektrický sloup, dopravní zrcadlo. Část pozemku také zabírá silnice. Od mého domu k plotu je to 
4,8 m. 
Žádám o výjimku šířky chodníku ze 160 cm na 100 cm. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 

 
Odůvodnění:  
Na základě potřeby a požadavků obce byly vymezeny dílčí úseky ploch silniční dopravy pro realizaci chodníků a cyklostezky – 

viz textová část Odůvodnění, kap. B-I, podkap. E.  
Na okrajové části pozemku majitele (původně byl tento pozemek zařazen do SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické) byla 
územním plánem navržena plocha DS č. 107 (změnová lokalita L20). Plocha byla navržena na části pozemku směrem ke 

komunikace III/4868. 

Zřízení chodníku podél komunikace III. třídy je ve veřejném zájmu. Podél této komunikace dosud žádný chodník neexistuje, 
přestože se jedná se o hlavní průjezdní komunikaci obcí. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců v obci požádala obec Vidče o 
zapracování plochy dopravy pro zřízení chodníků do územního plánu jako veřejně prospěšné stavby. Jelikož se jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, lze dle § 170 zák. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) - právo k pozemku parc. č. 385 v k.ú. Vidče odejmout nebo omezit.  

Co se týká zmenšení šířky chodníku, úprava šířky chodníku na 100 cm není v souladu s vyhláškou o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, musí mít komunikace pro chodce celkovou šířku nejméně 1500 mm, 

včetně bezpečnostních odstupů. 

 

 
Námitka č. 4 ze dne 4.12.2019 
 

 
Majitelka pozemku 1164/1 v k.ú. Vidče namítá nedostatečnou kapacitu blíže nespecifikovaného odvodňovacího příkopu, 
výrazné oslabení pásu sídelní zeleně a to, že „nebyly brány v potaz připomínky ohledně vodního zdroje - studny, na pozemku 

p.č 317, které osobně vznesla na veřejné schůzi a které by řešily ošetření rizik znečištění a poškození vodních zdrojů v  blízkosti 
uvažované stavby“. 
 

Znění námitky: 
Já, níže uvedená a podepsaná Mlnaříková Pavla jako vlastník pozemku 1164/1 jako přímý soused dotčený změnou územního 
plánu (plocha VD 104) , uplatňuji v souladu s § 22 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, námitky a připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Vidče. 
 

Namítám : 

1) Po seznámení se závěrečnou zprávou IG a HG průzkumu č. 2019 181 64 530 3810 1 jsem nucena upozornit na 
nedostatečnou kapacitu odvodňovacího příkopu, který již dnes je na hranici svých možností pojmout vodu sváděnou do tohoto 
příkopu. Svedením další dešťové vody z uvažované plochy sběrného dvora by docházelo k rozlivu na okolní pozemky, neboť již 

v současné době při dlouhodobých či větších deštích bývá příkop naplněn až po okraj. Z tohoto důvodu nesouhlasím s 
navrhovaným způsobem odvodnění předmětné plochy. 
 

2) Výrazné oslabení pásu sídelní zeleně a zejména jeho kompaktnost 

Již z návrhu změny je viditelný výrazný zásah do průběhu pásu sídelní zeleně, který má oddělovat obytné části obce od 

výrobních. Tento princip je řešen v územním plánu kolem celého areálu bývalého JZD a nyní je narušován navrhovanou 

změnou. Není zřejmé, jak bude řešena náhrada a případná kompaktnost sídelní zeleně, která v případě rozkouskování 

postrádá hlavního významu. Ozelenění v rámci plochy VD nepovažuji za platný argument, poněvadž toto řešení nemá trvalejší 

charakter. 

 

3)  Dále upozorňuji, že nebyly brány v potaz mé připomínky ohledně vodního zdroje - studny, na mém pozemku 

p.č 317, které jsem osobně vznesla na veřejné schůzi a které by řešily ošetření rizik znečištění a poškození vodních zdrojů v 

blízkosti uvažované stavby. Proto žádám o důkladné odborné posouzení možných rizik plynoucích z této situace. 
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Rozhodnutí o námitce: 

Námitka č. 1 a 3 je bezpředmětná 
Námitce č. 2 se nevyhovuje 
 

 

Odůvodnění: 
1) Majitelka upozorňuje na nedostatečnou kapacitu příkopu a nesouhlasí s navrhovaným odvodněním plochy VD 104.  

Odvodnění pozemků územní plán neřeší. Dle § 43 zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) „územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha 
přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a koridorů“.  

Námitka se netýká změny č. 1 územního plánu Vidče. Odvodnění pozemků se řeší v rámci stavebního řízení. 
 
2) Námitce nebylo vyhověno, návrhová plocha VD byla ponechána v dokumentaci v původním rozsahu. K návrhu umístění 

plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – Agentura ochrany 
přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 25.2.2019, č.j. KUZL 
2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Co se týká negativních vlivů na okolí – zápach, prach, hluk, znečištění ovzduší, hlodavci, je dotčeným orgánem Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti 
veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém 

s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 

Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 
souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-

2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že území je součástí IV. zóny 
CHKO Beskydy. Nálezová databáze AOPK ČR zde neeviduje žádné biotopy (stanoviště) zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů a plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality Beskydy, která je součástí soustavy 
Natura 2000. 
 

3) Odborné posouzení možných rizik poškození stávajících vodních zdrojů v rámci zpracování územního plánu stavební zákon 
nepředepisuje, není předmětem územního plánování. 
 

 
 
Námitka č. 5 ze dne 5.12.2019 

 
 
Namítající - spolumajitelka pozemků v k.ú. Vidče - nesouhlasí s vymezením nové návrhové plochy VD č. 104, se změnou plochy 

K č. 55 na Z* č. 109 a s rozšířením plochy DS č. 46. Pozemky majitelky přímo nesousedí s namítanými plochami, majitelka se 
však cítí dotčena návrhem řešení, proto bude její podání vyhodnoceno jako námitka. 
 

 
Znění námitky: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování - úřad 

územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán ÚP příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v 

souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), místo a dobu konání veřejného projednání upraveného a posouzeného 

návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen „návrh“). 

Předmětem návrhu, zpracovaného na základě schváleného zadání, je vymezení nových zastavitelných ploch v 

katastrálním území Vidče, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obce: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3, 

plocha OH pro rozšíření hřbitova a VD - plocha pro drobnou výrobu a služby a dále příslušné plochy silniční dopravy DS. Tímto 

vymezením jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při respektování hodnot území. 

Uplatňuji námitky dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen „stavební zákon“) k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Vidče (dále též jen „změna územního plánu“), která se týká 

plochy VD č. 104 - hospodářský dvůr. 

 

I. Text námitek: 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením plochy: 
- pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 - hospodářský dvůr,  

- změnou plochy K55 na Z* č. 109,  

- příčným rozšiřováním DS 46. 

 

II. Území vymezené námitkami 
Území dotčené touto námitkou je vymezeno takto k.ú. Vidče. 
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III. Dotčení práv námitkujících 
Námitkující je vlastníkem pozemku parc. č. 3044, 324/2, 331/3, 1198/37, 1198/34 k.ú. Vidče a stavby na nich. Tvrdím, že 

předmětná změna negativně zasáhne do mého vlastnického práva (snížením ceny nemovitosti), práva na příznivé životní 

prostředí a soukromí. Zásah do těchto práv je způsobem především zvýšením hluku, znečištění ovzduší, zápachu a 

zintenzivněním dopravy v okolí jeho nemovitosti. 

 

IV. Odůvodnění námitek 
1. Vnitřní rozpory v textu návrhu 

Plocha č. 109 je označena s charakteristikou izolační zeleň, sad, zahrada (viz například str. 11 úplného znění územního plánu 

po změně č. 1). Na straně 19 úplného znění územního plánu po změně č. 1 je označena jako izolační zeleň, sad. Na straně 33 

úplného znění územního plánu po změně č. 1 je funkční vymezení označeno jako plochy sídelní zeleně s hlavním způsobem 

využití: Plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území. Mezi přípustné využití patří například dětská hřiště, 

parkový mobiliář, atd. 

V bodě A/I.3d Systém sídelní zeleně se uvádí: „ V územním plánu je sídelní zelen převážně součástí ostatních ploch 

s rozdílným způsobem využití (především ploch bydlení, smíšených obytných a občanského vybavení). Veřejně přístupná zeleň 

je stabilizována v plochách sídelní zeleně (Z*) a v plochách veřejného prostranství (P*). “ 

Z vymezení v územním plánu tak není zřejmé, zda je tuto plochu v soukromém vlastnictví možné využívat jako 

doplněk k funkci bydlení - chovatelskou a pěstitelskou funkci k vlastní spotřebě, relaxaci a volnočasové aktivity, především k 

realizaci drobných zahradních staveb typu altány, skleníky, bazény, atd. nebo zda se jedná o veřejně přístupnou zeleň, ve které 

toto využití možné není. 

Zároveň není zřejmé, jak budou tyto plochy plnit svoji izolační funkci mezi obytnou zástavbou a hospodářským 

dvorem v případě, že budou využity například jako dětské hřiště. Navíc i při osázení dřevinami nebudou tyto dostatečně plnit 

svoji funkci několik desítek let. než dospějí do dostatečně vzrostlého stavu. 

 

2. Nedostatečně určitý text návrhu 
Plocha VD č. 104 je plánována pro sběrný dvůr a je umístěna ve funkčním využití plochy pro drobnou výrobu a služby. Sběrný 

dvůr je přitom ze své podstaty zdrojem negativních vlivů pro své okolí, ať se jedná o zápach, množení hlodavců, úlet sbíraného 

odpadu, ale i prach, hluk, znečištění ovzduší (a mnohdy i povrchových a podzemních vod) způsobených nejen samotným 

provozem dvora, ale i dopravou odpadů na něj a z něj. Sběrný dvůr je tedy záměr odpovídajícím nepřípustnému funkčnímu 

využití tohoto území, tj. činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím nebo narušující kvalitu 

prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 

Návrh změny územního plánu i obec přitom s umístěním sběrného dvora v této ploše počítají. Pokud tedy návrh změny 

územního plánu považuje sběrný dvůr za nerušící drobnou výrobu, bude v tomto funkčním využití území zajisté v budoucnu 

možné umístit i pro okolí obdobně obtěžující provozy typu lakovny (zdroj zápachu), autovrakoviště, výrobu stavebnin a další. 

 

3. Uvádění podmínek, které nejsou závaznou součástí návrhu územního plánu 
Tab. č . B-9 v odůvodnění návrhu změny uvádí: „Změna plochy sídelní zeleně na plochu pro umístění sběrného dvora. ... 

Podmínkou využiti plochy je odděleni hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) místního 

sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro výsadbu 

zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výská střešního hřebene/atiky). “ 

Součástí závazných podmínek návrhu změny územního plánu však nejsou podržené regulativy uvedené výše. 

 

4. Nepotřebnost rozšíření komunikace DS46 
Vymezení rozšíření komunikace je již ve stávajícím územním plánu z roku 2013, přesto se znovu objevuje v návrhu změny. 

Jako spoluvlastník pozemku, na kterém má být rozšíření realizováno, s tímto rozšířením nesouhlasím. Současná kapacita 

komunikace je dostačující, což potvrdilo i vyjádření obce na společném jednání dne 30. 1. 2019 k ploše VD č. 104. 

 

5. Neposouzení vlivů na přírodu a krajinu 
Plocha č. 104 se nachází v IV. zóně CHKO Beskydy. Plocha je ve III. třídě ochrany ZPF. Požadované části pozemků se 

nacházejí v sesuvném území. Návrh změny územního plánu o pozemku pro umístění sběrného dvora mluví jako o 

stabilizovaném, přestože pro sousední pozemky požaduje provedení hydrogeologického posouzení před jejich zástavbou. V 

lokalitě se nachází solitérní stromy 2 staleté lípy s božími mukami. Významný krajinný prvek potok Maretka je vzdálen pouze 

115 m od zamýšleného sběrného dvora. Celý areál se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a 

evropsky významné lokalitě Natura 2000 CHKO Beskydy (EVL CZ0724089). Z hodnocení Správy CHKO Beskydy není zřejmé, 

že by byl proveden biologický průzkum, tudíž není zřejmé, zda se v ploše záměru nacházejí chráněné rostliny nebo živočichové. 

Všechny výše uvedené jevy jsou zvláště chráněny, tj. zákony pro ně stanoví specifické podmínky, které činnosti jsou v jejich 

blízkosti povolené a které zakázané. Návrh změny územního plánu vůbec nezohledňuje, že právě nakládání s odpady v takto 

chráněném území může být dotčenými orgány státní správy posouzeno jako činnost pro předmět ochrany škodlivá, a proto i 

zakázaná. Návrh změny územního plánu tak zcela opomíjí skutečnost, že sběrný dvůr nebude možné realizovat buď vůbec, 

nebo v rozsahu, který nebude pro obec ekonomicky výhodný a dlouhodobě udržitelný. 

 

6. Nedostatečné posouzení negativních vlivů plochy č. 104 
Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je urbanistickou 

závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). “ Areál zemědělské farmy byl již v roce 2012 shledán Krajskou 
hygienickou stanicí Zlínského kraje (č.j. KHSZL 20192/2012 ze dne 29.10.2012) za urbanistickou závadu, ke které náleží 
hygienické pásmo chovu zvířat (emise hluk a prachu). Jako opatření byly navrženy plochy krajinné zeleně K55(na západě 

areálu) a K56 (na východě) v rámci ploch nezastavěného a nezastavitelného území. 
Navrhované umístění sběrného dvora tuto urbanistickou závadu neodstraňuje, ale dále ji prohlubuje umístěním 

dalšího obtěžujícího záměru do středu obce v těsném sousedství s obytnou zástavbou. Nejbližší plánované obytné stavby by 
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byly ve vzdálenosti cca 15 metrů. 

Umístění sběrného dvora je také spojeno s intenzivním nakládáním s nebezpečnými odpady v jednom místě a v 

bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Konkrétně se může jednat o sběr i nebezpečného odpadu - zářivek, které obsahují 

rtuť, sběr stavební sutě - nebezpečí toxického polystyrénu, materiálů obsahujících toxické látky proti hoření nebo azbestu. 

Navrhovaná změna tak na jednu stranu vylučuje skladování nebezpečných chemických látek v ploše č. 101 z důvodu rozlivu 

Maretky (VKP - potok), na druhou stranu neřeší skladování nebezpečných chemických látek v blízkosti obytné zástavby. 

Návrh změny územního plánu zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu jsou v současné době umístěny následující 

činnosti. Zaprvé se jedná o ovčín, ve kterém je přes zimu umístěno 1500 ks ovcí (na internetu na www.cenia.cz/eia, byl 

prezentován záměr-kód záměru ZLK731 vybudovat ovčíny pro 1000 ks na kraji obce. Dne 4.2.2016 Krajský úřad 

Zlínského kraje posouzením záměru „Zimoviště pro ovce podle $ 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vydal NESOUHLASNÉ závazné 
stanovisko záměru „Zimoviště pro ovce“ - KUSP 28863/2015 ŽPZE-EG. 
Odbor životního prostředí - „Stavba tohoto charakteru nemůže být situována v blízkosti obytné části, aby nedocházelo 

k obtěžování obyvatel zápachem, případně hlukem “.), a 175 ks dobytka. V minulosti bylo v kravínech ustájení vázané, dnes 

volné - tzn. krávy se dříve uvázaly u koryt a středem objížděl pás s hnojem a odváděl hnůj na hnojiště, při současném stavu se 

jedná pouze o velkou plochu k volnému ustájení. Dobytek se volně pohybuje a až v dalším roce se vyveze asi 40 cm vysoká 

vrstva hnoje, ovce mají také stelivové stlaní, tj. přidává se čistá vrstva a až v květnu-červnu následujícího roku po vypasení luk 

se hnůj rozveze po polích a rozmetá. Chov je tedy významným zdrojem amoniaku. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 

220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do 

ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, 

s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou 

spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy (každodenní odvoz hnoje, doprava dřeva ny, atd.) Návrh změny 

územního plánu vůbec nezohledňuje kumulativní a synergické vlivy způsobené těsným sousedstvím všech těchto činností, a 

to v oblasti všech negativních vlivů na okolí, tj. zápachu, hluku, prašnosti a znečištění ovzduší. Na sběrném dvoře přitom budou 

shromažďovány mimo jiné i hořlaviny. Sběrný dvůr je plánován 8 metrů od společnosti Cobbler, která pracuje s lepidly (opět 

hořlavina) a má uskladněn materiál po celé spodní a západní ploše areálu. Hned v přístupové cestě i pod kravíny jsou sítě STL 

plynu s ochrannými pásmy. 

Umístění sběrného dvora je spojeno s nárůstem dopravy (včetně těžké nákladní dopravy). Návrh změny územního 

plánu nezohledňuje způsobené vibrace a otřesy, které budou mít negativní vliv na stávající nemovitosti v blízkosti příjezdové 

komunikace. 

Návrh změny územního plánu se vůbec nezabývá dopravní obslužností sběrného dvora. Sběrný dvůr je přístupný 

po jediné příjezdové komunikaci, která je široká cca 6 metrů. Po této komunikaci již dnes probíhá veškerá dopravní obsluha 

sousedícího výrobního a zemědělského areálu. Komunikace by měla být dále zatížena provozem občanů, kteří budou svážet 

odpad na sběrný dvůr, odvozem jednotlivých složek odpadu, případně i výjezdem techniky obce k úklidu a údržbě. Návrh změny 

územního plánu neuvádí žádné konkrétní počty existující a vyvolané dopravy a neposuzuje je s technickými možnostmi 

komunikace. 

Umístěním sběrného dvora dojde k narušení systému ekologické stability, není vyloučen vliv na VKP tok Maretky, 

není vyloučen nepříznivý vliv na životní prostředí, na zdraví obyvatel, není vyloučen vliv na krajinný ráz, vliv na povrchové a 

podzemní vody, narušen migrační prostor,...Z výše uvedených důvodů trvám na odborné posouzení synergických a 

kumulativních vlivů na životní prostředí. Trvám na uveřejnění zprávy hlukové zátěže s odkazem na - „Krajská hygienická 

stanice v KUSP 28863/2015 ŽPZE-EG ze dne 21.12.2016 apeluje na to aby byla změřena skutečná úroveň hlukové zátěže po 

uvedení záměru do provozu“ (dalších 1000 ks ovcí bylo nakonec umístěno do areálu nad obytnou zónou). Ve zprávě o 

uplatňování ÚP za 2013-2017 není o této skutečnosti zmínka, tvrdím, že orgány vyjadřující se k ploše VD 104 vycházely při 

svém rozhodování z nedostatečných podkladů. 

 

7. Nedostatečná kompenzační opatření 
Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je urbanistickou 

závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). Požadavek obce na zachování funkce je řešeno vymezením 

zastavěného území a zastavitelných ploch a návrhem a stabilizací stávajících pásů krajinné zeleně s doplněním na východní a 

západní straně farmy (Z* č. 109, K č. 56). Tato zeleň současně odděluje funkci výrobní od stávajících i navrhovaných ploch 

bydlení. “ 

Tvrdím, že toto opatření je nedostatečné, protože plochy izolační zeleně jsou stanoveny na východní a západní 

straně, ale nikoliv již na jižní, které je obytné zástavbě velmi blízko. Na jižní straně je plocha zeleně významně zmenšena. 

Návrh územního plánu neřeší dostatečná kompenzační opatření mezi sběrným dvorem a stávajícím výrobním a 

zemědělským areálem, ani mezi sběrným dvorem a centrem obce na jihu. Plocha sběrného dvora je přitom naddimenzovaná. 

Stanovení minimálního koeficientu zeleně přitom není dostatečné, protože nestanoví ani umístění zeleně ani její kvalitu. 

 

8. Zásah do zemědělského půdního fondu 
Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon ZPF“) aby 

ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 6) zajištěna, 

jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této 

ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Citované ustanovení zákona ZPF je dále upřesněno v ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška ZPF“), podle nějž zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace již při zpracování konceptů řešení postupují v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a 

programů výstavby (§ 3 odst. 4). Vyhodnocují přitom předpokládané důsledky navrhovaného řešení výhledového rozvoje sídel a 

území na zemědělský půdní fond podle jednotlivých alternativ. Využívají k tomu výsledků vyhodnocení údajů z podkladů a 

jejich znázornění. 
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Porovnání alternativ musí být provedeno na základě číselných a grafických údajů zpracovaných podle přílohy 3 

vyhlášky ZPF. Žádné porovnání variant či alternativ zpracováno nebylo. Jak je vidět níže ze zápisu - zastupitelé ani alternativy 

nehledali, pozemky (orná a TTP) byly zakoupeny se záměrem vybudování SD pod areálem bývalého JZD, vědomi si zrušení 

sídelní zeleně, která odděluje plochy rušící výroby od bydlení. 

Odůvodnění návrhu změny územního plánu tvrdí, že zásady ochrany ZPF jsou v případě plochy č. 104 splněny. Mimo 

jiné z toho důvodu, že nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů - likvidace dešťových vod má byt přednostně 

řešena vsakem na pozemku stavby. Posouzení splnění zásad ochrany ZPF ani územní plán jako celek se však nezabývá 

skutečností, že přímo ve svahu nad plochou č. 104 jsou cca 4,1 ha vyasfaltované a zastavěné plochy, ze které veškeré srážky 

stékají právě na plochu č. 104. Vzhledem k existenci zeleně dnes dochází na ploše č. 104 k vsaku těchto srážek a nejsou 

ohrožovány ani poškozovány obytné stavby níže po svahu. Výrazným zmenšením plochy zeleně a jejím nahrazením zpevněnou 

plochou dojde ke ztrátě této funkce. 

 

9. Neproporcionální zásah do práv 
V obci se nabízí i možnost využít jiné plochy, které jsou ve vlastnictví obce a jsou svojí rozlohou dostatečné pro sběrný dvůr pro 

občany obce. Současné místo pro shromažďování odpadu je využíváno méně než z poloviny. K dispozici je také plocha dnes již 

nevyužívaného hřiště u hřbitova (111/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku a cenovou nabídku od firmy M2AU s.r.o. Údolní 

222/5, 602 00 Brno na zpracování studie veřejný prostor „ U hasičárny vypracování studie Zpravodaj ll-2019ý Další možností 

byla plocha - d/e Zpravodaje říjen 2019 - rekonstrukce stávajícího nevyužívaného škvárového hřiště. 

Výběr jiné lokality by zabránil dalšímu úbytku zeleně a volné krajiny ve prospěch zpevněných ploch a především by zabránil 
kumulaci činností s negativními vlivy na okolí na jednom místě v těsném sousedství mé nemovitosti. Hledání jiné varianty 

pořizovatelem by vedlo k menšímu pnutí s názory občanů (petice, Věcně shodná připomínka s 288 podpisy mající váhu 
námitky). 

Z pouhé skutečnosti, že mezi mnou spoluvlastněnými pozemky a plochou VD104 je jistá vzdálenost, nelze dovozovat, 

že určením funkčního využití plochy - sběrný dvůr nebude dotčeno mé vlastnické právo. Vzdálenost mezi mnou vlastněnými 

pozemky a plochou VD104 není s ohledem na velikost této plochy a plánovaný způsob jejího využití takový, aby bylo lze najisto 

postavit, že mé vlastnické právo nebude dotčeno, tedy vyloučit, že emise (jakéhokoliv druhu) vznikající budoucím 

využíváním plochy č. VD 104 nezasáhnou nemovitosti v mém vlastnictví. 

 

 

10. Nesprávně odůvodněné vymezení nového zastavitelného území 
Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona: ,,Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na 

základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. “ 

Změna územního plánu vymezuje nové zastavitelné plochy. Odůvodnění změny územního plánu sice obsahuje 

odůvodnění vymezení ploch pro bydlení (na str. 21 a 42), zcela však opomíjí nezbytnost vymezení nových ploch pro drobnou 

výrobu a služby a vymezení ploch sídelní zeleně Č. 109. 

 

11. Rozpor s cílem a úkoly územního plánování 
Podle ustanovení § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování především: ,,(1) Cílem územního plánování je vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský’ rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(1) Uzemní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
(2) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona 

a zvláštních právních předpisů. 
(3) Uzemní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. “ 

Tvrdím, že tyto cíle a úkoly byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem změny 

územního plánu. K návrhu došlo bez řádného popisu a posouzení kumulativních a synergických vlivů se stávajícím 

zemědělským a výrobním areálem na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. 

Tvrdím, že vymezením plochy č. 104 je narušena urbanistická koncepce území s tím, že nebude zajištěn vyvážený a udržitelný 

rozvoj území ve všech jeho pilířích, nebudou respektovány základní principy ochrany veřejného zdraví, protipožární ochrany, 

civilní ochrany a havarijního plánování. 

 

12.  Rozpor s obecnými zásadami územního plánu 
Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo pne i ve stabilizaci přírodní složky, 

respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy. 

Tvrdím, že tyto obecné zásady územního plánu byly porušeny vymezením plochy č. 

104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem změny územního plánu. V relativně malé obci s vysokou kvalitou bydlení v 

klidném a čistém životním prostředí dochází ke kumulaci a synergii vlivů stávajícího zemědělského a výrobního areálu s nově 

vymezenou plochou na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. Kompenzační opatření - izolační 

zeleň je přitom ve své ploše zásadně zmenšována. 

 

13. Rozpor s PÚR 
Politika územního rozvoje v bodě 24 a požaduje: ,,na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 

mezních hodnot imisních limitu pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
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Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivu koncentrované výrobní činnosti 

na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 

zemědělských areálů. “ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází v 

bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve kterém je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmivá do kravína, doprava dřeva, atd.). 

 

14. Rozpor se ZÚR, s požadavky únosného zatížení a udržitelného rozvoje území 
Zásady územního rozvoje v bodě 7 mimo jiné požadují: „ Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území 

kraje ... především na: 

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

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

vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových 

ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů. “ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází v 

bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmivá, doprava dřeva, atd.). 

Plocha č. 104 se přitom nachází jen několik desítek metrů od historicky existujících obytných budov. 

 

15. Neaktuální podklady 
Návrh změny územní plánu vychází z neaktuálního Plánu péče CHKO Beskydy. V současné době je zpracován již nový 

materiál na období 2019-2028. 

 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje v části namítající plochu VD č. 104 a Z* č. 109. 
Námitka je bezpředmětná v části namítající rozšíření plochy DS č. 46. 

Námitce č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 se nevyhovuje 
Námitka č. 4 je bezpředmětná. 
Námitce č. 10 se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109 

Námitce č. 15 se vyhovuje,  
 
 

Odůvodnění: 
Námitce namítající zakreslení plochy VD č. 104 nebylo vyhověno.  
Plocha VD č. 104 – plocha pro drobnou výrobu a služby - byla do územního plánu zařazena z podnětu obce Vidče na 

zakreslení plochy, která by umožňovala výstavbu sběrného dvora. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. od 1. 1. 2015 
zavedla povinnost obcí zajistit sběr papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů. Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně 
o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a dále ve vyhlášce č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají povinnost zajistit pro občany místa 
k odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují na jejím katastrálním území, a formou obecně závazné vyhlášky 

stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech).  
 
Sběrný dvůr je místem určeným obcí ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika 

druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů). Sběrné 
dvory mají velký význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem. 
V současné době je kapacita sběrného místa u budovy obecního úřadu zcela nedostačující a nevyhovující. Proto řeší obec 

možnost vybudovat nový sběrný dvůr, který by splňoval všechny podmínky pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a 
vyhlášky.  
 

Pro tento záměr obec zvolila pozemky, které přes cestu navazují na stávající plochu výroby V, v územním plánu byly pozemky 
do té doby vedeny jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost, 
pozemky nejsou zemědělsky obdělávané, žádná vzrostlá zeleň se zde nenachází. Obec Vidče si požádala o změnu územního 

plánu pro sběrný dvůr s tím, že z původního pruhu ochranné zeleně zůstane zachován pás zeleně sloužící jako ochranná zeleň 
kolem sběrného dvora. Plocha sběrného dvora byla určena na 2500 m2, šířka pruhu zeleně, oddělujícího tuto plochu od bydlení 
byla ustanovena na 40 m. 

Plocha VD č. 104 byla projektantem zakreslena v dokumentaci pro společné jednání o rozloze 3300 m2, na základě připomínek 
ke společnému jednání byla velikost této plochy zmenšena na původních 2500 m2. 
V Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vidče je uvedeno:  
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Pozemky parc. č. 1166/1 (orná půda) a 1166/2 (TTP) se nachází v zastavěném území naproti výrobního areálu se stávající 

dopravní obsluhou. Z hlediska kvality půdy se jedná o III. tř. ochrany ZPF. Pozemky byly v ÚP Vidče vymezeny jako sídelní zeleň 
za účelem oddělení stávající plochy výroby od bydlení pásem zeleně. Pozemky se nachází v rozsáhlém území s uklidněným 
sesuvem nepředstavující vážné riziko, které by bránilo jejich využití pro daný účel. Z hlediska funkční změny (plocha pro drobnou 

výrobu a služby) ke střetu nedochází a využití pro umístění hospodářského dvora (garážování techniky, shromažďování odpadu, 
skladování technického vybavení obce jako např. nářadí, posypového materiálu pro zimní údržbu apod.) s přidruženou výrobou 
je možné. Podmínkou využití plochy je oddělení hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 

místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 
výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 
00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí, je dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 

ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 

Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 
souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-

2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze připomíná, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 

nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 
Z výše uvedených důvodů bude plocha VD č. 104 v ÚP zachována. 

 
Plocha Z* č. 109: 
Námitce nebylo vyhověno. K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku parc. č. 1136/2, 1137/2, 

1138/2 do zastavěného území došlo v návaznosti na § 58 stavebního zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost 
zahrnout všechny pozemky v intravilánu do zastavěného území. Pozemky parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly 
součástí intravilánu z 1. září 1966. Dle § 58 stavebního zákona „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s 

výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo 
pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků“. Dle § 58, odst. 3 „Zastavěné 
území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou“. Dle § 2 stavebního zákona je intravilán zastavěná část obce 

vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Jelikož pozemky parc. č. 1136/2, 
1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly součástí intravilánu z r. 1966, bylo povinností projektanta v rámci projednání změny č. 1 ÚP 
Vidče tyto pozemky zahrnout do zastavěného území. 

 
Plocha tedy byla nově zařazena v souladu s metodikou tvorby územních plánů pod označením Z* - plochy sídelní zeleně, tyto 
plochy jsou součástí zastavěného území. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí nezastavěného území. 

V případě změny ploch K na plochu Z* se jedná se o úpravu v grafické části dokumentace bez zásadní změny funkčního využití.  
Změna plochy krajinné zeleně K č. 55 na Z* č. 109 byla v rámci změny ÚP zhodnocena z urbanistického hlediska a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o pás zeleně, hluboce zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 

opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, v případě 
sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

 

 
Plocha DS č. 46 
Námitka je bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, 

neřeší. Plocha DS č. 46 byla vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, v místě stávající místní 
komunikace a změnou č. 1 byla tato plocha z územního plánu Vidče převzata beze změny umístění, šířky a funkčního využití 
v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, k úpravě došlo pouze v části, nacházející se východním směrem od stávající 

plochy výroby V, kde byla návrhová plocha DS č. 46 upravena dle skutečného umístění komunikace v terénu. V průběhu 
projednání územního plánu Vidče nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka, plocha DS č. 
46 byla v územním plánu po veřejném projednání zachována bez úprav. V současné době řešená změna č. 1 se plochou DS č. 

46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, nezabývá, námitku je možné podat pouze k plochám, řešeným změnou č. 1 ÚP 
Vidče. 
 

Námitka, že dochází k negativnímu zásahu do vlastnického práva: Po zakreslení změn do územního plánu zůstává majitelka i 
nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Co se týká 
životního prostředí, k návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – viz následující text. 

 
 
Ad 1. Plocha č. 109 je zařazena jako plocha Z* - plocha sídelní zeleně, hlavním využitím jsou plochy vyhrazené zeleně 

v zastavěném i zastavitelném území. V této ploše jsou přípustným využitím biokoridory ÚSES, dopravní a technická 
infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, vodní plochy a toky, veřejná prostranství a stavby a zařízení doplňující funkci 
sídelní zeleně (dětská hřiště, parkový mobiliář apod.). Nejedná se však o zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu rodinných 

domů a tudíž zde není přípustné v souladu s územním plánem např. oplocení pozemků. Pěstitelská funkce pro vlastní spotřebu 
(zahrádky, sady) rovněž může plnit funkci ochranné zeleně (zeleň v zastavěném a zastavitelném území), pěstitelská funkce je 
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v souladu s hlavním využitím plochy Z*. Realizace drobných staveb – altány, skleníky, bazény atd. je v ploše Z* - plochy sídelní 

zeleně nepřípustná, přípustná je např. v ploše smíšené obytné vesnické (SO.3) nebo v ploše BI (plochy bydlení individuálního).   
Za jak dlouhou dobu bude zeleň na pozemku plnit izolační funkci závisí od druhu vysázené zeleně, toto územní plán neřeší. 
 

 
Ad. 2. Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 
uspořádání. V případě plochy VD bylo v návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče již v dokumentaci pro společné jednání 

uvedeno, že hlavním využitím plochy VD je nerušící výroba a služby, přípustným využitím je m.j. soustřeďování odpadů za 
účelem dalšího využití nebo odstranění (sběrný dvůr), občanská vybavenost pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení pro 
hasičský záchranný sbor). V ploše VD je v podmínkách prostorového uspořádání předepsán koeficient zeleně – 0,15, tzn. 15% 

dané plochy musí zaujímat zeleň.  
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 
00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 

Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Co se týká negativních vlivů na okolí – zápach, prach, hluk, znečištění ovzduší, hlodavci, je dotčeným orgánem Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti 
veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém 

s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 

Plocha VD – plocha pro drobnou výrobu a služby – má jako hlavní využití nerušící výrobu a služby, nesmí tedy obsahovat 
výrobu, která by svým pachem či hlukem obtěžovala okolí (lakovna, autovrakoviště, zemědělská velkovýroba a pod…). 
 

Ad. 3: Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 
uspořádání. Tyto podmínky jsou závazné pro rozhodování v území. Údaje jako různá doporučení, typ dřevin, půdorysný tvar 
objektů svojí podrobností nejsou součástí závazné části změny č. 1 územního plánu. Územní plán nesmí obsahovat 

podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání 
změny územního plánu nestanoví, že na celé území nebo na vymezenou část území bude pořízena změna s prvky regulačního 
plánu. Tyto údaje lze uvést v odůvodnění ÚP, které je odůvodněním navrženého řešení, proto tak bylo uvedeno v Odůvodnění 

ÚP, viz tab. č. B-9. 
 
 

Ad. 4: Námitka je bezpředmětná, změnou č. 1 Územního plánu Vidče není plocha DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka 
spoluvlastníkem, řešena. 
 

 
Ad. 5: Viz vyhodnocení této námitky, bodu 2.: příslušné dotčené orgány se s návrhem lokality VD č. 104 v rámci společného 
jednání seznámily a žádný z dotčených orgánů nevyslovil s návrhem lokality VD č. 104 nesouhlas.  

Dle stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny - Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné krajinné 
oblasti Beskydy ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2 - je záměr - plocha číslo 104 – přípustný.  
Odůvodnění dle Stanoviska AOPK: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. 

Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Navržená plocha představuje hospodářský dvůr. Návrh není v 
rozporu se zájmy chráněnými ZOPK. Agentura doporučuje plochu pohledově oddělit od ploch bydlení pásem zeleně.  
Následně vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm 

k vyhodnocení připomínek a námitek stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 

nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 
 

 
Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Vidče předcházelo zpracování a projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Vidče. V 
průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče za období 12/2013 – 09/2017, obsahujícího Pokyny pro 

zpracování návrhu změny č. 1, příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 74278/2017 ze dne 6.12.2017, ve kterém 
neuplatnil požadavek na posuzování Změny č. 1 Územního plánu Vidče z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu 

ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vidče na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí zpracováváno. 

 
Plocha VD č. 104 se nachází dle geologických map v dlouhodobě stabilizovaném sesuvném území. Vzhledem k této 
skutečnosti (sesuvné území) je umístění nových staveb jak v případě zastavěného území, tak pro plochu VD č. 104 podmíněno 

zpracováním inženýrskogeologického posouzení, které je podkladem pro územní a stavební řízení. Hydrogeologické posouzení 
územní plán nepředepisuje. 
V případě, že by se v území vyskytovaly chráněné druhy, bylo by to ve stanovisku AOPK uvedeno, z této skutečnosti vyplývá, 

že se chráněné druhy v uvedeném území nenacházejí. 
 
 

Ad. 6: Návrh změny územního plánu posoudila Krajská hygienická stanice Zlín, věcně a místně příslušný správní orgán podle 
zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dne 25.1.2019, pod č.j. KHSZL 00823/2019. Po zhodnocení souladu 
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předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala Krajská hygienická stanice Zlínského 

kraje se sídlem ve Zlíně stanovisko, že s návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 územního plánu Vidče - souhlasí. 
Opatření, řešící odclonění nepříznivých vlivů zemědělského areálu zachováním pásů ochranné zeleně, v platném územním 
plánu pod označením K č. 55 a K č. 56, ve změně označených jako Z* č. 109 a K č. 56, zůstává ve své podstatě stávající, 

změnou se nemění (v obou případech se jedná o zeleň, která je v jednom případě v nezastavěném území – K č. 55, ve druhém 
případě je součástí zastavěného území – Z* č. 109.  
Co se týká námitky umístění záměru VD č. 104 do středu obce v těsném sousedství s obytnou zástavbou s tím, že nejbližší 

plánované stavby by byly ve vzdálenosti cca 15 m, není zřejmé, z jakých podkladů podatelka vychází. Ve vzdálenosti 15 m se 
nevyskytují žádné pozemky v majetku podatelky, na kterých by bylo možné stavbu umístit, v současné době dle platného 
územního plánu je možno novou stavbu pro bydlení umístit nejblíže cca 35 m od projednávané návrhové plochy VD č. 104, 

nejbližší plocha určená pro výstavbu se nachází cca 33 m od projednávané návrhové plochy VD č. 104. Podatelka nepředložila 
žádné vydané územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu umístěnou ve vzdálenosti 15 m od plochy VD č. 104. 
Ukládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře se vždy děje se v souladu s platnou legislativou, pro tyto případy jsou 
zřizovány uzavřené sklady nebezpečných odpadů. 

Co se týká ovčína, firmy Cobbler, Argus Light, s.r.o a pod., využití staveb, které jsou součástí stabilizovaných ploch 
zastavěného území (výrobního a zemědělského areálu) a netýkají se změny č. 1 ÚP Vidče, změna č. 1 Územního plánu Vidče 
neřeší. 

Posouzení záměru „Zimoviště pro ovce“ pro 1000 ovcí, ke kterému bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu ZK, 
se týká záměru, který byl navrhován v jiné lokalitě na okraji obce Vidče směrem ke Stříteži nad Bečvou, netýká se tedy plochy 
výroby v sousedství plochy VD č. 104 a nemá žádnou souvislost s projednávanou změnou č. 1 ÚP Vidče. 

Co se týká dopravní obslužnosti plochy VD č. 104, plocha je přístupná ze stávající místní komunikace. V rámci změny 
územního plánu se neřeší a neuvádí konkrétní počet projíždějících vozidel, toto není předmětem územního plánování. Územní 
plán Vidče v r. 2013 obsahuje plochu DS č. 46, která umožňuje rozšíření stávající komunikace. 

Podatelka trvá na odborném posouzení synergických a kumulativních vlivů na životní prostředí. Lze konstatovat, že k návrhu 
změny č. 1, lokalitě VD č. 104, se kladně vyjádřily veškeré dotčené orgány, vyhodnocení viz odůvodnění této připomínky, část 2. 
Požadavek na uveřejnění zprávy hlukové zátěže po uvedení záměru (ovčín) do provozu se netýká změny č. 1, vyhodnocování 

zprávy hlukové zátěže není předmětem územního plánování. 
 
 

Ad. 7: Námitce nebylo vyhověno, zeleň v zastavěném i nezastavěném území byla ponechána v dokumentaci v původním 
rozsahu. K návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 
ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  

Plocha VD č. 104 byla navržena na místě stávající ochranné zeleně. I po zúžení pásu ochranné zeleně je zachován z jižní 
strany její pruh v šířce cca 35 m, rovněž z východní a západní strany je zachován pruh ochranné zeleně pod označením Z* - 
plochy sídelní zeleně. Krajská hygienická stanice s tímto řešením souhlasí. Dále jsou pro plochu VD návrhem změny č. 1 

územního plánu Vidče stanoveny podmínky jejího využití, pro tuto plochu je předepsán koeficient zeleně 0,15. Přesné umístění 
zeleně a její kvalita není předmětem návrhu změny územního plánu, územní plán podrobnost typu kvality zeleně neřeší, bude 
řešeno až v následných řízeních. 

 
 
Ad.8: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku ze 

dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, neuplatnil v průběhu projednání změny č. 1 ÚP Vidče další požadavky, týkající se 
vyhodnocení ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku, vydaném v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zastavěném území, 

nedochází k záboru dalších ploch nezastavěného území, z hlediska územního plánování se nejedná o nový zábor ZPF. 
§4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, se týká zpracování 
konceptů řešení. Ve fázi zpracování konceptů řešení se vyhodnocují předpokládané důsledky navrhovaného řešení 

výhledového rozvoje sídel v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a programů výstavby. 
Jelikož se v tomto případě nejedná o výhledový rozvoj sídel, ale pouze o lokalitu o velikosti 0,25 ha, nestanovil DO ochrany ZPF 

povinnost zpracovávat varianty řešení a porovnávat různé alternativy na základě číselných a grafických údajů. 
Co se týká hydrologických a odtokových poměrů a likvidace dešťových vod, tento požadavek řeší vyhláška 501/2006 Sb. ke 
stavebnímu zákonu a bude posuzováno v rámci územního řízení. 

 
 
Ad. 9: Námitkou je namítáno, že současná plocha pro sběr odpadů je využívána méně než z poloviny. Dále je navrhována další 

plocha pro možnost využití na sběrný dvůr, tato plocha je popisována jako dostatečná z hlediska rozlohy a v současné době 
nevyužívaná – hřiště u hřbitova.  
Plocha jmenovaného nevyužívaného hřiště u hřbitova je umístěna přímo v centru obce v těsném sousedství hřbitova, pozemek 

je ze třech stran obklopen rodinnými domy, z nichž většina se nachází ve vzdálenosti méně než 20 m od výše jmenované 
plochy u hřiště (resp. 10 – 25 m). Do vzdálenosti 50 m se zde nachází 10 rodinných domů, do vzdálenosti 80 m pak kostel a 
škola. Tato plocha v hustě zastavěné části obce je bez možnosti zřízení dostatečného pásma ochranné zeleně.  

Umístění sběrného dvora mimo centrum obce v sousedství plochy výroby, v území, které není doposud zastavěno a kde je 
možné zajistit odclonění plochy od ploch pro bydlení umístěním dostatečně širokého pruhu zeleně a kde nejbližší rodinný dům 
se nachází ve vzdálenosti cca 49 m, druhý nejbližší pak 62 m, se jeví s ohledem na veřejný zájem jako vhodnější varianta. 

Co se týká nevyužívaného škvárového hřiště, sama podatelka uvádí, že Obec ve Zpravodaji obce ze října 2019 informuje o 
rekonstrukci stávajícího nevyužívaného škvárového hřiště. Lze dovodit, že jestliže Obec řeší rekonstrukci hřiště, bude plochu 
využívat jako hřiště a není již možné na této ploše uvažovat se zřízením sběrného dvora. 

Věcně shodná připomínka, podaná v rámci společného jednání, nemůže být považována za námitku. Námitky lze v souladu s § 
52 stavebního zákona podat pouze ve fázi veřejného projednání, a to nejpozději do 7 dnů po konání veřejného projednání. 
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Ad. 10: Námitce se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109. Na základě připomínky bylo 

předepsáno projektantovi doplnit do dokumentace odůvodnění, kap. C/III na str. 43, odůvodnění umístění plochy VD č. 104 a 
vyhodnocení její potřeby pro vymezení. Plocha zeleně Z* č. 109 je návrhová plocha, určená pro ozelenění a neumožňující 
výstavbu, tudíž nebyla vyhodnocena jako zastavitelná plocha. 

 
 
Ad. 11: Pořizovatel prověřil všechny okolnosti, týkající se namítaného území, a neshledal rozpor s cíli a úkoly územního 

plánování. V průběhu projednání byly obeslány v souladu se stavebním zákonem všechny dotčené orgány, které ve svých 
stanoviscích a vyjádřeních nevyslovily nesouhlas s umístěním plochy VD č. 104.  
Dotčený orgán Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení hodnocení ekologických rizik, při pojednávání návrhu Zprávy o 

uplatňování ve svém stanovisku neshledal potřebu zpracování a neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů 
na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a následně na udržitelný rozvoj území. 
§ 18 stavebního zákona svým obsahem zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. V případě plochy Z* - 
plochy sídelní zeleně, se jedná o zeleň v zastavěném území. Dle § 2 stavebního zákona plocha Z* - plocha sídelní zeleně 

(zeleň v zastavěném území) není posuzována jako nezastavěné území či nezastavitelná plocha. 
 

 

Ad. 12: K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany 
přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze 
dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí. 
Podatelka nesouhlasí s textem „Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve 

stabilizaci přírodní složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy“. Připomínka byla 
vyhodnocena takto: Dle dokumentace se plocha VD č. 104 nachází ve IV. zóně SCHKO Beskydy a dotčený orgán ochrany 
přírody v průběhu projednání vyslovil souhlas s umístěním plochy VD č.104 . 

V případě existence stávající plochy sídelní zeleně Z*, nacházející se v území, se nejedná o kompenzační opatření ve smyslu 
stavebního zákona, nelze tedy zmenšení plochy sídelní zeleně považovat za zmenšení kompenzačních opatření. 
 

 
Ad. 13: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu – stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska 

zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP 
Vidče s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s PÚR. 
Stávající stav v zastavěném území v ploše V – plocha výroby a umístění staveb ve stávající ploše výroby změna č. 1 neřeší. 

 
 
Ad. 14: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu – nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska zajištění 
koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP Vidče 
s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s ZÚR.  

Stávající stav v zastavěném území v ploše výroby změna č. 1 neřeší. 
 
 

Ad. 15: Plán péče o CHKO Beskydy, schválený MŽP, je jedním z podkladů pro zpracování územních plánů obcí v CHKO 
Beskydy. Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018 byl platným podkladem v době zahájení projednání změny č. 1 
územního plánu, v současné době již platí Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2019-2028, bude doplněno v dokumentaci, 

kapitole A/IV. 
 
 

 
Námitka č. 6 ze dne 5.12.2019 
 

 
Namítající - spolumajitelka pozemků v k.ú. Vidče - nesouhlasí s vymezením nové návrhové plochy VD č. 104, se změnou plochy 
K č. 55 na Z* č. 109 a s rozšířením plochy DS č. 46. Pozemky majitelky přímo nesousedí s namítanými plochami, majitelka se 

však cítí dotčena návrhem řešení, proto bude její podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování - úřad 

územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán ÚP příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v 

souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), místo a dobu konání veřejného projednání upraveného a posouzeného 

návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 Územního plánu Vidče (dále jen „návrh“). 

Předmětem návrhu, zpracovaného na základě schváleného zadání, je vymezení nových zastavitelných ploch v 

katastrálním území Vidče, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obce: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3, 

plocha OH pro rozšíření hřbitova a VD - plocha pro drobnou výrobu a služby a dále příslušné plochy silniční dopravy DS. Tímto 

vymezením jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při respektování hodnot území. 

Uplatňuji námitky dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen „stavební zákon“) k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Vidče (dále též jen „změna územního plánu“), která se týká 

plochy VD č. 104 — hospodářský dvůr. 
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I. Text námitek: 

Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením plochy: 

pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 - hospodářský dvůr, změnou plochy K55 na Z* č. 109, příčným rozšiřováním 

DS46. 

 

II. Území vymezené námitkami 
Území dotčené touto námitkou je vymezeno takto k.ú. Vidče. 

 

III. Dotčení práv námitkujících 

Jsem spoluvlastníkem nemovitostí dotčených Změnou č. 1. Územního plánu Vidče (pozemků parc. č. 3044, 324/2, 

331/3, 331/4, 1198/37, 1198/34 na LV 469, LV 1297 k.ú. Vidče a staveb na nich). Tvrdím, že předmětná změna negativně 

zasáhne do mého vlastnického práva (snížením ceny nemovitosti), práva na příznivé životní prostředí a soukromí. Zásah do 

těchto práv je způsobem především zvýšením hluku, znečištění ovzduší, zápachu a zintenzivněním dopravy v okolí jeho 

nemovitosti. 

Tvrdím, že existují určitá mi náležející subjektivní práva, která jsou opatřením obecné povahy dotčena. 

 

IV. Odůvodnění námitek 
1. Vnitřní rozpory v textu návrhu 

Plocha č. 109 je označena s charakteristikou izolační zeleň, sad, zahrada (viz například str. 11 úplného znění 

územního plánu po změně č. 1). Na straně 19 úplného znění územního plánu po změně č. 1 je označena jako izolační zeleň, 

sad. Na straně 33 úplného znění územního plánu po změně č. 1 je funkční vymezení označeno jako plochy sídelní zeleně s 

hlavním způsobem využití: Plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území. Mezi přípustné využití patří 

například dětská hřiště, parkový mobiliář, atd. 

V bodě A/I.3d Systém sídelní zeleně se uvádí: „ V územním plánu je sídelní zeleň převážně součástí ostatních ploch 

s rozdílným způsobem využití (především ploch bydlení, smíšených obytných a občanského vybavení). Veřejně přístupná zeleň 

je stabilizována v plochách sídelní zeleně (Z*) a v plochách veřejného prostranství (P*). “ 

Z vymezení v územním plánu tak není zřejmé, zda je tuto plochu v soukromém vlastnictví možné využívat jako 

doplněk k funkci bydlení - chovatelskou a pěstitelskou funkci k vlastní spotřebě, relaxaci a volnočasové aktivity, především k 

realizaci drobných zahradních staveb typu altány, skleníky, bazény, atd. nebo zda se jedná o veřejně přístupnou zeleň, ve 

které toto využití možné není. 

Zároveň není zřejmé, jak budou tyto plochy plnit svoji izolační funkci mezi obytnou zástavbou a hospodářským 

dvorem v případě, že budou využity například jako dětské hřiště. Navíc i při osázení dřevinami nebudou tyto dostatečně 

plnit svoji funkci několik desítek let, než dospějí do dostatečně vzrostlého stavu. 

 

2. Nedostatečně určitý text návrhu 

Plocha VD č. 104 je plánována pro sběrný dvůr a je umístěna ve funkčním využití plochy pro drobnou výrobu a 

služby. Sběrný dvůr je přitom ze své podstaty zdrojem 

negativních vlivů pro své okolí, ať se jedná o zápach, množení hlodavců, úlet sbíraného odpadu, ale i prach, hluk, znečištění 

ovzduší (a mnohdy i povrchových a podzemních vod) způsobených nejen samotným provozem dvora, ale i dopravou odpadů na 

něj a z něj. Sběrný dvůr je tedy záměr odpovídajícím nepřípustnému funkčnímu využití tohoto území, tj. činnosti, zařízení a 

stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím nebo narušující kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně. 

Návrh změny územního plánu i obec přitom s umístěním sběrného dvora v této ploše počítají. Pokud tedy návrh 

změny územního plánu považuje sběrný dvůr za nerušící drobnou výrobu, bude v tomto funkčním využití území zajisté v 

budoucnu možné umístit i pro okolí obdobně obtěžující provozy typu lakovny (zdroj zápachu), autovrakoviště, výrobu 

stavebnin a další. 

 

3. Uvádění podmínek, které nejsou závaznou součástí návrhu územního plánu 

Tab. č . B-9 v odůvodnění návrhu změny uvádí: „Změna plochy sídelní zeleně na plochu pro umístění sběrného 

dvora. ... Podmínkou využiti plochy je odděleni hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 

místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 

výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). “ 

Součástí závazných podmínek návrhu změny územního plánu však nejsou podržené regulativy uvedené výše. 

 

4. Nepotřebnost rozšíření komunikace DS46 

Vymezení rozšíření komunikace je již ve stávajícím územním plánu z roku 2013, přesto se znovu objevuje v 

návrhu změny. Jako spoluvlastník pozemku, na kterém má být rozšíření realizováno, s tímto rozšířením nesouhlasím. 

Současná kapacita komunikace je dostačující, což potvrdilo i vyjádření obce na společném jednání dne 30. 1. 2019 k ploše VD 

č. 104. 

 

5. Neposouzení vlivů na přírodu a krajinu 

Plocha č. 104 se nachází v IV. zóně CHKO Beskydy. Plocha je ve III. třídě ochrany ZPF. Požadované části 

pozemků se nacházejí v sesuvném území. Návrh změny územního plánu o pozemku pro umístění sběrného dvora mluví jako o 

stabilizovaném, přestože pro sousední pozemky požaduje provedení hydrogeologického posouzení před jejich zástavbou. V 

lokalitě se nachází solitéry - 2 staleté lípy s božími mukami. Významný krajinný prvek (VKP) potok Maretka je vzdálen pouze 

115 m od zamýšleného sběrného dvora. Celý areál se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a 

evropsky významné lokalitě Natura 2000 CHKO Beskydy (EVL CZ0724089). Z hodnocení Správy CHKO Beskydy není 

zřejmé, že by byl proveden biologický průzkum, tudíž není zřejmé, zda se v ploše záměru nacházejí chráněné rostliny nebo 

živočichové. 
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Všechny výše uvedené jevy jsou zvláště chráněny, tj. zákony pro ně stanoví specifické podmínky, které činnosti jsou 

v jejich blízkosti povolené a které zakázané. Návrh změny územního plánu vůbec nezohledňuje, že právě nakládání s odpady 

v takto chráněném území může být dotčenými orgány státní správy posouzeno jako činnost pro předmět ochrany škodlivá, a 

proto i zakázaná. Návrh změny územního plánu tak zcela opomíjí skutečnost, že sběrný dvůr nebude možné realizovat buď 

vůbec, nebo v rozsahu, který nebude pro obec ekonomicky výhodný a dlouhodobě udržitelný. 

 

6. Nedostatečné posouzení negativních vlivů plochy č. 104 

Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je urbanistickou 
závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). “ (shledán Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (č.j. 

KHSZL 20192/2012 ze dne 29.10.2012, jako opatření byly navrženy plochy krajinné zeleně K55 na západě areálu a K56 na 
východě v rámci ploch nezastavěného a nezastavitelného území). Navrhované umístění sběrného dvora tuto urbanistickou 
závadu neodstraňuje, ale dále ji prohlubuje umístěním dalšího obtěžujícího záměru do středu obce v těsném sousedství s 

obytnou zástavbou. Nejbližší plánované obytné stavby by byly ve vzdálenosti cca 15 metrů. 
Umístění sběrného dvora je také spojeno s intenzivním nakládáním s nebezpečnými odpady v jednom místě a v 

bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Konkrétně se může jednat o sběr i nebezpečného odpadu - zářivek, které obsahují 

rtuť, sběr stavební sutě - nebezpečí toxického polystyrénu, materiálů obsahujících toxické látky proti hoření nebo azbestu. 

Navrhovaná změna tak na jednu stranu vylučuje skladování nebezpečných 

chemických látek v ploše č. 101 z důvodu rozlivu Maretky (VKP), na druhou stranu neřeší 

skladování nebezpečných chemických látek v blízkosti obytné zástavby. 

Návrh změny územního plánu zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu jsou v současné době umístěny 

následující činnosti. Zaprvé se jedná o ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks ovcí a 175 ks dobytka. V minulosti bylo v 

kravínech ustájení vázané, dnes volné - tzn. krávy se dříve uvázaly u koryt a středem objížděl pás s hnojem a odváděl hnůj na 

hnojiště, při současném stavu se jedná pouze o velkou plochu k volnému ustájení. Dobytek se volně pohybuje a až v dalším 

roce se vyveze asi 40 cm vysoká vrstva hnoje, ovce mají také stelivové stlaní, tj. přidává se čistá vrstva a až v květnu-červnu 

následujícího roku po vypasení luk se hnůj rozveze po polích a rozmetá. Chov je tedy významným zdrojem amoniaku. 

Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného dvora. Ochranné pásmo je 

vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). 

Návrh změny č. 1 územního plánu Vidče zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu došlo k nárůstu chovů 

ovcí na současný stav 1500 ks. 
Dne 4. 2. 2016 Krajský úřad Zlínského kraje posouzením záměru „Zimoviště pro ovce podle $ 9a odst. 1 až 3 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů vydal NESOUHLASNÉ závazné stanovisko záměru „Zimoviště pro ovce“ - KUSP 28863/2015 ŽPZE-EG.  
Záměr byl prezentován na internetu na www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK731.. 
Proces nedostatečného vyhodnocení vlivu 1000 ks ovcí, tj. 150 DJ na ŽP (povrchové, podzemní vody, opomenutí vyhodnocení 

navážení senáže, odvozu hnoje, dopravy ovcí k zimování a zpět na pastviny) se protáhl doplňováním dokumentů od zjišťovací 
řízení v roce 2014 až do roku 2016, kdy chovatelé Randusovi nakonec vybudovali v areálu bývalého JZD 2 obrovské 12m 
haly. 

V areálu je dnes také Cobbler dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V 

ploše areálu jsou také uskladněny odpadní látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s 

pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy (každodenní odvoz hnoje, doprava dřeva, atd.) Návrh změny územního plánu 

vůbec nezohledňuje kumulativní a synergické vlivy způsobené těsným sousedstvím všech těchto činností, a to v oblasti 

všech negativních vlivů na okolí, tj. zápachu, hluku, prašnosti a znečištění ovzduší. Na sběrném dvoře přitom budou 

shromažďovány mimo jiné i hořlaviny. Sběrný dvůr je plánován 8 metrů od společnosti Cobbler, která pracuje s lepidly (opět 

hořlavina) a má uskladněn materiál po celé spodní a západní ploše areálu. Hned v přístupové cestě i pod kravíny jsou sítě STL 

plynu s ochrannými pásmy. 

Umístění sběrného dvora je spojeno s nárůstem dopravy (včetně těžké nákladní dopravy). Návrh změny územního 

plánu nezohledňuje způsobené vibrace a otřesy, které budou mít negativní vliv na stávající nemovitosti v blízkosti příjezdové 

komunikace. 

Návrh změny územního plánu se vůbec nezabývá dopravní obslužností sběrného dvora. Sběrný dvůr je přístupný 

po jediné příjezdové komunikaci, která je široká cca 6 metrů. Po této komunikaci již dnes probíhá veškerá dopravní obsluha 

sousedícího výrobního a zemědělského areálu. Komunikace by měla být dále zatížena provozem občanů, kteří budou svážet 

odpad na sběrný dvůr, odvozem jednotlivých složek odpadu, případně i výjezdem techniky obce k úklidu a údržbě. Návrh změny 

územního plánu neuvádí žádné konkrétní počty existující a vyvolané dopravy a neposuzuje je s technickými možnostmi 

komunikace. 

 

7. Nedostatečná kompenzační opatření 

Návrh změny územního plánu obce Vidče uvádí: „Areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce je 

urbanistickou závadou (hygienické pásmo chovu zvířat, emise hluku a prachu). Požadavek obce na zachovám funkce je řešeno 

vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch a návrhem a stabilizací stávajících pásů krajinné zeleně s doplněním na 

východní a západní straně farmy (Z* č. 109, Kč. 56). Tato zeleň současně odděluje funkci výrobní od stávajících i navrhovaných 

ploch bydlení. “ 

Tvrdím, že toto opatření je nedostatečné, protože plochy izolační zeleně jsou stanoveny na východní a západní 

straně, ale nikoliv již na jižní, které je obytné zástavbě velmi blízko. Na jižní straně je plocha zeleně významně zmenšena. 

Návrh územního plánu neřeší dostatečná kompenzační opatření mezi sběrným dvorem a stávajícím výrobním a 

zemědělským areálem, ani mezi sběrným dvorem a centrem obce na jihu. Plocha sběrného dvora je přitom naddimenzovaná a 

kompenzační opatření by bylo možné v jeho rámci umístit. Stanovení minimálního koeficientu zeleně přitom není dostatečné, 

protože nestanoví ani umístění zeleně ani její kvalitu. 

Z pouhé skutečnosti, že mezi mnou spoluvlastněnými pozemky a plochou VD104 je jistá vzdálenost, nelze 

dovozovat, že určením funkčního využití plochy - sběrný dvůr nebude dotčeno mé vlastnické právo. Vzdálenost mezi mnou 

vlastněnými pozemky a plochou VD104 není s ohledem na velikost této plochy a plánovaný způsob jejího využití takový, aby 

bylo lze najisto postavit, že mé vlastnické právo nebude dotčeno, tedy vyloučit, že emise (jakéhokoliv druhu) vznikající 

budoucím využíváním plochy č. VD 104 nezasáhnou nemovitosti v mém vlastnictví. 
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8. Zásah do zemědělského půdního fondu 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon 

ZPF“) aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 6) 

zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 

zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Citované ustanovení zákona ZPF je dále upřesněno v ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška ZPF“), podle nějž zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace již při zpracování konceptů řešení postupují v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a 

programů výstavby (§ 3 odst. 4). Vyhodnocují přitom předpokládané důsledky navrhovaného řešení výhledového rozvoje sídel a 

území na zemědělský půdní fond podle jednotlivých alternativ. Využívají k tomu výsledků vyhodnocení údajů z podkladů a 

jejich znázornění. 

Porovnání alternativ musí být provedeno na základě číselných a grafických údajů zpracovaných podle přílohy 3 

vyhlášky ZPF. Žádné porovnání variant či alternativ zpracováno nebylo. 

Odůvodnění návrhu změny územního plánu tvrdí, že zásady ochrany ZPF jsou v případě plochy č. 104 splněny. 

Mimo jiné z toho důvodu, že nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů - likvidace dešťových vod má byt 

přednostně řešena vsakem na pozemku stavby. Posouzení splnění zásad ochrany ZPF ani územní plán jako celek se však 

nezabývá skutečností, že přímo ve svahu nad plochou č. 104 jsou cca 4,1 ha vyasfaltované a zastavěné plochy, ze které 

veškeré srážky stékají právě na plochu č. 104. Vzhledem k existenci zeleně dnes dochází na ploše č. 104 k vsaku těchto srážek 

a nejsou ohrožovány ani poškozovány obytné stavby níže po svahu. Výrazným zmenšením plochy zeleně a jejím nahrazením 

zpevněnou plochou dojde ke ztrátě této funkce. 

 

9. Neproporcionální zásah do práv 

V obci se nabízí i možnost využít jiné plochy, které jsou ve vlastnictví obce a jsou svojí rozlohou dostatečné pro 

sběrný dvůr pro občany obce. Současné místo pro shromažďování odpadu je využíváno méně než z poloviny. Přístup z hlavní 

silnice ze 3 stran. K dispozici je také plocha dnes již nevyužívaného zaasfaltovaného hřiště u hřbitova. Výběr jiné lokality by 

zabránil dalšímu úbytku zeleně a volné krajiny ve prospěch zpevněných plocha především by zabránil kumulaci činností s 

negativními vlivy na okolí na jednom místě v těsném sousedství mé nemovitosti. 

 

10. Nesprávně odůvodněné vymezení nového zastavitelného území 

Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit 

pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. “ 

Změna územního plánu vymezuje nové zastavitelné plochy. Odůvodnění změny územního plánu sice obsahuje 

odůvodnění vymezení ploch pro bydlení (na str. 21 a 42), zcela však opomíjí nezbytnost vymezení nových ploch pro 

drobnou výrobu a služby a vymezení ploch sídelní zeleně č. 109. 

 

11. Rozpor s cílem a úkoly územního plánování 

Podle ustanovení § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování především: „(1) Cílem územního plánování 

je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(1) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmu na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
 (2) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z 

tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
(3) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. “ 

Tvrdím, že tyto cíle a úkoly byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem změny 

územního plánu. K návrhu došlo bez řádného popisu a posouzení kumulativních a synergických vlivů se stávajícím 

zemědělským a výrobním areálem na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. Vzhledem k 

nezahrnutí upozornění šetření vlivu na životní prostředí záměru „Zimoviště pro ovce“ (na www.cenia.cz/eia, kód záměru 

ZLK731) a následným umístěním dalších 1000 (150DJ) ks ovcí do bývalého areálu JZD do nově postavených 

obrovských hal, žádný z dotčených orgánů státní správy při podávání stanovisek a připomínek nevycházel z úplných a 

správných informací a podkladů o řešeném území. 

 

12. Rozpor s obecnými zásady územního plánu 

Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve stabilizaci přírodní 

složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy. 

Tvrdím, že tyto obecné zásady územního plánu byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy 

izolační zeleně návrhem změny územního plánu. V relativně malé obci s vysokou kvalitou bydlení v klidném a čistém životním 

prostředí dochází ke kumulaci a synergii vlivů stávajícího zemědělského a výrobního areálu s nově vymezenou plochou na 

historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. Kompenzační opatření - izolační zeleň je přitom ve své 

ploše zásadně zmenšována. 

http://www.cenia.cz/eia
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13. Rozpor s PÚR 

Politika územního rozvoje v bodě 24 a požaduje: ,,na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 

stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 

stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 

činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových 

nebo zemědělských areálů. “ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází 

v bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve kterém je přes zimu umístěno 1500 

ks ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného 

sběrného dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes 

také Cobbler dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také 

uskladněny odpadní látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem 

těžké nákladní dopravy (dovoz krmivá do kravína, doprava dřeva, atd.). 

 

14. Rozpor ZÚR s požadavky únosného zatížení a udržitelného rozvoje území 

Zásady územního rozvoje v bodě 7 mimo jiné požadují: „ Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských 

funkcí na území kraje ... především na: 

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

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

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

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází 

v bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmivá, doprava dřeva, atd.). 

Návrh změny č. 1 územního plánu Vidče zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu došlo k nárůstu chovů 
ovcí na současný stav 1500 ks. Záměr byl prezentován na internetu na www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK731. Dle ZŘ 
KUSP 47472/2014 ŽPZE-EG z 22.9.2014: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor životního prostředí - „Stavba tohoto 

charakteru nemůže být situována v blízkosti obytné části, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel zápachem, případně 
hlukem“. DIe KUSP 28863/2015ZPZE-EG - Krajská hygienická stanice apeluje na to, aby byl dodržován hygienický limit hluku, 
jak v denní, tak noční době. Závěrem KHSZK ...skutečná hluková zátěž bude zaměřena po uvedení záměru do provozu.“ 

Jako spoluvlastník výše uvedených pozemků, tvrdím, že trvám na doplnění regulativu v této lokalitě pod kravíny o 
průkaz splnění hygienických limitů hluku, nesplnění této podmínky mě omezuje na mých právech. 
Plocha č. 104 se přitom nachází jen několik desítek metrů od historicky existujících obytných budov. 

 

15. Neaktuální podklady 
Návrh změny územní plánu vychází z neaktuálního Plánu péče CHKO Beskydy. V současné době je zpracován již 

nový materiál na období 2019-2028. 

  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje v části namítající plochu VD č. 104 a Z* č. 109. 

Námitka je bezpředmětná v části namítající rozšíření plochy DS č. 46. 
Námitce č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 se nevyhovuje 
Námitka č. 4 je bezpředmětná. 

Námitce č. 10 se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109 
Námitce č. 15 se vyhovuje,  

 
 

Odůvodnění: 
Námitce namítající zakreslení plochy VD č. 104 nebylo vyhověno.  
Plocha VD č. 104 – plocha pro drobnou výrobu a služby - byla do územního plánu zařazena z podnětu obce Vidče na 

zakreslení plochy, která by umožňovala výstavbu sběrného dvora. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. od 1. 1. 2015 
zavedla povinnost obcí zajistit sběr papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů. Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně 
o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a dále ve vyhlášce č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají povinnost zajistit pro občany místa 
k odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují na jejím katastrálním území, a formou obecně závazné vyhlášky 

stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech).  
 
Sběrný dvůr je místem určeným obcí ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika 

druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů). Sběrné 
dvory mají velký význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem. 

http://www.cenia.cz/eia
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V současné době je kapacita sběrného místa u budovy obecního úřadu zcela nedostačující a nevyhovující. Proto řeší obec 

možnost vybudovat nový sběrný dvůr, který by splňoval všechny podmínky pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a 
vyhlášky.  
 

Pro tento záměr obec zvolila pozemky, které přes cestu navazují na stávající plochu výroby V, v územním plánu byly pozemky 
do té doby vedeny jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost, 
pozemky nejsou zemědělsky obdělávané, žádná vzrostlá zeleň se zde nenachází. Obec Vidče si požádala o změnu územního 

plánu pro sběrný dvůr s tím, že z původního pruhu ochranné zeleně zůstane zachován pás zeleně sloužící jako ochranná zeleň 
kolem sběrného dvora. Plocha sběrného dvora byla určena na 2500 m2, šířka pruhu zeleně, oddělujícího tuto plochu od bydlení 
byla ustanovena na 40 m. 

Plocha VD č. 104 byla projektantem zakreslena v dokumentaci pro společné jednání o rozloze 3300 m2, na základě připomínek 
ke společnému jednání byla velikost této plochy zmenšena na původních 2500 m2. 
V Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vidče je uvedeno:  
Pozemky parc. č. 1166/1 (orná půda) a 1166/2 (TTP) se nachází v zastavěném území naproti výrobního areálu se stávající 

dopravní obsluhou. Z hlediska kvality půdy se jedná o III. tř. ochrany ZPF. Pozemky byly v ÚP Vidče vymezeny jako sídelní zeleň 
za účelem oddělení stávající plochy výroby od bydlení pásem zeleně. Pozemky se nachází v rozsáhlém území s uklidněným 
sesuvem nepředstavující vážné riziko, které by bránilo jejich využití pro daný účel. Z hlediska funkční změny (plocha pro drobnou 

výrobu a služby) ke střetu nedochází a využití pro umístění hospodářského dvora (garážování techniky, shromažďování odpadu, 
skladování technického vybavení obce jako např. nářadí, posypového materiálu pro zimní údržbu apod.) s přidruženou výrobou 
je možné. Podmínkou využití plochy je oddělení hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 

místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 
výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 
00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 

25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí, je dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení 

souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 
ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 

tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 
Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 
souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-
2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že plocha VD 104, která je 

předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 
nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 

Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 
12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 

Z výše uvedených důvodů zůstane plocha VD č. 104 ve změně č. 1 ÚP Vidče zachována. 
 
 

Plocha Z* č. 109: 
Námitce nebylo vyhověno. K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku parc. č. 1136/2, 1137/2, 
1138/2 do zastavěného území došlo v návaznosti na § 58 stavebního zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost 

zahrnout všechny pozemky v intravilánu do zastavěného území. Pozemky parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly 
součástí intravilánu z 1. září 1966. Dle § 58 stavebního zákona „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s 
výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo 

pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků“. Dle § 58, odst. 3 „Zastavěné 
území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou“. Dle § 2 stavebního zákona je intravilán zastavěná část obce 
vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Jelikož pozemky parc. č. 1136/2, 

1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly součástí intravilánu z r. 1966, bylo povinností projektanta v rámci projednání změny č. 1 ÚP 
Vidče tyto pozemky zahrnout do zastavěného území. 
 

Plocha tedy byla nově zařazena v souladu s metodikou tvorby územních plánů pod označením Z* - plochy sídelní zeleně, tyto 
plochy jsou součástí zastavěného území. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí nezastavěného území. 
V případě změny ploch K na plochu Z* se jedná se o úpravu v grafické části dokumentace bez zásadní změny funkčního využití.  

Změna plochy krajinné zeleně K č. 55 na Z* č. 109 byla v rámci změny ÚP zhodnocena z urbanistického hlediska a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o pás zeleně, hluboce zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 
opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, v případě 

sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 
 
 

 
 
Plocha DS č. 46 

Námitka je bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, 
neřeší. Plocha DS č. 46 byla vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, v místě stávající místní 
komunikace a změnou č. 1 byla tato plocha z územního plánu Vidče převzata beze změny umístění, šířky a funkčního využití 

v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, k úpravě došlo pouze v části, nacházející se východním směrem od stávající 
plochy výroby V, kde byla návrhová plocha DS č. 46 upravena dle skutečného umístění komunikace v terénu. V průběhu 
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projednání územního plánu Vidče nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka, plocha DS č. 

46 byla v územním plánu po veřejném projednání zachována bez úprav. V současné době řešená změna č. 1 se plochou DS č. 
46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, nezabývá, námitku je možné podat pouze k plochám, řešeným změnou č. 1 ÚP 
Vidče. 

 
Námitka, že dochází k negativnímu zásahu do vlastnického práva: Po zakreslení změn do územního plánu zůstává majitelka i 
nadále vlastníkem výše jmenovaných pozemků, nedochází tedy k omezení vlastnického práva k pozemkům. Co se týká 

životního prostředí, k návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – viz následující text. 
 
 

Ad 1. Plocha č. 109 je zařazena jako plocha Z* - plocha sídelní zeleně, hlavním využitím jsou plochy vyhrazené zeleně 
v zastavěném i zastavitelném území. V této ploše jsou přípustným využitím biokoridory ÚSES, dopravní a technická 
infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, vodní plochy a toky, veřejná prostranství a stavby a zařízení doplňující funkci 
sídelní zeleně (dětská hřiště, parkový mobiliář apod.). Nejedná se však o zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu rodinných 

domů a tudíž zde není přípustné v souladu s územním plánem např. oplocení pozemků. Pěstitelská funkce pro vlastní spotřebu 
(zahrádky, sady) rovněž může plnit funkci ochranné zeleně (zeleň v zastavěném a zastavitelném území), pěstitelská funkce je 
v souladu s hlavním využitím plochy Z*. Realizace drobných staveb – altány, skleníky, bazény atd. je v ploše Z* - plochy sídelní 

zeleně nepřípustná, přípustná je např. v ploše smíšené obytné vesnické (SO.3) nebo v ploše BI (plochy bydlení individuálního).   
Za jak dlouhou dobu bude zeleň na pozemku plnit izolační funkci závisí od druhu vysázené zeleně, toto územní plán neřeší. 
 

 
Ad. 2. Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 
uspořádání. V případě plochy VD bylo v návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidče již v dokumentaci pro společné jednání 

uvedeno, že hlavním využitím plochy VD je nerušící výroba a služby, přípustným využitím je m.j. soustřeďování odpadů za 
účelem dalšího využití nebo odstranění (sběrný dvůr), občanská vybavenost pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení pro 
hasičský záchranný sbor). V ploše VD je v podmínkách prostorového uspořádání předepsán koeficient zeleně – 0,15, tzn. 15% 

dané plochy musí zaujímat zeleň.  
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí – zápach, prach, hluk, znečištění ovzduší, hlodavci, je dotčeným orgánem Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti 

veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém 
s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 

tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 
Plocha VD – plocha pro drobnou výrobu a služby – má jako hlavní využití nerušící výrobu a služby, nesmí tedy obsahovat 
výrobu, která by svým pachem či hlukem obtěžovala okolí (lakovna, autovrakoviště, zemědělská velkovýroba a pod…). 

 
 
Ad. 3: Územní plán stanoví Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek prostorového 

uspořádání. Tyto podmínky jsou závazné pro rozhodování v území. Údaje jako různá doporučení, typ dřevin, půdorysný tvar 
objektů svojí podrobností nejsou součástí závazné části změny č. 1 územního plánu. Územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání 

změny územního plánu nestanoví, že na celé území nebo na vymezenou část území bude pořízena změna s prvky regulačního 
plánu. Tyto údaje lze uvést v odůvodnění ÚP, které je odůvodněním navrženého řešení, proto tak bylo uvedeno v Odůvodnění 
ÚP, viz tab. č. B-9. 

 
 
Ad. 4: Připomínka je bezpředmětná, změnou č. 1 Územního plánu Vidče není plocha DS č. 46 řešena. Plocha DS č. 46 byla 

vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, v místě stávající místní komunikace. V průběhu 
projednání územního plánu Vidče nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka. 
 

 
Ad. 5: Viz vyhodnocení této námitky, bodu 2.: příslušné dotčené orgány se s návrhem lokality VD č. 104 v rámci společného 
jednání seznámily a žádný z dotčených orgánů nevyslovil s návrhem lokality VD č. 104 nesouhlas.  

Dle stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny - Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné krajinné 
oblasti Beskydy ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2 - je záměr - plocha číslo 104 – přípustný.  
Odůvodnění dle Stanoviska AOPK: Podle odstupňované ochrany se jedná o plochu, která je součástí IV. zóny CHKO Beskydy. 

Území je taktéž součástí evropsky významné lokality Beskydy. Navržená plocha představuje hospodářský dvůr. Návrh není v 
rozporu se zájmy chráněnými ZOPK. Agentura doporučuje plochu pohledově oddělit od ploch bydlení pásem zeleně.  
Následně vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm 

k vyhodnocení připomínek a námitek stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze doplňuje, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 

nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), protože navazuje na plochu výroby bývalého zemědělského areálu. Agentura přesto doporučila navrženou plochu 
pohledově odclonit ochrannou zelení. 
 

Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Vidče předcházelo zpracování a projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Vidče. V 
průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče za období 12/2013 – 09/2017, obsahujícího Pokyny pro 
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zpracování návrhu změny č. 1, příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 74278/2017 ze dne 6.12.2017, ve kterém 
neuplatnil požadavek na posuzování Změny č. 1 Územního plánu Vidče z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu 
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vidče na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí zpracováváno. 
 

Plocha VD č. 104 se nachází dle geologických map v dlouhodobě stabilizovaném sesuvném území. Vzhledem k této 
skutečnosti (sesuvné území) je umístění nových staveb jak v případě zastavěného území, tak pro plochu VD č. 104 podmíněno 
zpracováním inženýrskogeologického posouzení, které je podkladem pro územní a stavební řízení. Hydrogeologické posouzení 

územní plán nepředepisuje. 
V případě, že by se v území vyskytovaly chráněné druhy, bylo by to ve stanovisku AOPK uvedeno, z této skutečnosti vyplývá, 
že se chráněné druhy v uvedeném území nenacházejí. 
 

 
Ad. 6: Návrh změny územního plánu posoudila Krajská hygienická stanice Zlín, věcně a místně příslušný správní orgán podle 
zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dne 25.1.2019, pod č.j. KHSZL 00823/2019. Po zhodnocení souladu 

předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala Krajská hygienická stanice Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně stanovisko, že s návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 územního plánu Vidče - souhlasí. 
Opatření, řešící odclonění nepříznivých vlivů zemědělského areálu zachováním pásů ochranné zeleně, v platném územním 

plánu pod označením K č. 55 a K č. 56, ve změně označených jako Z* č. 109 a K č. 56, zůstává ve své podstatě stávající, 
změnou se nemění (v obou případech se jedná o zeleň, která je v jednom případě v nezastavěném území – K č. 55, ve druhém 
případě je součástí zastavěného území – Z* č. 109.  

Co se týká námitky umístění záměru VD č. 104 do středu obce v těsném sousedství s obytnou zástavbou s tím, že nejbližší 
plánované stavby by byly ve vzdálenosti cca 15 m, není zřejmé, z jakých podkladů podatelka vychází. Ve vzdálenosti 15 m se 
nevyskytují žádné pozemky v majetku podatelky, na kterých by bylo možné stavbu umístit, v současné době dle platného 

územního plánu je možno novou stavbu pro bydlení umístit nejblíže cca 35 m od projednávané návrhové plochy VD č. 104, 
nejbližší plocha určená pro výstavbu se nachází cca 33 m od projednávané návrhové plochy VD č. 104. Podatelka nepředložila 
žádné vydané územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu umístěnou ve vzdálenosti 15 m od plochy VD č. 104. 

Ukládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře se vždy děje se v souladu s platnou legislativou, pro tyto případy jsou 
zřizovány uzavřené sklady nebezpečných odpadů. 
Co se týká ovčína, firmy Cobbler, Argus Light, s.r.o a pod., využití staveb, které jsou součástí stabilizovaných ploch 

zastavěného území (výrobního a zemědělského areálu) a netýkají se změny č. 1 ÚP Vidče, změna č. 1 Územního plánu Vidče 
neřeší. 
Posouzení záměru „Zimoviště pro ovce“ pro 1000 ovcí, ke kterému bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu ZK, 

se týká záměru, který byl navrhován v jiné lokalitě na okraji obce Vidče směrem ke Stříteži nad Bečvou, netýká se tedy plochy 
výroby v sousedství plochy VD č. 104 a nemá žádnou souvislost s projednávanou změnou č. 1 ÚP Vidče. 
Co se týká dopravní obslužnosti plochy VD č. 104, plocha je přístupná ze stávající místní komunikace. V rámci změny 

územního plánu se neřeší a neuvádí konkrétní počet projíždějících vozidel, toto není předmětem územního plánování. Územní 
plán Vidče v r. 2013 obsahuje plochu DS č. 46, která umožňuje rozšíření stávající komunikace. 
Podatelka trvá na odborném posouzení synergických a kumulativních vlivů na životní prostředí. Lze konstatovat, že k návrhu 

změny č. 1, lokalitě VD č. 104, se kladně vyjádřily veškeré dotčené orgány, vyhodnocení viz odůvodnění této připomínky, část 2. 
Požadavek na uveřejnění zprávy hlukové zátěže po uvedení záměru (ovčín) do provozu se netýká změny č. 1, vyhodnocování 
zprávy hlukové zátěže není předmětem územního plánování. 

 
Ad. 7: Námitce nebylo vyhověno, zeleň v zastavěném i nezastavěném území byla ponechána v dokumentaci v původním 
rozsahu. K návrhu změny č. 1 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 
00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 

25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 

ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Plocha VD č. 104 byla navržena na místě stávající ochranné zeleně. I po zúžení pásu ochranné zeleně je zachován z jižní 
strany její pruh v šířce cca 35 m, rovněž z východní a západní strany je zachován pruh ochranné zeleně pod označením Z* - 

plochy sídelní zeleně. Krajská hygienická stanice s tímto řešením souhlasí. Dále jsou pro plochu VD návrhem změny č. 1 
územního plánu Vidče stanoveny podmínky jejího využití, pro tuto plochu je předepsán koeficient zeleně 0,15. Přesné umístění 
zeleně a její kvalita není předmětem návrhu změny územního plánu, územní plán podrobnost typu kvality zeleně neřeší, bude 

řešeno až v následných řízeních. 
 
 

Ad.8: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku ze 
dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, neuplatnil v průběhu projednání změny č. 1 ÚP Vidče další požadavky, týkající se 
vyhodnocení ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku, vydaném v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 

25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zastavěném území, 
nedochází k záboru dalších ploch nezastavěného území, z hlediska územního plánování se nejedná o nový zábor ZPF. 
§4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, se týká zpracování 

konceptů řešení. Ve fázi zpracování konceptů řešení se vyhodnocují předpokládané důsledky navrhovaných řešení 
výhledového rozvoje sídel v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a programů výstavby. Jedná se o zásadní 

rozhodování v případě ploch, které by měly být vyňaty ze ZPF pro rozvoj celých sídel. 
Jelikož se v tomto případě nejedná o výhledový rozvoj sídel, ale pouze o lokalitu o velikosti 0,25 ha, nestanovil DO ochrany ZPF 
povinnost zpracovávat varianty řešení a porovnávat různé alternativy na základě číselných a grafických údajů. 

Co se týká hydrologických a odtokových poměrů a likvidace dešťových vod, tento požadavek řeší vyhláška 501/2006 Sb. ke 
stavebnímu zákonu a bude posuzováno v rámci územního řízení. 
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Ad. 9: Námitkou je navrhována další plocha pro možnost využití na sběrný dvůr, tato plocha je popisována jako dostatečná 
z hlediska rozlohy a v současné době nevyužívaná – hřiště u hřbitova a nevyužívané škvárové hřiště. 

Plocha jmenovaného nevyužívaného hřiště u hřbitova je umístěna přímo v centru obce v těsném sousedství hřbitova, pozemek 
je ze třech stran obklopen rodinnými domy, z nichž většina se nachází ve vzdálenosti méně než 20 m od výše jmenované 
plochy u hřiště (resp. 10 – 25 m). Do vzdálenosti 50 m se zde nachází 10 rodinných domů, do vzdálenosti 80 m pak kostel a 

škola. Tato plocha v hustě zastavěné části obce je bez možnosti zřízení dostatečného pásma ochranné zeleně.  
Umístění sběrného dvora mimo centrum obce v sousedství plochy výroby, v území, které není doposud zastavěno a kde je 
možné zajistit odclonění plochy od ploch pro bydlení umístěním dostatečně širokého pruhu zeleně a kde nejbližší rodinný dům 

se nachází ve vzdálenosti cca 49 m, druhý nejbližší pak 62 m, se jeví s ohledem na veřejný zájem jako vhodnější varianta. 
Co se týká nevyužívaného škvárového hřiště, sama podatelka uvádí, že Obec ve Zpravodaji obce ze října 2019 informuje o 
rekonstrukci stávajícího nevyužívaného škvárového hřiště. Lze dovodit, že jestliže Obec řeší rekonstrukci hřiště, bude plochu 
využívat jako hřiště a není již možné na této ploše uvažovat se zřízením sběrného dvora. 

Věcně shodná připomínka, podaná v rámci společného jednání, nemůže být považována za námitku. Námitky lze v souladu s § 
52 stavebního zákona podat pouze ve fázi veřejného projednání, a to nejpozději do 7 dnů po konání veřejného projednání. 
 

 
Ad. 10: Připomínce se vyhovuje v části, týkající se VD č. 104, nevyhovuje se v části řešící Z* č. 109. Na základě připomínky 
bylo předepsáno projektantovi doplnit do dokumentace odůvodnění, kap. C/III na str. 43, odůvodnění umístění plochy VD č. 104 

a vyhodnocení její potřeby pro vymezení. Plocha zeleně Z* č. 109 je návrhová plocha, určená pro ozelenění a neumožňující 
výstavbu, tudíž nebyla vyhodnocena jako zastavitelná plocha. 
 

 
Ad. 11: Pořizovatel prověřil všechny okolnosti, týkající se namítaného území, a neshledal rozpor s cíli a úkoly územního 
plánování. V průběhu projednání byly obeslány v souladu se stavebním zákonem všechny dotčené orgány, které ve svých 

stanoviscích a vyjádřeních nevyslovily nesouhlas s umístěním plochy VD č. 104.  
Dotčený orgán Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení hodnocení ekologických rizik, při pojednávání návrhu Zprávy o 
uplatňování ve svém stanovisku neshledal potřebu zpracování a neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů 

na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a následně na udržitelný rozvoj území. 
§ 18 stavebního zákona svým obsahem zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. V případě plochy Z* - 
plochy sídelní zeleně, se jedná o zeleň v zastavěném území. Dle § 2 stavebního zákona plocha Z* - plocha sídelní zeleně 

(zeleň v zastavěném území) není posuzována jako nezastavěné území či nezastavitelná plocha. 
 
 

Ad. 12: K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany 
přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze 
dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 
MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí. 
Podatelka nesouhlasí s textem „Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve 

stabilizaci přírodní složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy“. Připomínka byla 
vyhodnocena takto: Dle dokumentace se plocha VD č. 104 nachází ve IV. zóně SCHKO Beskydy a dotčený orgán ochrany 
přírody v průběhu projednání vyslovil souhlas s umístěním plochy VD č.104 . 

V případě existence stávající plochy sídelní zeleně Z*, nacházející se v území, se nejedná o kompenzační opatření ve smyslu 
stavebního zákona, nelze tedy zmenšení plochy sídelní zeleně považovat za zmenšení kompenzačních opatření. 
 

 
Ad. 13: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu – stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska 

zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP 
Vidče s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s PÚR. 
Stávající stav v zastavěném území v ploše V – plocha výroby a umístění staveb ve stávající ploše výroby změna č. 1 neřeší. 

 
Ad. 14: K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu – nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska zajištění 

koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP Vidče 
s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s ZÚR.  
Stávající stav v zastavěném území v ploše výroby změna č. 1 neřeší, rovněž umístění Zimoviště pro ovce, posuzované Krajským 

úřadem, se netýká změny č. 1 ÚP Vidče. 
Požadavku na doplnění regulativu o „průkaz splnění hygienických limitů hluku“, nebylo vyhověno, posouzení hlukových limitů 
lze provést až po uvedení stavby do provozu. 

 
Ad. 15: Plán péče o CHKO Beskydy, schválený MŽP, je jedním z podkladů pro zpracování územních plánů obcí v CHKO 
Beskydy. Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018 byl platným podkladem v době zahájení projednání změny č. 1 

územního plánu, v současné době již platí Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2019-2028, bude doplněno v dokumentaci, 
kapitole A/IV. 
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Námitka č. 7 ze dne 5.12.2019 

 
 
Namítající - spolumajitel pozemků v k.ú. Vidče - nesouhlasí s vymezením nové návrhové plochy VD č. 104, se změnou plochy 

K č. 55 na Z* č. 109 a s rozšířením plochy DS č. 46. Dále nesouhlasí s korekcí hranice zastavěné plochy (změnový prvek L01). 
Pozemky majitele přímo nesousedí se všemi namítanými plochami, majitel se však cítí dotčen návrhem řešení, proto bude jeho 
podání vyhodnoceno jako námitka. 

 
 
Znění námitky: 

1. Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením plochy pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 hospodářský dvůr 
 

Odůvodnění námitky: 

Nedostatečné posouzení negativních vlivů 

Areál zemědělské farmy byl již v roce 2012 shledán Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (č.j. KHSZL 20192/2012 ze 

dne 29.10.2012) za urbanistickou závadu, ke které náleží hygienické pásmo chovu zvířat (emise hluk a prachu). Jako opatření 

byly navrženy plochy krajinné zeleně K55(na západě areálu) a K56 (na východě) v rámci ploch nezastavěného a 

nezastavitelného území. 

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Vidče zcela opomíjí, že ve výrobním a zemědělském areálu došlo k nárůstu chovů 

ovcí na současný stav 1500 ks. Dne 4. 2. 2016 Krajský úřad Zlínského kraje posouzením záměru „Zimoviště pro ovce podle § 

9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve 

znění pozdějších předpisů vydal NESOUHLASNÉ závazné stanovisko záměru „Zimoviště pro ovce“ - KUSP 28863/2015 ŽPZE- 

EG. 

Záměr byl prezentován na internetu na vvvvw.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK731. 

Proces nedostatečného vyhodnocení vlivu 1000 ks ovcí, tj. 150 DJ na ŽP (povrchové, podzemní vody, opomenutí vyhodnocení 

navážení senáže, odvozu hnoje, dopravy ovcí k zimování a zpět na pastviny) se protáhl doplňováním dokumentů od zjišťovací 

řízení v roce 2014 až do roku 2016, kdy chovatelé Randusovi nakonec vybudovali v areálu bývalého JZD 2 obrovské 12m 

haly. 

Na základě zjištění, VZOD Zašová má v kravínech umístěno 175 ks dobytka. Tito chovatelé dnes uplatňují stelivové ustájení, tj. 

odvoz hnoje v měsících květnu až červenci následujícího roku. V dosud platném ÚP Vidče je vypočteno ochranné pásmo na 

více než 220 metrů (zahrnuje i plochu VD č. 104). Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do 

ovzduší (amoniak). Nemohu souhlasit s dalším prvkem pod areálem majícím negativní dopad na zdraví obyvatel. 

 

Neposouzení kumulativních a synergických vlivů 

V areálu je dnes také Cobbler, dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. 

VD 104 s umístěním sběrného dvora a intenzivním nakládáním s nebezpečnými odpady je další rušící plochou v blízkosti obydlí 

(20 m) a v blízkosti VKP - potoka Maretky 115 m od záměru (budou se sbírat i nebezpečné odpady - staré elektrické přístroje, 

zářivky obsahující jedovatou rtuť, stavební suť - nebezpečí toxického polysterénu obsahujícího jedovaté látky proti hoření, 

lepidla, přinese sebou množení hlodavců, úlet sbíraného odpadu, v případě havárie i znečištění podzemních vod a půdy.) 

Krajina pod areály je otevřena západním větrům, údolím kolem potoka se bude šířit zápach, další hluk, zvedne se teplota (nad 

obecní cestou je areál 4,1 ha téměř celý zabetonovaný). 

V současné době jsou louky extenzivně obhospodařovány - spásány ovcemi, plní funkci absorpční, ochlazovací a především tu 

žijí bezobratlí - nutná podmínka pro život. 

 
Nedostatečně určitý text 
Plocha VD č. 104 je plánována pro SD a je umístěna ve funkčním využití plochy pro drobnou výrobu a služby. 

Na místě je tedy princip předběžné opatrnosti, zejména v situaci, kdy návrh změny ÚP neupřesňuje velmi obecné zadání 
Výroba drobná a služby, které zároveň indikuje řešení v oblastech, které jsou z hlediska životního prostředí citlivé (sběr a 
nakládání s odpady), pokud návrh změny ÚP považuje SD za nerušící drobnou výrobu, bude v budoucnu možné umístit i pro 

okolí v tomto funkčním využití území obdobně obtěžující provozy (zdroje zápachu ) - autovrakoviště, čerpací stanice 
pohonných hmot,... 
(Pojem Nerušící výroba -Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a 

vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území). 
Zásadně nesouhlasím se SD, kde hned vedle bydlím a sečeme pozemky. 
Narušení historické zástavby s prvky lidové architektury 

Bude narušen výhled na dominantu kostela, vybudováním sběrného dvora dojde k pokácení 2 solitérů - stoletých lip mezi nimiž 

jsou umístěny boží muka, zástavba bude v rozporu s lidovou architekturou těchto míst, naruší se prostorová prostupnost. 

Nedostatečná kompenzační opatření Umístění další rušivé plochy (VD 104) 

Rozšířením výrobní zóny pod úroveň místní komunikace bude zrušen tzv. zelený okruh, bude prakticky zničena jedna z 

rozvojových ploch pod tímto areálem (jsou tu směrem od potoka zastavitelné plochy pro rodinné domy - větší část by zůstala v 

ZPF jako zahrada), již tak dochází k vylidňování, budou znehodnoceny dříve státem vynaložené prostředky na vybudování sítí 

(STL plyn, vodovod, kanalizace), narušen ekosystém, jak naloží obec se zbylou ornou půdou sahající až k potoku (fragmentace 

pozemku)... 

 

Zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon ZPF“) aby 

ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 6) zajištěna, 

jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této 

ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský’ půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 
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Zemědělský půdní fond je i na základě zákona základním přírodním bohatstvím naší země a nenahraditelným výrobním 

prostředkem pro zemědělskou výrobu, ze které plyne potřeba o něj pečoval a chránit jej. § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu. 

Pro aktivity nezemědělské povahy je nutno dle zákona použít především nezemědělskou půdu. Pokud musí v nezbytném 

případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je nutno především: 

Odnímat přednostně zemědělskou půdu nižší kvality § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

Zábor té nejkvalitnější půdy ve Vidči (tř. I :0, tř. II: 3%, tř. III: 16,8 % - louky dotčené návrhem,...) její užití k výstavbě je sice 

přípustné, ovšem teprve u IV. třídy lze hovořit o běžném využití půdy k výstavbě. 

Půda je nenahraditelným výrobním prostředkem pro zemědělskou výrobu, s čím naši předkové při zakládání JZD na severní 

straně počítali (ovšem chybně postavili kravíny a areál oplotili v blízkosti obydlí, rozorali meze, remízky, vytrhali ovocné stromy, 

louky odvodnili). Pohledem na mapu a sledováním obecního zpravodaje v posledních letech snahou vést občany ke sportu jsou 

nesmyslně zabírány zrovna nejúrodnější půdy v blízkosti areálu (areál 3 sportovišť 20,1 ha), jejich odvodněním pak následně 

dochází ke snížení hladiny spodních vod. 

Rozvoj by měl být chápán jako zlepšení stavu, nikoliv jako plošné zásahy. 

"Plánovat průmyslovou zónu takhle blízko obytné zástavby je bezohledný nesmysl, jdoucí proti zásadám moderního urbanismu. 

Uzemní plán neřeší, jaké by mohla mít nově vzniklá plocha VD 104, která defacto rozšiřuje a přibližuje výrobní plochu k 

obytné zóně, reálné důsledky. 

 

Realizace a provozování záměru bude mít vliv na klimatické podmínky, půjde zejména o mírné zvýšení průměrné teploty (další 

vybetonování ploch k dosavadnímu 4,1 ha areálu), lokalita leží v údolí - budou se šířit pachy , hydrogeologické charakteristiky v 

ploše záměru se změní s ohledem na způsob zasakování ze zpevněných ploch, hrozí únik nebezpečných látek ,... 

V sousedství se nachází biotop TI. 1. - sekundární trávníky a vřesoviště koridor K 56 východně od areálu JZD. Lokalita se 

nachází v biochoře 4 VC, což jsou biotopy vrchovin na slinitém fylši. Vyplývá z toho, že plochy jsou náchylné k sesuvům. 

Proto by byl nutný i hydrogeologický průzkum v ploše VD 104. 

Na jedné straně se chce obec chovat ekologicky, na druhé straně ničí zeleň, která absorbuje vodu valící se ze zabetonovaných 

ploch areálu, brání výparu, váže na sebe toxický prach a plyny z frekventovaných komunikací, udržují zde již nesnesitelné klima 

pod zabetonovaným areálem. 

Připomínám, že cena, kterou za to obec zaplatí, je příliš vysoká - zdraví obyvatel, zastavění úrodné půdy, neposlední řadě 

narušení krajinného rázu. Je třeba chránit do budoucna zemědělství kvůli soběstačnosti státu. 

 

Námitka: 

2. Nesouhlasím se změnou plochy Krajinné zeleně K55 na sídelní Z* 109. Sídelní zeleň připouští parkový mobiliář, 
dětské hřiště 

 

Odůvodnění námitky: 

Jak bylo řečeno výše, Krajská hygienická stanice shledala areál bývalého JZD urbanistickou závadou /emise hluk, prachu/.. 

Krajinná zeleň K55 na západě areálu eliminuje od hluku z Cobbleru - od odsávačky (viz foto). Hluk dělá i pojezd 

vysokozdvižných vozíků po betonových prostorech. Přípustné využití sídelní zeleně povede k dalšímu zabetonování již tak 

obrovského 4,1 ha velkého areálu s 12 velkými hospodářskými a skladovacími budovami. Krajinná zeleň naopak připouští 

sady, stromořadí - což povede k odhlučnění západní části areálu. Pokud z urbanistického hlediska nemůže zůstat K55, 

doplňte do ÚP izolační zeleň, která bude výše uvedené eliminovat a zároveň nepřipustí další betonování a zábor ZPF. 

Namítám, že architekt neposoudil, zda je změna K55 na Z* 109 v souladu se zásadami územního rozvoje. - hospodárné 

využívání zastavěného území, zajištěni ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho 

fragmentace; 

 

Námitka: 

3. Nesouhlasím s rozšířením komunikace DS46 
Jako SV pozemku, na kterém má být návrh změny č. 1 ÚP realizován, nesouhlasím, současná kapacita komunikace je 

dostačující, což nám bylo sděleno na jednání ke SD dne 30.1.2019. 

 

Námitka : 

4. argumentovat v odůvodnění "starým” intravilánem - nesouhlasím s korekcí hranice zastavěné plochy (změnový prvek 
L01) 
Architekt v odpovědi nespecifikuje odkaz na zákon, z kterého je patrná možnost vymezit část zastavěného území s 

odkazem na intravilán. Výsledkem je připojení takto nově vymezené plochy L01 s dosavadní K55. Spojení obou následně 

architekt vyhodnotil jako zelený pás „hluboce“ zasažený do zastavěného území. Nesouhlasím se změnou K55 na Z* 109 jde o 

nevratnou změnu. Pojem zeleň jako zeleň neberu jako opodstatněné. I v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést 

důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 

předpisů (§68 odst. 3 a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho 

nepřezkoumatelnost. 

Odůvodnění mé připomínky .Připomínce nebylo vyhověno. Plocha krajinné zeleně K č. 55 byla v rámci změny ÚP 

přehodnocena z urbanistického hlediska a s ohledem na skutečnost, že z urbanistického hlediska se jedná o pás zeleně, 

hluboce zasahující do zastavěného území, byl tento pás rovněž zahrnut do zastavěného území pod označením Z* - plochy 

sídelní zeleně. Plocha K - plocha krajinné zeleně - je vždy součástí nezastavěného území. V obou případech se jedná o plochy 

určené pro zeleň, v případě sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství - např. dětských hřišť, 

parkového mobiliáře - Nesouhlasím. 
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1. Rozpor s cílem a úkoly územního plánování 

Podle ustanovení § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování především: „ 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský’ potenciál rozvoje. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 

území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a 

zvláštních právních předpisů. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území. “ 

Tvrdím, že tyto cíle a úkoly byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem změny 

územního plánu. K návrhu došlo bez řádného popisu a posouzení kumulativních a synergických vlivů se stávajícím 

zemědělským a výrobním areálem na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. 

 

2. Rozpor s obecnými zásadami územního plánu 

Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve stabilizaci přírodní složky, 

respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy. 

Tvrdím, že tyto obecné zásady územního plánu byly porušeny vymezením plochy č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně 

návrhem změny územního plánu. V relativně malé obci s vysokou kvalitou bydlení v klidném a čistém životním prostředí 

dochází ke kumulaci a synergii vlivů stávajícího zemědělského a výrobní ho areálu s nově vymezenou plochou na historickou 

obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. Kompenzační opatření - izolační zeleň je přitom ve své ploše 

zásadně zmenšována. 

 

3. Rozpor s PÚR 
Politika územního rozvoje v bodě 24 a požaduje: „na územích, kde dochází dlouhodobě k překrucováni zákonem stanovených 

mezních hodnot imisních limitu pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 

Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivu koncentrované výrobní činnosti 

na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 

zemědělských areálů. “ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází v 

bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve kterém je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmivá do kravína, doprava dřeva, atd.). 

 

4. Rozpor ZÚR s požadavky únosného zatížení a udržitelného rozvoje 
Zásady územního rozvoje v bodě 7 mimo jiné požadují: „ Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území 

kraje ... především na: 

- využiti ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a 

přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit 

podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištěni ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace jeho fragmentace; 

- vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových 

ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů. “ 

Návrh změny územního plánu vůbec nepopisuje a neposuzuje vlivy nově vymezené plochy č. 104, která se nachází v 

bezprostředním sousedství areálu o velikosti 4,1 hektarů, ve kterém se nachází ovčín, ve které je přes zimu umístěno 1500 ks 

ovcí a celoročně 175 ks dobytka. Ochranné pásmo je stanoveno na více než 220 metrů, tj. i na plochu plánovaného sběrného 

dvora. Ochranné pásmo je vymezeno především z důvodu zápachu a imisí do ovzduší (amoniak). V areálu je dnes také Cobbler 

dřevozpracující společnost a společnost na výrobu osvětlení - Argus Light, s.r.o. V ploše areálu jsou také uskladněny odpadní 

látky z minulosti ve vlastnictví VOZD Zašová. Všechny tyto aktivity jsou spojeny s pravidelným pohybem těžké nákladní dopravy 

(dovoz krmivá, doprava dřeva, atd.). 

Posuzovaná oblast je součástí IV. zóny CHKO, ve III. třídě ochrany ZPF, v chráněné zóně CHOPAV a v evropsky 

významné lokalitě Natura 2000 CHKO Beskydy. Z hodnocení není zřejmé, že by byl proveden biologický průzkum, tudíž 

není zřejmé, že se v ploše záměru nacházejí chráněné rostliny a živočichové. 

  

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje v části 1., namítající plochu VD č. 104, v části 2. - Z* č. 109 a v části 4., namítající vymezení intravilánu. 

Námitka je bezpředmětná v části 3., namítající rozšíření plochy DS č. 46. 
Námitce č. 1., 2., 3., 4. se nevyhovuje 
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Odůvodnění: 

Námitce č. 1. namítající zakreslení plochy VD č. 104 nebylo vyhověno.  
Plocha VD č. 104 – plocha pro drobnou výrobu a služby - byla do územního plánu zařazena z podnětu obce Vidče na 
zakreslení plochy, která by umožňovala výstavbu sběrného dvora. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. od 1. 1. 2015 

zavedla povinnost obcí zajistit sběr papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů. Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně 
o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a dále ve vyhlášce č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění 

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají povinnost zajistit pro občany místa 
k odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují na jejím katastrálním území, a formou obecně závazné vyhlášky 
stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech).  

 
Sběrný dvůr je místem určeným obcí ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika 
druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů). Sběrné 
dvory mají velký význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem. 

V současné době je kapacita sběrného místa u budovy obecního úřadu zcela nedostačující a nevyhovující. Proto řeší obec 
možnost vybudovat nový sběrný dvůr, který by splňoval všechny podmínky pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a 
vyhlášky.  

 
Pro tento záměr obec zvolila pozemky, které přes cestu navazují na stávající plochu výroby V, v územním plánu byly pozemky 
do té doby vedeny jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost, 

pozemky nejsou zemědělsky obdělávané, žádná vzrostlá zeleň se zde nenachází. Obec Vidče si požádala o změnu územního 
plánu pro sběrný dvůr s tím, že z původního pruhu ochranné zeleně zůstane zachován pás zeleně sloužící jako ochranná zeleň 
kolem sběrného dvora. Plocha sběrného dvora byla určena na 2500 m2, šířka pruhu zeleně, oddělujícího tuto plochu od bydlení 

byla ustanovena na 40 m. 
Plocha VD č. 104 byla projektantem zakreslena v dokumentaci pro společné jednání o rozloze 3300 m2, na základě připomínek 
ke společnému jednání byla velikost této plochy zmenšena na původních 2500 m2. 

V Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vidče je uvedeno:  
Pozemky parc. č. 1166/1 (orná půda) a 1166/2 (TTP) se nachází v zastavěném území naproti výrobního areálu se stávající 
dopravní obsluhou. Z hlediska kvality půdy se jedná o III. tř. ochrany ZPF. Pozemky byly v ÚP Vidče vymezeny jako sídelní zeleň 

za účelem oddělení stávající plochy výroby od bydlení pásem zeleně. Pozemky se nachází v rozsáhlém území s uklidněným 
sesuvem nepředstavující vážné riziko, které by bránilo jejich využití pro daný účel. Z hlediska funkční změny (plocha pro drobnou 
výrobu a služby) ke střetu nedochází a využití pro umístění hospodářského dvora (garážování techniky, shromažďování odpadu, 

skladování technického vybavení obce jako např. nářadí, posypového materiálu pro zimní údržbu apod.) s přidruženou výrobou 
je možné. Podmínkou využití plochy je oddělení hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 
místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 

výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí, je dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po zhodnocení 
souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP Vidče stanovisko 

ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 

Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 
souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-

2, ve kterém konstatuje:  
Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze připomíná, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 

nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 

12 ZOPK), Posuzované území zahrnující i navrženou plochu VD 104 je předcházejícím vývojem v obci značně poznamenáno – 
původní urbanistická struktura, která je patrná ještě i z leteckých snímků z 50. let zanikla vlivem rozrůstající se výstavby 
převážně rodinných domů, které působením tehdejší politiky ve stavebnictví postupně ztrácely tradiční formu i architektonické 

detaily. Zásadní negativní ovlivnění posuzovaného území však znamenala výstavba tzv. jednotného zemědělského družstva 
v pohledově exponovaném území obce. Stavby svým objemem a charakterem jednak nepřiměřeně narušily měřítko stávající 
zástavby a jejich realizací došlo též k zániku charakteristických plužin. Z výše uvedeného lze odvodit, že návrh není v rozporu s 

Plánem péče o CHKO Beskydy (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 ZOPK).  

Z výše uvedených důvodů bude plocha VD č. 104 v ÚP zachována. 

 

Námitce proti nedostatečnému posouzení negativních vlivů nebylo vyhověno 
V průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidče  za období 12/2013 – 09/2017, obsahujícího Pokyny 
pro zpracování návrhu změny č. 1, příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko č.j. KUZL 74278/2017 ze dne 6.12.2017, ve kterém 
neuplatnil požadavek na posuzování Změny č. 1 Územního plánu Vidče z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu 
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Vidče na udržitelný rozvoj území zpracováváno. 
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K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – Krajská hygienická 

stanice Zlín ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019,  orgán ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa 
chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 
22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  

Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí. 
 

Jako opatření proti hluku a pachu z provozoven, které se již nyní nacházejí v ploše V – plocha výroby, byly v územním plánu 
Vidče po obou okrajích plochy V vymezeny plochy zeleně – K č. 55 a K č. 56. Změnou územního plánu došlo k nahrazení 
plochy krajinné zeleně K č.55 plochou sídelní zeleně Z* č. 109, jelikož pozemky, na kterých byla krajinná zeleň K č. 55 
navržena, se nacházely v intravilánu, tedy v zastavěném území. 

Námitkou jsou dále namítány rušivé vlivy jednotlivých provozů, nacházejících se v ploše V – plochy výroby. Řešení negativních 
vlivů stávající výroby není předmětem změny č. 1 územního plánu Vidče. 
 

Námitce proti Neposouzení kumulativních a synergických vlivů nebylo vyhověno 
Podatel namítá, že se ve výrobním areálu nacházejí další rušivé provozy – řešení provozu stávajícího výrobního areálu však 
není předmětem změny č. 1 územního plánu Vidče. 

Dále namítá, že plocha VD č. 104 se bude nacházet 20 m od obydlí. Není zřejmé, z jakých podkladů podatel vychází, 
pořizovatel prověřil umístění nejbližších rodinných domů a konstatuje, že ve vzdálenosti 20 m od zamýšleného sběrného dvora 
se žádné obydlí nenachází, v okolí návrhové plochy VD č. 104 jsou v územním plánu zakresleny plochy sídelní zeleně Z* a ze 

severu komunikace a plocha výroby a nejbližší rodinný dům je ve vzdálenosti cca 50 m od návrhové plochy VD. 
K záměru sběrného dvora se vyjádřila Krajská hygienická stanice Zlín, věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dne 25.1.2019, pod č.j. KHSZL 00823/2019. Po zhodnocení souladu předloženého 

návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve 
Zlíně stanovisko, že s návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 1 územního plánu Vidče - souhlasí. 
 

Námitce proti Nedostatečně určitému textu nebylo vyhověno 
Plocha VD – plocha pro drobnou výrobu a služby – má jako hlavní využití nerušící výrobu a služby, nesmí tedy obsahovat 
výrobu, která by svým pachem či hlukem obtěžovala okolí (autovrakoviště, čerpací stanice pohonných hmot a pod…). 

 
Námitce proti Narušení historické zástavby s prvky lidové architektury nebylo vyhověno 
Lze konstatovat, že stavba sběrného dvora, uvažovaná v těsné blízkosti stávajícího výrobního areálu s přibližně 12 výrobními 

halami, zásadně nenaruší vzhled daného místa, v případě výrobního areálu se nejedná o lidovou architekturu. Pravdou je, že 
výhled z výrobního areálu směrem ke kostelu může být novou výstavbou zastíněn. 
Není zjevné, z čeho podatel dovozuje, že dojde k pokácení 2 lip na straně cesty u stávajícího výrobního areálu, územní plán 

není řešen v těchto podrobnostech, tyto se týkají až stavebního řízení.  
 
 

2. Nesouhlas se změnou plochy krajinné zeleně K č. 55 na sídelní Z* č. 109: 
Námitce nebylo vyhověno. K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku parc. č. 1136/2, 1137/2, 
1138/2 do zastavěného území došlo v návaznosti na § 58 stavebního zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost 

zahrnout všechny pozemky v intravilánu do zastavěného území. Pozemky parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly 
součástí intravilánu z 1. září 1966. Dle § 58 stavebního zákona „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s 
výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo 

pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků“. Dle § 58, odst. 3 „Zastavěné 
území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou“. Dle § 2 stavebního zákona je intravilán zastavěná část obce 
vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Jelikož pozemky parc. č. 1136/2, 

1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly součástí intravilánu z r. 1966, bylo povinností projektanta v rámci projednání změny č. 1 ÚP 
Vidče tyto pozemky zahrnout do zastavěného území. 
 

Plocha tedy byla nově zařazena v souladu s metodikou tvorby územních plánů pod označením Z* - plochy sídelní zeleně, tyto 
plochy jsou součástí zastavěného území. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí nezastavěného území. 
V případě změny ploch K na plochu Z* se jedná se o úpravu v grafické části dokumentace bez zásadní změny funkčního využití.  

Změna plochy krajinné zeleně K č. 55 na Z* č. 109 byla v rámci změny ÚP zhodnocena z urbanistického hlediska a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o pás zeleně, hluboce zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 
opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, v případě 

sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 
 

 

3. Nesouhlas s rozšířením komunikace DS č. 46 
Námitka je bezpředmětná, změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 v úseku, jehož je podatel spoluvlastníkem, neřeší. 
Plocha DS č. 46 byla vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, v místě stávající místní 

komunikace a změnou č. 1 byla tato plocha z územního plánu Vidče převzata beze změny umístění, šířky a funkčního využití 
v úseku, jehož je podatel spoluvlastníkem, k úpravě došlo pouze v části, nacházející se východním směrem od stávající plochy 
výroby V, kde byla návrhová plocha DS č. 46 upravena dle skutečného umístění komunikace v terénu. V průběhu projednání 

územního plánu Vidče nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka, plocha DS č. 46 byla 
v územním plánu po veřejném projednání zachována bez úprav. V současné době řešená změna č. 1 se plochou DS č. 46 
v úseku, jehož je podatel spoluvlastníkem, nezabývá, námitku je možné podat pouze k plochám, řešeným změnou č. 1 ÚP 

Vidče. 
 
4. Nesouhlas s korekcí hranice zastavěné plochy 

Námitce nebylo vyhověno. Viz výše - vyhodnocení této námitky č. 2 Nesouhlas se změnou plochy krajinné zeleně K č. 55 na 
sídelní Z* č. 109 
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1. Námitka - Rozpor s cílem a úkoly územního plánování 

Námitce nebylo vyhověno. Pořizovatel prověřil všechny okolnosti, týkající se namítaného území, a neshledal rozpor s cíli a 
úkoly územního plánování. V průběhu projednání byly obeslány v souladu se stavebním zákonem všechny dotčené orgány, 
které ve svých stanoviscích a vyjádřeních nevyslovily nesouhlas s umístěním plochy VD č. 104.  

Dotčený orgán Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení hodnocení ekologických rizik, při pojednávání návrhu Zprávy o 
uplatňování ve svém stanovisku neshledal potřebu zpracování a neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů 
na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a následně na udržitelný rozvoj území. 

§ 18 stavebního zákona svým obsahem zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. V případě plochy Z* - 
plochy sídelní zeleně, se jedná o zeleň v zastavěném území. Dle § 2 stavebního zákona plocha Z* - plocha sídelní zeleně 
(zeleň v zastavěném území) není posuzována jako nezastavěné území či nezastavitelná plocha. 

 
 
2. Námitka - Rozpor s obecnými zásadami územního plánu 
Námitce nebylo vyhověno. K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány 

– orgán ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod 
Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
orgán ochrany ZPF a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 

úseku ochrany ovzduší ze dne 25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního 
prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-
246.6.  

Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 
tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí. 
Podatel nesouhlasí s textem „Návrh změny územního plánu uvádí, že koncepce rozvoje území obce spočívá mimo jiné i ve 

stabilizaci přírodní složky, respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu životního prostředí tvořenou CHKO Beskydy“. Připomínka byla 
vyhodnocena takto: Dle dokumentace se plocha VD č. 104 nachází ve IV. zóně SCHKO Beskydy a dotčený orgán ochrany 
přírody v průběhu projednání vyslovil souhlas s umístěním plochy VD č.104 . 

V případě existence stávající plochy sídelní zeleně Z*, nacházející se v území, se nejedná o kompenzační opatření ve smyslu 
stavebního zákona, nelze tedy zmenšení plochy sídelní zeleně považovat za zmenšení kompenzačních opatření. 
 

 
3. Námitka - Rozpor s PÚR 
Námitce nebylo vyhověno. K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního 

plánování a stavebního řádu – stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 
1 z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad 
změny č. 1 ÚP Vidče s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s PÚR. 

Stávající stav v zastavěném území v ploše V – plocha výroby a umístění staveb ve stávající ploše výroby změna č. 1 neřeší. 
 
 

4. Námitka - Rozpor s ZÚR a požadavky únosného zatížení a udržitelného rozvoje 
Námitce nebylo vyhověno. K návrhu změny č. 1 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu – nadřízeného orgánu územního plánování. Toto stanovisko, které posuzuje změnu č. 1 z hlediska 

zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy (ZÚR, PÚR), konstatuje soulad změny č. 1 ÚP 
Vidče s nadřazenou dokumentací, změna č. 1 není v žádné ze svých částí v rozporu s ZÚR.  
Stávající stav v zastavěném území v ploše výroby změna č. 1 neřeší. 

 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, SCHKOB vydala souhlas se změnou č. 1 ÚP Vidče. V případě, že by se v území vyskytovaly chráněné 
druhy, bylo by to ve stanovisku AOPK uvedeno, z této skutečnosti vyplývá, že se chráněné druhy v uvedeném území 
nenacházejí. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, neuplatnil v průběhu projednání změny č. 1 ÚP Vidče další požadavky, týkající se vyhodnocení 
ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku, vydaném v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 25.2.2019, č.j. 

KUZL 2478/2019, s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zastavěném území, nedochází 
k záboru dalších ploch nezastavěného území, z hlediska územního plánování se nejedná o nový zábor ZPF. 
 

 
 
 

Námitka č. 8 ze dne 4.12.2019  
 
 

Majitelka pozemků 324/1, 2815/1 a spolumajitelka pozemku 331/3 v k.ú. Vidče podala námitku, resp. žádost o odstranění 
záměru na vymezení zastavitelné plochy VD č. 104, žádost, aby byla zachován dosavadní stav sídelní zeleně pod areálem 
zemědělské farmy, požaduje stabilizaci zastavěných a zastavitelných ploch výroby v areálu bývalého JZD, stabilizaci krajinné 

zeleně K č. 55 (neměnit na Z* č. 109), odstranění rozšíření komunikace DS č. 46, odstranění spojitosti veřejně přístupné zeleně 
s plochami sídelní zeleně (Z*) nebo zavedení dvou variant sídelní zeleně (Z*) - veřejné a soukromé. 
 

 
Znění námitky: 
Jako vlastník pozemku p. č. 324/1, 2815/1 a spoluvlastník pozemku p. č. 331/3 uplatňuji tyto námitky k návrhu Změny č. 1 

územního plánu (dále jen „ÚP“) Vidče: 

1. Požaduji, aby z návrhu Změny č. 1 ÚP byl odstraněn záměr na vymezení zastavitelné plochy pro drobnou 
výrobu a služby (VD č. 104, hospodářský dvůr) pod výrobním areálem bývalého JZD a aby došlo k zachování 
dosavadního stavu sídelní zeleně (Z*) pod areálem zemědělské farmy, které slouží jako izolační a ochranné 
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pásmo oddělující plochy výroby od stávajících i navrhovaných ploch určených k bydlení s přilehlými 

zahradami. Sídelní zeleň má v této lokalitě schopnost izolovat nevhodné prvky z výroby a skladování od okolí a 
zjemnit tak ostré přechody mezi výrazně odlišnými strukturami (plochy V od ploch SO.3). Dále trvám na 
stabilizování zastavěných a zastavitelných ploch výroby v tomto areálu (bývalé JZD) i v jeho okolí. Žádám o 

nerozšiřování existující urbanistické závady na úkor životního prostředí, ekologické stability dané lokality, 
zdraví obyvatel, klidové a rekreační zóny (jedno z posledních míst pro procházky, boční cesta k silnici č. 
III/4868). 

 
Odůvodnění: 

Rozpor s obecnými zásadami územního plánování. Jak v návrhu ÚP z roku 2013, tak i v návrhu změny č. 1 ÚP 

(část F odůvodnění, kapitola A/I.2, podkapitola A/I.2a, odst. 2, str. 3) je uvedeno, že koncepce rozvoje území obce Vidče 

spočívá mimo jiné i ve stabilizaci přírodní složky, přičemž návrh ÚP respektuje krajinný ráz sídla a kvalitu přírodního prostředí 

tvořenou CHKO Beskydy. Z hlediska změny č. 1 ÚP se rozhodně nedá hovořit o stabilizaci přírodní složky ani o respektování 

krajinného rázu a kvality přírodního prostředí, neboť má dojít oproti návrhu ÚP z roku 2013 k rapidní změně z plochy sídelní 

zeleně (Z*) na plochu pro drobnou výrobu a služby (VD, č. 104) v rozsahu 0,25 ha. Návrh na změnu č. 1 ÚP Vidče při 

navrženém rámci rozvoje nerespektuje přírodní prostředí jako nutnou a potřebnou složku zastavěného a zastavitelného území a 

nezajišťuje tedy potřebnou ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch (nynější plochy Z*). Tvrdím, že tyto obecné 

zásady ÚP byly porušeny vymezením plochy VD č. 104 a zmenšením plochy izolační zeleně návrhem změny ÚP. 

Plocha Z* byla do stále platného návrhu ÚP z roku 2013 zakreslena z důvodů oddělení ploch výroby od 

stávajících i navrhovaných ploch určených k bydlení. Toto pásmo sídelní zeleně plní funkci 

ochrannou/izolační/odstínění, co se týče obtěžujícího hluku, prašnosti..., které při výrobním procesu nepochybně vznikají a 

mají tak negativní vliv na obytnou část obce. Dále zajišťuje stabilizaci ploch zeleně v této lokalitě, která je nadměrně a 

negativním způsobem urbanizována (zastavěné plochy areálu bývalého JZD činí cca 4,1 ha, viz příloha č. 1), nemluvě o funkci 

vstřebávání dešťových vod, které se po obrovských zastavěných plochách v areálu bývalého JZD hrnou vlivem gravitační síly k 

obytným zónám. A v neposlední řadě, jak shledává samotný návrh ÚP z roku 2013, tak i jeho nynější znění po změně č. 1, je 

areál zemědělské farmy umístěný v půdorysném těžišti obce urbanistickou závadou, ke kterému samozřejmě náleží i hygienické 

pásmo chovu zvířat (viz příloha č. 7, do hygienického pásma spadá i plocha VD č. 104). Vymezením a následnou výstavbou 

dalších ploch výroby a skladování v této lokalitě (VD č. 104) je pro mě zcela absurdní, nehorázné a nedokážu si tento krok obce 

vysvětlit! Tímto krokem (VD č. 104) by byla ohrožena ekologická stabilita dané oblasti (ve smyslu § 3 písmene a) zákona č. 

114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny). ÚP tedy porušuje zásadu, kterou si sám stanovil- tj. 

respektovat trasování ÚSES a vyloučit případnou výstavbu snižující prostupnost pro organismy a výstavbu snižující ekologickou 

stabilitu (část F odůvodnění, kapitola A/I.5, podkapitola A/I.5c, odstavec 5, str. 21). 

Jako spoluvlastník pozemku p. č. 331/3, vlastník pozemku p. č. 2815/1 a 324/1, na kterém plánuji výstavbu RD 

v blízkosti zamýšleného hospodářského dvora (sběrného dvora,...- VD č. 104, přičemž vzdušná vzdálenost plánovaných 

objektů je cca 30 m viz příloha č. 2) žádám o přezkoumání záměru na umístění VD č. 104 a následně o jeho odstranění z 

návrhu na změnu č. 1 ÚP, neboť se tímto záměrem cítím být přímo dotčena na svých právech. Největší negativní vlivy 

na mou osobu vidím v(e): 

• navýšení obtěžujícího hluku v důsledku zvýšení četnosti dopravy => v případě, že bude ze strany obce 
uplatněno přípustné využití této plochy pro vybudování sběrného dvora a hasičského záchranného sboru dojde k 
většímu výskytu nákladních vozů učených pro sběr a transport různých druhů odpadů, osobních automobilů (občané 
obce), dále k „pendlování“ hasičských vozů (záchranné akce při požárech v obci i mimo obec, hasičské soutěže, 

pomoc při jiných mimořádných situacích...). Obec zde plánuje garážovat techniku a nářadí pro zimní údržbu (četnost 
vyjížděk k odklízení místních komunikací a veřejných prostranství se řídí dle vývoje počasí a dle stanovených 
časových frekvencí, které si definuje sama obec). 

• navýšení obtěžujícího hluku v důsledku samotného provozu sběrného dvora => rámus při vykládání a nakládání 
kontejnerů s odpady, drobné výrobní linky určené pro nakládání s odpady, např. pro lisování plastů atd. 

• znečišťování ovzduší (emise) především vlivem zvýšení četnosti dopravy, zvýšením prašnosti na cestách a 
manipulací se sypkým materiálem (stavební suť) a následné znečištění ovzduší (imise) v širším kontextu 
(všechny existující plochy výroby a skladování v této lokalitě) - znečištění ovzduší vede k různým zdravotním 
rizikům jako je rakovina plic, respirační a kardiovaskulární onemocnění. 

• zvýšení prašnosti vlivem navýšení četnosti dopravy (příjezdová komunikace je v současné době využívána 
zejména zemědělskými stroji, které často mj. 

nechávají znatelnou bahnitou stopu na komunikaci a navýšení dopravy vlivem nutného přístupu k VD ě. 104 

povede k častějšímu víření prachu do ovzduší), sběru látek, jako je stavební suť (při manipulaci s těmito 

odpady dochází k většímu výskytu prachu v okolním prostředí). 

• zvýšení obtěžujícího zápachu vlivem sběru a skladování odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, popř. 
biomasy. 

• narušení dosavadního estetického dojmu krajiny (rozšiřování zastavitelných ploch výroby mimo stávající 
soustředěnou zástavbu, VD č. 104 směrem k obytným zónám a jejich přímé narušení, jakož to do 
vyrovnaného a stabilizovaného poměru kulturních, přírodních, a historických hodnot). Narušení specifických 

rysů vesnické zástavby, které tvoří tradiční obraz vesnice - zvláště menší objemové měřítko staveb, vyšší podíl 
zahrad a návaznost na krajinu. 

• rozšířením výroby v blízkosti areálu zemědělské farmy by opět došlo k zásadnímu nárůstu staveb a 
zpevněných ploch (asfaltu), které by vedly k prohloubení dopadů na klimatické změny a zvýšení teplot v této 

části obce. Faktem je, že v prostředí s vysokou zastavěností dochází ke zvyšování teplot, kdy rozsáhlé neživé 
povrchy jako je beton, asfalt akumulují sluneční záření a vyzařují tak teplo zpět do okolí. Tyto rozpálené povrchy mají 
další negativní vliv a to ten, že ve svém okolí vyhřívají už tak vyschlou půdu z čehož plyne i následná neschopnost 

přeschlých půd pojmout větší objemy jednorázových srážek a jejich zrychlený odtok k okolním domům (mj. i k mé 
parcele č. 324/1, kde plánuji výstavbu RD). 

• větší riziko vzniku požáru - plochy, kde se soustřeďuje tak obrovské množství odpadů v návaznosti na 
skladovací plochy dřevovýroby (Cobbler, s.r.o.) mohou mít v případě požáru nepředpokladatelné následky. 
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V zastavěném území se už nyní měřítka a proporce výrobních objektů („V“, areál bývalé farmy) vymykají měřítkům 

a proporcím objektů pro bydlení a na vzhled sídla má negativní dopad těsné sousedství těchto ploch. Toto je v současné době 

eliminováno ochranným pásmem sídelní zeleně, které odděluje obě plochy. ÚP by neměl vymezovat další plochy pro drobnou 

výrobu a služby v této lokalitě. Evidentně se jedná o nevhodné umístění, které by mohlo vyústit ještě k většímu střetu 

ploch s rozdílným způsobem využití. Podle mého názoru by ÚP měl spíše tuto akutní situaci stabilizovat, popř. ještě více 

upevnit vodorovnou výsadbou doprovodné izolační zeleně mezi stávajícím výrobním areálem a komunikací DS 46 (např. širším 

nepravidelným pásem husté středně vysoké zeleně s využitím dřevin místního sortimentu), čímž by došlo i k lepší kompaktnosti 

obce v dálkových pohledech, dále k oddělení nesourodých prostorových celků a k návaznosti na krajinnou zeleň. Měli bychom 

zamezit těmto nevhodným změnám struktury osídlení a změnám struktury samotných sídel (vymezením plochy VD č. 104). 

Vážit si především přírodních a tradičních kulturních hodnot krajiny a zabránit tak případné ztrátě identity této vesnice. 

V této lokalitě se mimo jiné nacházejí i nejstarší domy (zástavby se zahradami navazující na náves) v obci (např. č. 

p. 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63 atd., viz příloha č. 3 - archivní ortofoto z 50. let). Což vypovídá o tom, že od prvopočátku obce (v 

historickém kontextu) se s touto oblastí počítalo především jako s místem pro bydlení, hospodaření a pasekářství. Z toho 

vyplývá, že lze tuto lokalitu považovat za historické jádro vesnice/obce. Na základě výše uvedeného důvodu žádám, aby 

se nerozšiřovaly plochy výroby v blízkosti areálu zemědělské farmy, které vznikly v důsledku minulého režimu vlivem 

zabírání zemědělské půdy, ovocných sadů za totalitního komunistického režimu a hrubě porušily rovnováhu krajiny. 

Vyčleněním plochy pro VD č. 104 by došlo k fragmentaci krajiny, tyto plochy by ztratily své původní kvality a 

ekosystémové vazby, čímž by v krajině vznikly překážky a bariéry znemožňující např. migraci živočichů (ve smyslu Z* jako 

možná migrační trasa středních a větších savců, kteří zde mohou zavítat přes plochy krajinné zeleně K56 a K55 - před změnou 

č. 1 ÚP Vidče, nyní návrh na změnu z plochy K 55 na Z* 109 se kterou se taktéž neztotožňuji) atd. Fragmentace krajiny je 

nebezpečná zejména proto, že negativní dopady jsou dlouhodobé a často nenávratné. Dále by tak velkým zásahem „drobné 

výroby v rozsahu 0,25 ha“ došlo k narušení klidové a relaxační zóny. 

Rozpor s cílem a úkolem územního plánování (§18, zákon č. 183/2006Sb.). 

„Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ 

„Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.“ 

„Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a 

jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních 

předpisů.“ 

„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 

míru využití zastavěného území.“ 

Tvrdím, že současný návrh na změnu č. 1 ÚP Vidče tyto cíle a úkoly porušuje vymezením plochy VD č. 104 a 

zmenšením plochy izolační zeleně. Z výkresu A/II.2 (ZMĚNA č. 1 Hlavní výkres) je patrné, že již nyní převažují plochy výroby 

(V, bývalé JZD) nad plochami pro bydlení s přilehlými zahradami (SO.3) a sídelní zelení (Z*) a že vyčleněním plochy VD č. 104 

dojde k narušení životního prostředí. K návrhu došlo bez řádného popisu a posouzení kumulativních a synergických vlivů 

se stávajícím zemědělským a výrobním areálem na historickou obytnou zástavbu vzdálenou pouze několik desítek metrů. 

Dokonce se nedá hovořit ani o upevnění soudržnosti obyvatel Vidče, což je jasně viditelné z hromadné PETICE proti výstavbě 

sběrného dvora (doručené obci Vidče) a VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY (doručené Městskému úřadu RpR). Tento záměr 

občany Vidče spíše rozděluje namísto toho, aby je stmeloval. 

Dokonce i v listině základních práv a svobod je psáno, že: každý má právo na příznivé životní prostředí. => 

Stát/kraje/okresy/obce by měly dbát na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, a to především v 

oblastech, které jsou již nadmíru zatíženy negativními vlivy na přírodu kolem nás! 

V návrhu na změnu č. 1 ÚP Vidče postrádám: 

- variantnost alternativního řešení daného záměru pro možné umístění hospodářského dvora (VD č. 104), následné 

objektivní zhodnocení relevantních variant, vzájemné srovnání a komplexní zhodnocení zásahu do krajinného rázu. 

Hospodářský dvůr (sběrný dvůr), jako plocha pro „drobnou výrobu a služby“, by měl být přednostně budován na 

nezemědělských pozemcích a na stávajících nevyužitých výrobních plochách v příslušných funkčně vymezených lokalitách, 

které jsou již zastavěné a zpevněné, nikoli na „zelené louce“ (ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu). Zahuštěním zástavby v rámci existujících areálů a podle vhodnosti revitalizováním již 

nepoužívaných ploch a objektů (např. v rámci rekonstrukce odstranění starých zátěží - nefunkční jateční věže...). Dále návrh 

změny č. 1 ÚP vymezuje novou zastavitelnou plochu (VD č. 104, o velikosti 0,25 ha), aniž by byla zajištěna míra dosavadního 

využití zastavitelných ploch, což vyplývá ze zprávy o uplatňování ÚP Vidče za období 12/2013 -9/2017. Proč tedy zastupitelé 

obce nezvážili i variantu funkční změny plochy z BI popř. SO.3 na plochu pro „drobnou nerušící výrobu a služby“ v rámci ploch 

zastavitelných a přistoupili raději k likvidaci sídelní zeleně, která je pro tuto lokalitu stěžejní? Stávající sběrné místo je umístěno 

vedle obecního úřadu Vidče na stavební parcele č. 521 a v současné době není tato zastavěná plocha využita na 100 % (z 

přílohy č. 4 je patrné, že dosavadní sběrné místo je využíváno z menší poloviny, cca 300 m2 z možných cca 800 m2). Dále není 

dořešeno k čemu bude sloužit tato obrovská zaasfaltovaná plocha u obecního úřadu v případě přesunu sběrného místa do 

sběrného dvoru na „zelenou louku“ pod areál bývalého JZD... Z návrhu na změnu č. 1 ÚP není jasné, zda proběhl průzkum 

území a zda v rámci tohoto průzkumu byly vytipovány vhodná místa pro umístění sběrného dvora, popř. z kolika variant se 

vybíralo. 

- rozebrání aktuální situace vlivu stávajících ploch výroby a skladů v areálu bývalé farmy na veřejné 
zdraví obyvatel v návaznosti na plánované rozšíření těchto ploch v dané oblasti. Proč nebyla vypracována 

řádná odborná studie (např. akustická a rozptylová studie) současné situace v této lokalitě z hlediska hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví (zákon 258/2000Sb.) a posouzení vlivů na životní prostředí (zákon 100/2001 Sb.)? 

- vyhodnocení ekonomické náročnosti na vybudování takto předimenzovaného komplexu 
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hospodářského dvora (rozpočet obce není nafukovací a ani dotace nejsou neomezené, co se týče sběrného 

dvora, poskytují se zpravidla na počet občanů obce...). 

- konkrétní kompenzační opatření vzniklé při střetu ploch SO.3 s plochou VD č. 104 v rámci 
zastavěného území (např. ve smyslu snížení hodnoty okolních nemovitostí). 

Ve vymezení plochy VD v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které mají 

definovat hl., přípustné, nepřípustné využití postrádám: 

definici pojmů „nerušící výroba a služby“ a „drobná výroba a služby“- přesná formulace není uvedena v seznamu použitých 

pojmů. Jedná se o značně subjektivní a mnohdy zavádějící pojmy. Podle mého názoru provozy, které vyžadující vstup těžké 

nákladní dopravy (automobily pro odvážení vanových odpadních kontejnerů a hasičské vozy, viz příloha č. 5) do území nelze 

označovat za nerušící služby a provozy. Stejně tak provozy s podstatným negativním vlivem na okolí - zvýšení emisí (vlivem 

zvýšení četnosti dopravy), zvýšení zápachu (tlející zbytky organických hmot jako součást tříděných odpadů, bioodpad...) 

zvýšený výskyt škůdců (hlodavci, hmyz), nelze zahrnovat do drobných výrobních zařízení. Použité pojmy dokonce nezná ani 

obecná právní úprava. V odůvodnění změny č. 1, str. 20, odstavec (1.11) tvůrce změny č. 1 ÚP Vidče uvádí, že ve spojitosti s 

plochami rozdílného způsobu využití byly doplněny významy použitých pojmů s ohledem na používání ÚP v praxi tak, aby 

nemohlo dojít k rozdílným výkladům, což vzhledem k výše uvedeným argumentům považuji za nesplněné a požaduji jejich 

doplnění! 

přesnější formulaci podmínek prostorového uspořádání. V návrhu chybí další závazné regulativy/limity - nynější návrh 

změny č. 1 ÚP Vidče uplatňuje pouze dvě regulace (max. výška atiky/hřebene střechy 9 m od terénu a koef. zeleně: min. 0,15), 

což je vzhledem k vymezené ploše 0,25 ha a různorodosti přípustného využití dosti málo a není tak dostatečná. Postrádám 

regulaci maximální zastavitelné plochy (stavby včetně zpevněných ploch), max. kubaturu, a to alespoň u ploch, které jsou již 

přesně definovány v přípustném využití (text v části odůvodnění změny č. 1, v tab. č. B-9, str. 25 odkazuje na objemový 

regulativ půdorysného tvaru, ten ale není nikde přesně definován...) 

přesnou šířku pásma zeleně (středně vysoké dřeviny místního sortimentu), které má oddělovat plochy hospodářského 

dvora od ploch bydlení (jak je uvedeno v tab. č. B-9, str. 25, v části odůvodnění změny č. 1). Tento regulativ chybí ve 

vymezení podmínek prostorového uspořádání v rámci ploch VD, jako plochy s rozdílným způsobem využití. 

přesné vymezení druhů a množství sbíraných odpadů, které lze v rámci těchto ploch shromažďovat, třídit. 

V případě umístění sběrného dvora do této lokality považuji za nedostačující prakticky chybějící osvětlení včetně chodníků, 

parkovacích míst a odbočovací plochy pro vyhýbání (v případě jednoproudové silnice...), které si provozování takového 

sběrného dvoru bezesporu/jednoznačně vyžaduje. 

V odůvodnění změny č. 1 (tab. č. B-9, str. 25) je psáno, že z hlediska funkční změny (z plochy Z* na plochu pro drobnou výrobu 

a služby VD č. 104) ke střetu nedochází a využití pro hospodářský dvůr je možné. Nevím, jak k tomuto závěru projektant Ing. 

Lubor Sawicki došel. Hlavní využití ploch Z* (z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití v rámci stanovených regulativů) je 

definováno jako plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území (tj. plnící f-ci zeleně), jako přípustné využití jsou 

stanoveny biokoridory ÚSES, vodní plochy a toky, veřejná prostranství, stavby a zařízení doplňující f-ci sídelní zeleně, dopravní 

a technická infrastruktura slučitelná s hl. využitím => nelze tvrdit, že stavby a zařízení pro nakládání s odpady (v rámci ploch 

výroby) jsou schopné vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové spolupráce f-cí) s vyhrazenými 

plochami zeleně aniž by nedošlo k jejich vzájemnému ovlivňování. 

Ze zásad územního rozvoje Zlínského kraje (odůvodnění změny č. 1, kapitola A/3, odst. 7, poslední odrážka, str. 13) vyplývá, že 

při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje je nutné dbát zvláště ve vymezených rozvojových 

oblastech a vymezených rozvojových osách především na: vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů výrobní 

činnosti na bydlení, především situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečným odstupem od 

průmyslových nebo zemědělských areálů. Tvrdím, že by daná situace měla platit i obráceně ve smyslu umisťování ploch 

výroby (VD č. 104) vzhledem k existujícím plochám, které jsou určeny pro bydlení (SO.3). Tato skutečnost není 

návrhem na změnu č. 1 ÚP zohledněna a respektována. 

ÚP musí ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 114/1993Sb. (zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny) 

respektovat zásady uvedené v platném plánu péče CHKO Beskyd na období 2009-2018. Tyto body z plánu péče CHKO Beskyd 

(http://beskydy.ochranaprirody.ez/res/archive/l 03/014423.pdf?seek=l 373443297, kapitola 2.2.5.2. Cíle OPK v oblasti výstavby) 

shledáván z hlediska návrhu změna č. 1 ÚP Vidče za nesplněné: 

 

Dlouhodobý cíl: 

• rozvoj obcí v souladu s tradiční urbanistickou strukturou venkovské zástavby (hustota zástavby, poměr 
zastavěné a nezastavěné části pozemku, umístění stavby na pozemku, velikost pozemku) 

• zachování volné krajiny bez výstavby 
Dílčí cíle: 

• krajina bez narušení stavbami, které by svým charakterem byly v rozporu se zachováním harmonického 
měřítka, objemu staveb a harmonických vztahů v krajině (vymezená plocha VD č. 104 je rozšířena do blízkosti 
obytné části SO.3 a nepřiléhá přímo na plochy stávající výroby). 

• nápravu nevhodných zásahů stavební činnosti z minulosti (ve smyslu nerozšiřování existujících ploch výroby, 
ale k jejich stabilizování a nápravě např. ve formě oddělení těchto ploch výroby od obytných ploch izolačním 
pásem zeleně). 

Navrhované opatření: 

• neumisťovat v území stavby narušující původní strukturu zástavby svou nadměrnou zastavěnou plochou, 
objemem, druhem oplocení, typem a počtem doprovodných staveb a umístěním v terénu (opět ve smyslu 

návaznosti na obytnou zónu a nepřímé návaznosti na plochy stávající výroby). 

• navrhovat na asanaci nevyužité průmyslové, vojenské nebo zemědělské objekty, které jsou ve špatném stavu. 
Z výpisu řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče ze dne 21. 09. 2017 (viz příloha č. 6) vyplývá, že obec parcely 

č. 1166/1 a 1166/2 kupovala pouze se záměrem vybudování sběrného dvora při zachování pruhu zeleně cca 40 m. Nevidím 

tedy důvod, proč by návrh na změnu č. 1 ÚP Vidče měl vymezovat tuto plochu jako VD (plochy výroby a skladování) s hl. 

využitím nerušící výroba a služby a teprve až v přípustném využití umožňovat umístění sběrného dvora. Sběrné dvory v rámci 

odpadového hospodářství spadají do samostatné kategorie veřejné technické infrastruktury a takto by se k nim také mělo 

http://beskydy.ochranaprirody.ez/res/archive/l_03/014423.pdf?seek=l_373443297,kapitola_2.2.5.2._C%c3%adle_OPK_v_oblasti_v%c3%bdstavby)_shled%c3%a1v%c3%a1n_z_hlediska_n%c3%a1vrhu_zm%c4%9bna_%c4%8d._1_%c3%9aPVid%c4%8de_za_nespln%c4%9bn%c3%a9
http://beskydy.ochranaprirody.ez/res/archive/l_03/014423.pdf?seek=l_373443297,kapitola_2.2.5.2._C%c3%adle_OPK_v_oblasti_v%c3%bdstavby)_shled%c3%a1v%c3%a1n_z_hlediska_n%c3%a1vrhu_zm%c4%9bna_%c4%8d._1_%c3%9aPVid%c4%8de_za_nespln%c4%9bn%c3%a9
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přistupovat a neměly by se schovávat pod nově vzniklé plochy výroby a skladování v rámci přičleňování ke 

stávajícím/existujícím plochám výroby (V)! Zmíněný dokument nám na vyžádání zaslala p. Dudová, místostarostka Vidče, po 

společném jednání z 30. 01. 2019, když jsme šli vyjádřit svůj nesouhlas s výstavbou sběrného dvora v rámci hospodářského 

dvora pod areálem bývalého JZD. 

Člověk a krajina jsou dva samostatné organismy, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Rozšíření ploch výroby o 

plochu VD č. 104 (v rozsahu 0,25 ha, navýšení o cca 6,1 %) považuji za devastující zásah do krajiny, které svou 

monumentalitou urážejí okolní krajinu a do budoucna nemohou být ekvivalentem pro spokojené a pohodové bydlení. 

Vnímání takto zdevastované krajiny se dříve či později zákonitě projeví na lidské psychice. Jen stěží si lze představit 

spokojeného člověka ve zničené neuváženými budoucími stavebními zásahy deformované krajině (ve smyslu návrhu na funkční 

změnu plochy Z* na VD č. 104 jako podklad k budoucí výstavbě mj. sběrného dvora). 

Pokud i přes moje argumenty a odůvodnění dojde k vymezení a následné výstavbě sběrného dvora (SD), stavby pro 

hasičský záchranný sbor... (v rámci hospodářského dvora), požaduji, aby do přípustného využití ploch sídelní zeleně Z* byla 

doplněna možnost umístění 

drobných zahradních staveb (plotů) k odclonění těchto parcel vůči ploše VD č. 104 (před 

hlukem, prachem, neestetičností). 

Zároveň upozorňuji na to, že budu požadovat odškodnění za vzniklou újmu - znehodnocení mé parcely 324/1, na které hodlám 

stavit. Vymezením a následnou výstavbou SD v blízkosti mé parcely dojde ke zhoršení kvality života, ovzduší... a zároveň k 

poklesu tržní hodnoty nemovitosti. Neboť lokalita, v níž je nemovitost umístěna je jedním ze základních faktorů, které ovlivňují 

cenu nemovitosti. Prokazatelně dojde k poškození přírodního systému, které udržují prosperitu dané lokality. Budu požadovat 

buď náhradní parcelu se stejnými parametry a kvalitou nebo finanční odškodnění. 

 

2.   Žádám o zachování krajinné zeleně v podobě K55, jako plochy nezastavitelné v nezastavěném území. 
Nesouhlasím s aktualizací zastavěného území (změnou krajinné zeleně K55 na sídelní zeleň Z* č. 109) na základě 
intravilánu. 

 

Odůvodnění: 

Definice zastavěného území je vymezena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, § 2 odst. 1 písm. d). Jedná se o území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona; 

nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a 

vyznačená v mapách evidence nemovitostí. => Z intravilánu lze vycházet jen v případě, že obec nemá platný územní plán, což 

není případ změny č. 1 ÚP Vidče. Žádám tedy o odstranění změnového prvku L01 (aktualizace zastavěného území v rámci 

změny K 55 na plochu Z* 109), který byl vymezen na základě intravilánu (odůvodnění změny č. 1, str. 18, odstavec 1.1). 

Změna plochy K55 na plochu Z* 109, taktéž nemohla proběhnout na základě stavební proluky alespoň ne v celé délce, což je 

jasně patrné z výkresu A/II.l => ve smyslu existence výškového rozdílu v zastavěném území mezi stávající zástavbou rodinných 

domů v plochách SO.3 a výškou ploch výroby V. Navíc vhodnost zahrnutí volných (nezastavěných) pozemků charakteru proluky 

do zastavěného území je nutné posoudit vždy individuálně podle specifických podmínek území a posuzují se při projednávání 

ÚP nebo při místním šetření podle § 59 odst. 3 stavebního zákona. Při tomto rozhodování je však vždy nutno dbát dodržování 

cílů územního plánování, tj. chránit nezastavěné území a nezastavitelné pozemky. Část vymezeného zastavěné území v rámci 

plochy Z* 109 mimoto značně zasahuje do plochy TE 53, což je podle mého názoru nepřípustné! 

Areál zemědělské farmy byl již v roce 2012 shledán Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (č.j. KHSZL 20192/2012 ze 

dne 29.10.2012) za urbanistickou závadu, ke které náleží hygienické pásmo chovu zvířat (emise hluk a prachu, viz příloha č. 7). 

Jako opatření byly navrženy plochy krajinné zeleně K55 a K56 v rámci ploch nezastavěného a nezastavitelného území. Žádám 

proto o zachování plochy K55, o její stabilizaci a podpoření idey odhlučnění/odclonění, kvůli kterým obě K-plochy vznikly (např. 

výsadbou stromů, aleje...). 

 

3.   Žádám o odstranění záměru na příčné rozšíření komunikace DS 46 a o zpřesnění terminologie k této komunikaci. 
 

Odůvodnění: 

Vymezení rozšíření komunikace je již ve stávajícím územním plánu z roku 2013, přesto se znovu objevuje v návrhu 

změny. Jako spoluvlastník pozemku p. č. 331/3, na kterém má být rozšíření realizováno, s tímto rozšířením nesouhlasím. 

Současná kapacita komunikace je dostačující, což potvrdilo i vyjádření obce na společném jednání dne 30. 1. 2019 k ploše VD 

č. 104. Obec dokonce uveřejnila dokument (Zpravodaji obce Vidče - Únor 2019, viz příloha č. 8) o tom, že nemá v plánu 

rozšiřovat komunikaci DS 46. => Do výkresů by měla být tato komunikace zakreslena dle reálných znaků, které jsou v terénu 

znatelné... 

Jako spoluvlastník pozemku p. č. 331/3 nesouhlasím s označením DS 46 jako místní komunikace (uvedeno v části F, 

kap. A/I.3b, tab. č. 01, str. 10, dále v kap. A/I.4, tab. č. 03, str. 14 nebo v odůvodnění změny č. 1, kap. C/III, str. 43 a v grafické 

části výkresu B/II.2). 

P. č. 331/3 je v soukromém spoluvlastnictví a žádám tedy o zpřesnění terminologie jak v textové, tak i v grafické části (p. č. 

331/3 = účelová komunikace). 

Zatím nikdo ze spoluvlastníků parcely 331/3 nedal souhlas s jejím prodejem/ nájmem ani s jejím rozšířením. 

Zdůrazňuji, že nesouhlasím, aby se tato parcela dávala (nyní ani v budoucnu) do souvislosti s možným vyvlastněním ani s 

možností předkupního práva ve prospěch obce, neboť by to vedlo k porušení základních lidských práv a svobod. 

 

4. Žádám bud’ o odstranění spojitosti veřejně přístupné zeleně s plochami sídelní zeleně (Z*) nebo o zavedení 
dvou variant sídelní zeleně (Z*) - veřejnou a soukromou. 
 

V části F odůvodnění, kapitola A/I.3, podkapitola A/I.3d, odstavec 1, str. 11 je uvedeno, že „Veřejně přístupná zeleň je 

stabilizována v plochách sídelní zeleně (Z*) a v plochách veřejného prostranství (P*)“-> Razantně odmítám spojení sídelní 

zeleně s pojmem veřejné přístupnosti - řada ploch s označením Z* je v soukromém vlastnictví a nelze je označovat za volně 

přístupné veřejnosti (v mém případě se jedná o část p. č. 324/1). 

Jako vlastník p. č. 324/1 (jehož součástí je Z*) připouštím spojitost veřejně přípustné zeleně s plochami sídelní zeleně 
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pouze za předpokladu, že dojde k rozdělení/rozlišení pojmu sídelní zeleň (Z*) na dva typy (podle vlastnictví a 

možnosti/nemožnosti veřejného užívání) a to veřejnou a soukromou. Pro soukromou sídelní zeleň navrhuji např. tyto podmínky 

využití: 

hlavní využití - plochy vyhrazené zeleně v zastavěném a zastavitelném území na soukromých pozemcích k 

soukromému užití. Cílovou charakteristikou je doplnění funkce bydlení vytvořením vhodného prostředí pro 

pěstební a chovatelskou činnost k vlastní spotřebě, pro relaxaci a volnočasové aktivity. 

přípustné využití - drobné zahradní stavby (přístřešky, skleníky, bazény apod.), které svou celkovou plochou 

nepřesáhnou ...% plochy zahrady. Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Vodní 

plochy a toky. Prvky upevňující malebný pohled na sídlo. 

nepřípustné využití - činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím nebo 

narušující kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolají druhotně. 

 

Na závěr bych ráda dodala ještě pár slov, co se týká samotného zpracování a podoby návrhu na změnu č. 1 ÚP 

Vidče. Předložené doklady, které mají sloužit jako podklad ke schválení nového návrhu ÚP, nevykazují známku dokumentů, na 

jejichž základě lze něco takového v praxi realizovat. Navzdory úpravám návrhu změny č. 1 v průběhu projednávání a po 

společném jednání je v textu stále řada nejasností, chyb, překlepů... např.: 

 

Část F odůvodnění - úplné změnové (srovnávací) znění výrokové části změny ÚP 

* Obsah, str. 2 - z kapitoly A/I.8 není odstraněn text „ODST. 1“ přestože došlo k jeho výmazu. Zdůvodnění - ostatní kapitoly v 
obsahu jsou zaznačeny již s opravou textu po změně => různé postupy v přístupu ke změnám jsou zavádějící. 

* str. 3, kapitola A/I.2, podkapitola A/I.2b, odst. 2 - špatně vyskloňovaná věta a použitá předložka „Bylo zabráněno fragmentaci 
krajiny redukcí zastavitelných ploch ve volné krajině s tím, že většina návrhových ploch bylo převzato ze předchozího územního 
plánu a jeho změn (SO.3 č. 29,30,31).“ 

* str. 3, kapitola A/I.2, podkapitola A/I.2b, odst. 3 - text odkazuje na skutečnost, že stávající pásy krajinné zeleně doplněné na 
východní a západní straně farmy jsou změnou ÚP stabilizovány - což nekoresponduje se samotnou změnou plochy K 55 
(krajinné zeleně) na plochu Z* 109 (sídelní zeleň), nelze tedy hovořit o plochách krajinné zeleně zobou stran farmy. 

* str. 15 - místo kapitoly A/I.4b je chybně uvedeno A/4.b 

* str. 16, kapitola A/4.b (A/I.4b), odst. 8 - chybí zde zmínka o tom, že změnou č. 1 byla vymezena nová plocha pro nakládání s 
odpady VD č. 104. 

* str. 16, kapitola A/4.b (A/I.4b), odst. 9 - chybně použito slovní spojení „srážkové plochy“ => autor měl zřejmě na mysli 
likvidaci srážkových vod. 

* str. 16, kapitola A/4.b (A/I.4b), odst. 9 - má být malé „i“ ve slově infrastruktura. 

* str. 25, A/I.6, podkapitola A/I.6b - v podmínkách prostorového uspořádání ploch SO.3 se z textu zapomněla vypustit 
předložka „v“: „Výšková hladina, objemové řešení a měřítko nové výstavby v bude respektovat charakter okolní zástavby.“ 
 

Odůvodnění změny č. 1 

* str. 5, kapitola A., podkapitola A/2, odst. 3 (14) - po společném projednání byly do textu doplněny plochy dopravní 
infrastruktury 112 a 113, ale chybí zde textové vyjádření k těmto nově vzniklým plochám (např. plochy č. 112, 113 jsou návrhem 
cyklostezky vedoucí do Stříteže nad Bečvou). 

* str. 15, kapitola A., podkapitola A/3, odstavec 6 - „V obou případech jsou nastaveny podmínky využití tak, aby se eliminovaly 
nežádoucí účinky v území.“ - po společném jednání došlo k výmazu plochy č. 101, přesto text odkazuje na oba případy (ve 
smyslu plochy 101a 102)... 

* str. 19, kapitola B-I., podkapitola A, odst. (1.4)- ve větě u nakládání s odpady je použito 2x slovo „nebyly“... 

* str. 20, kapitola B-I., podkapitola A, odst. (1.16) - chyba ve slově „z měnách“. 

* str. 21, kapitola B-I., podkapitola A, odst. (A.2) - špatná formulace data „029.11.2011“. 

* str. 21, kapitola B-I., podkapitola C, - v názvu kapitoly je chybně 2x „souladu“. 

* str. 38, kapitola C., podkapitola C/I.6, odst. 24 - v textuje chybně 2x „na úseku“. 

* str. 46, kapitola E., podkapitola E/I, odst. (1.4) - „Součet navrhovaných ploch řešených změnou č. 1 ÚP Vidče je 1,65 ha, z 
toho 1,37 ha připadá na zábor ZPF.“ - ve větě jsou uvedeny chybné údaje, celkem se jedná o 2,19 ha a z toho připadá 1,83 ha 
na zábor ZPF. 

* str. 49, kapitola E., podkapitola E/I, odst. 7 f) - „Celkový zábor ZPF je v rozsahu 0,2 ha.“ - chybný údaj, má být 0,77 ha. 
Tabulka v grafické části (výkres č. B/II.4, ZMĚNA č.l - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu) postrádá celkové součty 

jednotlivých výměr, nelze tedy na první pohled posoudit, zda textová část změny (tab. č. 01 - kapitola A/I.3, podkapitola A/I.3b, 

str. 8 a tab. č. 07 - kapitola A/I.5, podkapitola A/I.5a, str. 19) odpovídá té grafické. Tyto snadné pomůcky, by pomohly v 

orientaci, jak tvůrcům změny č. 1 ÚP Vidče při kontrole a jednotlivých návaznostech, tak i zainteresovaným orgánům a 

samozřejmě i všem ostatním čtenářům. 

■  Dokonce by mohlo dojít i k omezení chybovosti - např. v části F odůvodnění, kapitola A/I.3, podkapitola A/I.3b, 

str. 11, je chybně uvedena celková suma zastavitelných ploch - dokument uvádí hodnotu 55,7 ha, ale měla by zde 

být hodnota 55,81 ha. To samé platí i pro celkovou sumu ploch změn v krajině, místo hodnoty 2,06 ha dokument 

uvádí hodnotu 2,63 ha (kapitola A/I.5, podkapitola A/I.5a, tab. ě. 07, str. 19). 

Ani používané zkratky nemají v navazujících textech stále stejnou podobu (někde jsou uvedeny správně, jinde jim chybí 

diakritika - především v části odůvodnění změny č. 1, např. záměna ZUR ZK za ZÚR ZK nebo PÚR ČR za PŮR ČR...) a řada 

dalších chyb. 

 
 

 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 132 - 

 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka č. 1 se zamítá v části požadující odstranění plochy VD č. 104 a zachování plochy Z*, je bezpředmětná v části 
požadující stabilizovat zastavěné plochy výroby V v areálu bývalého JZD. 
Námitka č. 2, požadující zachování krajinné zeleně K55 místo navržené Z* č. 109, se zamítá  

Námitka č. 3 je bezpředmětná v části odstranění záměru na příčné rozšíření komunikace, zamítá se v části „zpřesnění 
terminologie“. 
Námitka č. 4 se zamítá v části úpravy podmínek využití plochy Z*, námitce se vyhovuje v části, upozorňující na překlepy a 

nesrovnalosti v textu. 
 
 

Odůvodnění: 
Námitce č. 1 požadující odstranění záměru VD č. 104 nebylo vyhověno.  
Plocha VD č. 104 – plocha pro drobnou výrobu a služby - byla do územního plánu zařazena z podnětu obce Vidče na 
zakreslení plochy, která by umožňovala výstavbu sběrného dvora. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. od 1. 1. 2015 

zavedla povinnost obcí zajistit sběr papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů. Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně 
o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a dále ve vyhlášce č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů nebo ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění 

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají povinnost zajistit pro občany místa 
k odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují na jejím katastrálním území, a formou obecně závazné vyhlášky 
stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech).  

 
Sběrný dvůr je místem určeným obcí ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika 
druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů). Sběrné 

dvory mají velký význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem. 
V současné době je kapacita sběrného místa u budovy obecního úřadu zcela nedostačující a nevyhovující. Proto řeší obec 
možnost vybudovat nový sběrný dvůr, který by splňoval všechny podmínky pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a 

vyhlášky.  
 
Pro tento záměr obec zvolila pozemky, které přes cestu navazují na stávající plochu výroby V, v územním plánu byly pozemky 

do té doby vedeny jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost, 
pozemky nejsou zemědělsky obdělávané, žádná vzrostlá zeleň se zde nenachází. Obec Vidče si požádala o změnu územního 
plánu pro sběrný dvůr s tím, že z původního pruhu ochranné zeleně zůstane zachován pás zeleně sloužící jako ochranná zeleň 

kolem sběrného dvora. Plocha sběrného dvora byla určena na 2500 m2, šířka pruhu zeleně, oddělujícího tuto plochu od bydlení 
byla ustanovena na 40 m. 
Plocha VD č. 104 byla projektantem zakreslena v dokumentaci pro společné jednání o rozloze 3300 m2, na základě připomínek 

ke společnému jednání byla velikost této plochy zmenšena na původních 2500 m2. 
 
V Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vidče je uvedeno:  

Pozemky parc. č. 1166/1 (orná půda) a 1166/2 (TTP) se nachází v zastavěném území naproti výrobního areálu se stávající 
dopravní obsluhou. Z hlediska kvality půdy se jedná o III. tř. ochrany ZPF. Pozemky byly v ÚP Vidče vymezeny jako sídelní zeleň 
za účelem oddělení stávající plochy výroby od bydlení pásem zeleně. Pozemky se nachází v rozsáhlém území s uklidněným 

sesuvem nepředstavující vážné riziko, které by bránilo jejich využití pro daný účel. Z hlediska funkční změny (plocha pro drobnou 
výrobu a služby) ke střetu nedochází a využití pro umístění hospodářského dvora (garážování techniky, shromažďování odpadu, 
skladování technického vybavení obce jako např. nářadí, posypového materiálu pro zimní údržbu apod.) s přidruženou výrobou 

je možné. Podmínkou využití plochy je oddělení hospodářského dvora od ploch bydlení pásem zeleně (středně vysoké dřeviny) 
místního sortimentu. Doporučení je rovněž odsunutí dvora od místní komunikace na severu tak, aby byl zachován pruh pro 
výsadbu zeleně (stromořadí). Je navržena objemová regulace výstavby (půdorysný tvar, výška střešního hřebene/atiky). 

 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřily v rámci společného jednání příslušné dotčené orgány – orgán ochrany přírody – 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.2.2019, č.j. 

00143/BE/2019-2, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF a Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 
25.2.2019, č.j. KUZL 2478/2019, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ze dne 22.2.2019, č.j. 

MěÚ/OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6 ze dne 22.2.2019, č.j. MěÚ /OŽP/01323/2019/SIT/54-246.6.  
Co se týká negativních vlivů na okolí jako je navýšení obtěžujícího hluku v důsledku zvýšení četnosti dopravy, navýšení 
obtěžujícího hluku v důsledku samotného provozu sběrného dvora, znečišťování ovzduší především vlivem zvýšení četnosti 

dopravy, zvýšením prašnosti na cestách a manipulací se sypkým materiálem (stavební suť) a následné znečištění ovzduší v 
širším kontextu, zvýšení prašnosti vlivem navýšení četnosti dopravy, zvýšení obtěžujícího zápachu vlivem sběru a skladování 
odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, popř. biomasy, je dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. 

KHS ZK po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny 
č. 1 ÚP Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče souhlasí.  
Žádný z dotčených orgánů nevyslovil nesouhlas s umístěním a funkčním využitím plochy VD č. 104, všechny dotčené orgány 

tedy s návrhem plochy VD č. 104 souhlasí, proto byla plocha VD č. 104 ponechána v dokumentaci. 
Z výše uvedených důvodů bude plocha VD č. 104 v ÚP zachována. 
 

Plocha VD č. 104 byla navržena na místě stávající ochranné zeleně. I po zúžení pásu ochranné zeleně je zachován z jižní 
strany její pruh v šířce cca 35 m, rovněž z východní a západní strany je zachován pruh ochranné zeleně pod označením Z* - 
plochy sídelní zeleně. Krajská hygienická stanice s tímto řešením souhlasí. Dále jsou pro plochu VD návrhem změny č. 1 

územního plánu Vidče stanoveny podmínky jejího využití, pro tuto plochu je předepsán koeficient zeleně 0,15. Přesné umístění 
zeleně a její kvalita není předmětem návrhu změny územního plánu, územní plán podrobnost typu kvality zeleně neřeší, bude 
řešeno až v následných řízeních. 

 
Co se týče pozemku parc. č. 324/1 v k.ú. Vidče o výměře 2470 m2, jehož je podatelka majitelkou, pozemek se skutečně 
nachází v blízkosti návrhové plochy pro drobnou výrobu a služby VD č. 104.  

Tento pozemek (parc. č. 324/1 v k.ú. Vidče) se dle schváleného územního plánu Vidče z r. 2013 nachází v zastavěném území 
částečně v ploše SO.3, částečně (severní část pozemku parc. č. 324/1 v k.ú. Vidče v šířce cca 30 m) v ploše Z* - plochy sídelní 
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zeleně. Část tohoto pozemku (parc. č. 324/1 v k.ú. Vidče) v rozsahu cca 1400 m2 byla do územního plánu zahrnuta do plochy 

SO.3 v rámci zpracování územního plánu Vidče, vydaného v r. 2013. Do té doby byl celý tento pozemek dle územního plánu 
sídelního útvaru Vidče z r. 1997 součástí zastavěného území jako plocha ochranné zeleně v zastavěném území, kde nebylo 
možné stavbu rodinného domu umístit. V současné době projednávanou Změnou č. 1 územního plánu Vidče byl na základě 

žádostí dalších občanů – majitelů pozemků – rozsah plochy SO.3 v této lokalitě opět upraven (zvětšen), aby bylo možné na 
pozemcích umístit stavby v ploše SO.3, plocha Z* - plocha ochranné zeleně byla zúžena tak, aby zůstal zachován pás ochranné 
zeleně alespoň 35 m. Tato úprava se dotkla i pozemku parc. č. 324/1 v k.ú. Vidče, šířka ochranné zeleně na pozemku parc. č. 

324/1 v k.ú. Vidče byla zmenšena z původních cca 30 m na cca 15 m. Tato úprava umožnila, aby bylo možné v této severní 
části zahrady, která byla dříve součástí plochy ochranné zeleně, umístit alespoň drobné stavby – kůlnu, altán a podobné stavby, 
které by v ploše ochranné zeleně nebylo možné umístit. 

Nyní podatelka namítá návrh plochy pro drobnou výrobu a služby VD č. 104 v blízkosti jejího pozemku parc. č. 324/1 
v k.ú. Vidče a zmenšení plochy ochranné zeleně pod areálem bývalého zemědělského družstva. 
 
Plochu V – plochy výroby a skladování v areálu bývalého zemědělského družstva stabilizoval již územní plán Vidče, změna č. 1 

ÚP Vidče se již touto stabilizovanou plochu nezabývá. Co se týká staveb, které jsou součástí stabilizovaných ploch zastavěného 
území (výrobního a zemědělského areálu) a netýkají se změny č. 1 ÚP Vidče, změna č. 1 Územního plánu Vidče neřeší. 
Námitka je bezpředmětná. 

 
Podatelka postrádá variantní řešení umístění lokality VD č. 104 a navrhuje její umístění do ploch SO.3 – plochy smíšené obytné 
či BI – plochy bydlení individuálního. V současné době se nejbližší rodinné domy nacházejí 50 – 70 m od návrhové plochy VD č. 

104, ostatní plochy v okolí návrhové plochy VD č. 104 tvoří louky a pastviny a orná půda, na severní straně komunikace a 
stávající výrobní areál. Zastupitelstvo obce přistoupilo k návrhu plochy VD po důkladném zvážení všech možností umístění 
sběrného dvora, variantní řešení byla konzultována prověřena již před započetím prací na změně č. 1. Z hlediska 

urbanistického bylo zvoleno jako vhodnější vybudovat sběrný dvůr na místě, kde se v nejbližším okolí žádné domy nenacházejí, 
poblíž výrobního areálu, než v hustě zastavěném území obce Vidče v plochách SO.3 a BI, jak navrhuje podatelka. 
 

Jako podklad pro zpracování změny územního plánu nelze ze zákona předepsat zpracování akustické, popř. rozptylové studie. 
Z hlediska hodnocení vlivů na veřejné zdraví vydala Stanovisko Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. KHS ZK po 
zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydala k návrhu změny č. 1 ÚP 

Vidče stanovisko ze dne 25.1.2019, č.j. KHSZL 00823/2019, ve kterém s návrhem změny č. 1 ÚP Vidče včetně plochy VD č. 
104 souhlasí. Posouzení vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. nebylo v rámci projednání Zprávy o uplatňování Krajským 
úřadem požadováno, proto nebylo v rámci změny č. 1 zpracováváno. 

 
Udání podrobných podmínek prostorového uspořádání, přesné šířky ochranné zeleně a přesné vymezení druhů a množství 
odpadů, které by se měly ve sběrném dvoře třídit, zakreslení osvětlení, chodníků a parkovacích míst není svou podrobností 

předmětem územního plánování. 
 
K návrhu umístění plochy VD 104 se vyjádřil dle zák. 114/1993 Sb. v rámci společného jednání příslušný dotčený orgán – orgán 

ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ze 
dne 22.2.2019, č.j. 00143/BE/2019-2, která konstatuje, že záměr č. 104 je přípustný. 
Po vyhodnocení připomínek a námitek byly dotčené orgány požádány o stanovisko k tomuto vyhodnocení, dotčené orgány 

souhlasily s vyhodnocením připomínek a námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm k vyhodnocení připomínek a námitek vydala stanovisko ze dne 4.8.2020, č.j. 02828/BE/2020-
2, ve kterém konstatuje:  

Agentura k návrhu o námitkách nemá připomínky a k obsahu jejich odůvodnění pouze připomíná, že plocha VD 104, která je 
předmětem námitky, je součástí území IV. zóny CHKO Beskydy, tedy území s nejnižším stupněm ochrany všech hodnot, 
nálezová databáze AOPK ČR neeviduje na pozemcích navržené plochy VD 104 ani v jejím nejbližším okolí biotopy (stanoviště) 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, plocha není ani biotopem chráněným v rámci evropsky významné lokality 
Beskydy, která je součástí soustavy Natura 2000 a návrh zásadním způsobem neovlivňuje krajinný ráz (ve smyslu ustanovení § 
12 ZOPK), Posuzované území zahrnující 

i navrženou plochu VD 104 je předcházejícím vývojem v obci značně poznamenáno – původní urbanistická struktura, která je 
patrná ještě i z leteckých snímků z 50. let zanikla vlivem rozrůstající se výstavby převážně rodinných domů, které působením 
tehdejší politiky ve stavebnictví postupně ztrácely tradiční formu i architektonické detaily. Zásadní negativní ovlivnění 

posuzovaného území však znamenala výstavba tzv. jednotného zemědělského družstva v pohledově exponovaném území 
obce. Stavby svým objemem a charakterem jednak nepřiměřeně narušily měřítko stávající zástavby a jejich realizací došlo též 
k zániku charakteristických plužin. Z výše uvedeného lze odvodit, že návrh není v rozporu s Plánem péče o CHKO Beskydy (ve 

smyslu ustanovení § 38 odst. 1 ZOPK).  
Z výše uvedených důvodů bude plocha VD č. 104 v ÚP zachována. 
 

 
Námitce č. 2, požadující zachování krajinné zeleně K55 místo navržené Z* č. 109, se nevyhovuje.  
Plocha Z* č. 109 se nachází ve vzdálenosti cca 115 m od pozemku podatelky, jedná se o plochu zeleně v zastavěném území. 

K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 do zastavěného 
území došlo v návaznosti na § 58 stavebního zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost zahrnout všechny pozemky 
v intravilánu do zastavěného území. Dle § 58 stavebního zákona „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s 

výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo 
pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků“. Dále zahrnuje zastavěné 
stavební pozemky, proluky, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 

Hranice zastavěného území je vedena po hranici zastavěných stavebních pozemků, v případě, že intravilán nebyl v minulosti 
zastavěn, tvoří hranici zastavěného území v těchto místech hranice intravilánu. Tato hranice může být vedena i v ploše Z – 
plochy zemědělské, popř. K – plochy krajinné zeleně. Dle § 58, odst. 3 „Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a 

aktualizuje se jeho změnou“. Dle § 2 stavebního zákona je intravilán zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená 
v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Jelikož pozemky parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 v k.ú. Vidče byly součástí 
intravilánu z r. 1966, bylo povinností projektanta v rámci projednání změny č. 1 ÚP Vidče tyto pozemky zahrnout do zastavěného 

území. 
 



Územní plán Vidče – úplné znění po vydání Změny č. 1  

 - 134 - 

 

Plocha tedy byla nově zařazena v souladu s metodikou tvorby územních plánů pod označením Z* - plochy sídelní zeleně, tyto 

plochy jsou součástí zastavěného území. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí nezastavěného území. 
V případě změny ploch K na plochu Z* se jedná se o úpravu v grafické části dokumentace bez zásadní změny funkčního využití.  
Změna plochy krajinné zeleně K č. 55 na Z* č. 109 byla v rámci změny ÚP prověřena z urbanistického hlediska a s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o pás zeleně, hluboce zasahující do zastavěného území, je zahrnutí tohoto pásu do zastavěného území i 
z urbanistického hlediska zcela opodstatněné. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, v případě sídelní zeleně je 
možné navíc umístění veřejných prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

Plocha sídelní zeleně stejně jako plocha krajinné zeleně je určena přednostně pro zeleň a plní m.j. funkci odclonění ploch bydlení 
od ploch, kde je předpokládán výskyt rušivých vlivů. 
  

 
Námitka č. 3 je bezpředmětná v části odstranění záměru na příčné rozšíření komunikace, zamítá se v části „zpřesnění 
terminologie“. 
Podatelka namítá skutečnost, že „Vymezení rozšíření komunikace je již ve stávajícím územním plánu z roku 2013, přesto se 

znovu objevuje v návrhu změny“.  Plocha DS č. 46 byla vymezena již v Územním plánu Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013, 
byla vymezena v místě stávající místní komunikace, navrhovala rozšíření a „narovnání“ trasy komunikace a změnou č. 1 byla 
z územního plánu Vidče v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, převzata beze změny umístění, šířky a funkčního využití, 

k úpravě došlo pouze cca 300 m od pozemků podatelky v části, nacházející se východním směrem od stávající plochy výroby V, 
kde byla návrhová plocha DS č. 46 upravena dle skutečného umístění komunikace v terénu. V průběhu projednání územního 
plánu Vidče v letech 2012 - 2013 nebyla vznesena proti návrhu plochy DS č. 46 žádná námitka ani připomínka, plocha DS č. 46 

byla v územním plánu po veřejném projednání ÚP Vidče zachována bez úprav. V současné době řešená změna č. 1 se již 
plochou DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, nezabývá. Námitku je možné podat pouze k plochám, řešeným 
změnou č. 1 ÚP Vidče, změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 v úseku, jehož je podatelka spoluvlastníkem, neřeší, 

proto byla námitka vyhodnocena jako bezpředmětná. 
 
Plocha DS č. 46 není změnou č. 1 ÚP Vidče zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit, proto nesouhlas podatelky s vyvlastněním je rovněž bezpředmětný. 
 
 

Dále podatelka požaduje „zpřesnění terminologie“ a žádá, aby byla komunikace uvedena jako „účelová“. Této námitce se 
nevyhovuje.  
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, § 7 uvádí: 

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka 

účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, 
pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na 
účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena. 

  
(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo 
provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, 

který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní 
komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. 
 

V souladu s § 7 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nelze plochu DS č. 46, která je v majetku mnoha subjektů 
včetně obce Vidče a která slouží jako jediný příjezd jak k rodinným domům, tak k výrobnímu areálu, považovat za účelovou 
komunikaci.  

 
 
Námitka č. 4 se zamítá v části úpravy podmínek využití plochy Z*, námitce se vyhovuje v části, upozorňující na překlepy a 

nesrovnalosti v textu. 
Plochy Z*, zakreslené v územním plánu, jsou částečně v majetku obce, částečně majetkem soukromých osob. Jelikož je 
důležité, aby tyto plochy zůstaly nezastavěné, aby mohly plnit „ochrannou“ funkci, není zde v přípustném využití umožněna ani 

výstavba drobných objektů jako doplňkových objektů k bydlení. Je zde však možné pěstování plodin i zemědělských produktů 
včetně ovoce, rovněž výsadba zeleně – keřů, které mohou významně přispět k plnění funkce ochranné zeleně. Jelikož zde není 
možná výstavba oplocení, je možnost výsadbou řadové zeleně a keřů řešit i oplocení pozemků. 

Kůlny, altány, přístřešky, skleníky a podobné stavby, které v ploše ochranné zeleně Z* nelze umístit, je možné povolit v ploše 
SO.3, např. na částech pozemků, které se nacházejí nejblíže plochám DS, V, VD.  
 

Podatelka upozorňuje na nesrovnalosti v textu a překlepy, námitce se v této části vyhovuje, bude předepsáno projektantovi, aby 
upozornění prověřil a chyby opravil. 
 

 
 
 

Námitka č. 9 ze dne 6.12.2019 
 
 

Vlastník pozemků v k.ú. Vidče namítá uvedení plochy DS č. 52 jako místní komunikace, požaduje označení „účelová 
komunikace“. Namítá, že v územní studii není pro plochu BI č.16, BI č.17 a DS č. 52 předepsáno zpracování inženýrsko-
geologického posouzení a vypuštění odstavce regulativu pro plochu BI, týkající se ploch BI č. 16, 17 a DS 52, žádá vypuštění 

požadavku neumožnění hlavového zakončení komunikace, namítá rozpor územní studie „V Úlehlách“ a územního plánu, 
nesouhlasí s návrhem nového odstavce 7 v části A/I.4a a žádá o vypuštění plochy č. 52 z povinnosti územně chránit plochy pro 
zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti územím, nesouhlasí s uvedením plochy DS č. 52 jako veřejně prospěšné stavby. 
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Znění námitky: 

Námitka č. 1: 

V návrhu Změny č. 1 v části A/l.3b v Tab. č. 1 v části: Plochy pro silniční dopravu (DS) v č. 52 je nově tato plocha označena jako 

místní komunikace i přesto, že část této plochy podle schválené Územní studie Vidče - lokalita „V HORNÍCH ÚLEHLÁCH" - 

plochy Bl 16, Bl 17 a DS 52 (dále jen „územní studie") nemá tato plocha DS 52 sloužit jako místní komunikace, ale pouze jako 

příjezd k některým případně nově postavěným rodinným domům na ploše Bl 16 a Bl 17 a tedy obslužná nebo účelová 

komunikace. Nesouhlasím s vedením celé této DS 52 jako místní komunikace. Žádám, aby tato plocha byla vedena jako 

účelová komunikace, případně žádám o vynětí části DS 52 (spojnice mezi silnicí III/4868 a ostatní komunikace na parcelách 

2824/2 a 1588/6 přes parcely 1524/3,1550/1,1549/7 atd.) a její samostatné vedení jako účelové komunikace. Část DS 52, 

kterou výše popisuji, je jasně patrná z dokumentů: 

274_AII_2_navrh_zmeny_c01.pdf (označení lokality změny L32, L33 a L34) a 274_BII_2_zmena_c01.pdf. 

Z těchto dokumentů je zcela zřejmé, že nejde a nemůže jít o žádnou místní komunikaci. 

 

Námitka č. 2: 

V závazných pokynech pro řešení Územní studie pro lokalitu Bl 16, Bl 17 dle stále ještě platného ÚP Vidče, který nabyl 

účinnosti 6.12.2013 (dále jen: „platný Územní plán obce"), návrhové části A, dle bodu A/l.10 bylo uvedeno: 

- dopravní infrastruktura - prostupnost územím (lokalita č. 16, 17 bude dopravně propojena se sítí místních či účelových 

komunikací- nepřípustné bude hlavové ukončení); doprava v klidu. 

Zařazením celé DS 52 do sítě místních komunikací bude porušen závazný pokyn k územní studii o dopravě v klidu. 

 

Námitka č. 3: 

V požadavcích platného Územního plánu obce v dle části A/l.6b v Podmínkách prostorového uspořádání ploch Bl 16, Bl 17 a 

DS 52 a podmínkách využití těchto ploch je uvedeno, že je podmíněno zpracováním inženýrsko-geologického posouzení. Toto 

inženýrsko-geologické posouzení nebylo provedeno samostatně ani při tvorbě Územní studie a nebyly tedy splněny podmínky 

Platného územního plánu Vidče. Zpracovaná Územní studie tedy nerespektovala Platný územní plán obce a měla by být 

prohlášena za neplatnou či nezávaznou. Navrhuji, aby Zpracování inženýrsko-geologického posouzení pro prostorové 

uspořádání a podmínky využiti ploch Bl 16, Bl 17 a DS 52 bylo doplněno i do projednávané Změny č.1 Územního plánu a aby 

bylo Územním plánem nařízeno zapracování Zpracování inženýrsko-geologického posouzení pro plochy Bl 16, Bl 17 a DS 52 i 

do již zveřejněné a tedy závazné územní studie - lokalita „V HORNÍCH ÚLEHLÁCH" 

 

Námitka č. 4: 

V části A/I.6b v části Podmínky prostorového využití se vypouští: 

„plocha č. 16,17- využití ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která stanoví podrobnější podmínky využití území, 

jeho regulaci a vymezení veřejného prostranství; využití podmíněno zpracováním inženýrsko-qeoloqického posouzení a 

zachováním funkčnosti provedených investic do půdy" 

Nesouhlasím s vypuštěním této části a navrhuji ji v pořizované změně ponechat, protože zpracovaná Územní studie 

nerespektovala podmínky platného Územního plánu obce, nebylo zpracováno inženýrsko- geologické posouzení a toto 

zohledněno při tvorbě územního plánu. Došlo tedy k rozporu s platným územním plánem a touto změnou dochází jenom k 

nápravě pochybení při tvorbě Územní studie. 

 

Námitka č. 5: 

Navrhuji, aby v projednávané změně č. 1 Územního plánu obce Vidče došlo k umožnění hlavového ukončení na účelové (v 

návrhu změny označené jako místní) komunikací v části plochy DS 52 (spojnice mezi silnicí III/4868 a ostatní komunikace na 

parcele 2824/2 a 1588/6 přes parcely 1524/3, 1550/1, 1549/7 atd.). 

 

 

Námitka č. 6: 

Žádám o prověření schválené Územní studie Vidče - lokalita „V Horních Úlehlách" plochy Bl 16, Bl 17 a DS 52 z roku 2018, kde 

jedna z navrhovaných účelových komunikací má navrženo hlavové zakončení (viz strana 33 zmíněné Územní studie) a je tedy v 

rozporu s platným územním plánem obce Vidče. Aby nemusela být tato Územní studie prověřována a přepracována, navrhuji 

vyhovět mé námitce č. 5 a díky tomu dostat Územní studii do souladu s Územním plánem nebo naopak přepracovat Územní 

studii tak aby odpovídala platnému Územnímu plánu. 

 

Námitka č. 7: 

Nesouhlasím s návrhem nového odstavce 7 v části A/I.4a a žádám o vypuštění plochy č. 52 z povinnosti územně chránit plochy 

pro zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti územím pro dopravu. 

 

Námitka č. 8: 

V dokumentu: text_uplne_zmenove_zneni_zmeny_c01 z období 10/2019 V části A/I.7a v odstavci (1) je jako veřejně prospěšná 

stavba dopravní infrastruktury stále vedena plocha DS 52, která je označena jako VPS DS1 - místní komunikace, ačkoliv toto 

bylo již dříve namítáno a v návrhové části Změny č. 1 A/I.7a došlo k vynětí této plochy DS 52 z veřejně prospěšných staveb. 

Toto bylo opět potvrzeno na veřejném projednávání změn Územního plánu obce dne 28.11.2019 v kulturním domě Vidče jak 

zástupci obce, tak i zástupci Stavebního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Prosím o uvedení dokumentu 

text_uplne_zmenove_zneni_zmeny_c01 do souladu s dokumentem text_navrh_zmeny_c01 a s dříve vznesenými připomínkami, 

kterým bylo vyhověno. 

 

 
Rozhodnutí o námitce, rsp. jejich částí 1. – 8.: 

Námitka se zamítá v části 1., 2., 3. (požadavek, aby bylo územním plánem nařízeno zapracování Zpracování inženýrsko-

geologického posouzení pro plochy Bl 16, Bl 17 a DS 52 i do územní studie - lokalita „V HORNÍCH ÚLEHLÁCH"), v části 4., 5., 

6., 7. 
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Námitka v části 3. je bezpředmětná v část, která namítá neplatnost územní studie a v části, jež požaduje zpracování inženýrsko-

geologického posouzení pro plochy BI 16, BI 17 a DS 52.  
Námitce se vyhovuje v části 8. 
 

Odůvodnění: 
Námitka č. 1.: 
Plocha pro silniční dopravu DS č. 52 byla navržena územním plánem Vidče jako páteřní komunikace, sloužící pro dopravní 

obslužnost ploch BI 16 a BI 17. Její umístění v krajině bylo změnou územního plánu zpřesněno (komunikace je nyní navržena dle 
konfigurace terénu) na základě zpracované Územní studie Vidče - lokalita „V Horních Úlehlách". Tato studie byla zapsána do 
územně plánovací evidence dne 2.3.2018 a v ploše BI 16 a BI 17 navrhuje řešení zastavěnosti území, umožňující umístění cca 

38 rodinných domů. Plochy BI 16 a BI 17 o celkové rozloze 8,7 ha jsou v Územním plánu navrženy jako rozvojové lokality, pro 
které je nutno zajistit dopravní obslužnost. 
Plocha DS č. 52 je navržena jako místní komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, její budoucí 
využití není možné posuzovat jako účelovou komunikaci. Účelové komunikace dle zák. o pozemních komunikacích jsou pozemní 

komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a dále pozemní 
komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo 

objektu, kdy tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo 
provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.  Z tohoto důvodu nelze posuzovat komunikaci DS č. 52 jako účelovou a byla do 
územního plánu zařazena jako navržená místní komunikace. 

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní 
komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do tříd I – IV, místní komunikací III. 
třídy je obslužná komunikace. Na základě výše uvedeného bude nadále plocha DS č. 52 vedena jako místní komunikace. 

 
 
Námitka č. 2.: 

Územní studie se zabývala m.j. řešením dopravní infrastruktury - prostupnosti územím (dopravním propojením lokalit č. 16, 17 se 
sítí místních či účelových komunikací s podmínkou, že je nepřípustné hlavové ukončení komunikace, aby byla zajištěna 
průjezdnost lokalitou). Dále byla územní studií řešena doprava v klidu, tj. parkování a chodníky pro pěší. 

Plocha DS č. 52 dle návrhu změny č. 1 má hlavní využití silniční dopravu, přípustným využitím plochy DS jsou odstavné a 
parkovací plochy, parkování v ploše je tedy přípustné. Přilehlé chodníky jsou dle zák. č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích, § 12, součástí místních komunikací.  

Z uvedeného vyplývá, že doprava v klidu, která je součástí místní komunikace DS č. 52, je v souladu s právními předpisy a není 
v rozporu se závaznými pokyny k již dříve zpracované územní studii. 
 

 
Námitka č. 3.: 
Vlastník pozemků namítá neplatnost územní studie. Změna č. 1 ÚP Vidče již Územní studii neřeší, Územní studie „V Dolních 

Úlehlách“ byla zpracována v r. 2018 a zařazena do evidence územně plánovací činnosti 2.3.2018, připomínka je tedy 
bezpředmětná.  
Územní plán Vidče v Podmínkách prostorového uspořádání ploch Bl 16, Bl 17 a DS 52 a podmínkách využití těchto ploch uvádí, 

že využití je podmíněno zpracováním inženýrsko-geologického posouzení. Rovněž změna č. 1 předepisuje zpracování 
inženýrsko-geologického posouzení pro plochy BI 16, BI 17 a DS 52 v podmíněně přípustném využití těchto ploch, připomínka, 
že by toto posouzení mělo být zahrnuto do změny č. 1, je bezpředmětná. 

Inženýrsko-geologické posouzení se zpracovává v rámci stavebního řízení pro konkrétní stavby, územní studie jako územně 

plánovací podklad inženýrsko-geologické posouzení neřeší. Požadavku, aby bylo Územním plánem nařízeno zapracování 

Zpracování inženýrsko-geologického posouzení pro plochy Bl 16, Bl 17 a DS 52 i do již zveřejněné a tedy závazné územní 

studie - lokalita „V HORNÍCH ÚLEHLÁCH", se nevyhovuje. 

 

Námitka č. 4.: 
Vlastník pozemků nesouhlasí s vypuštěním požadavku na zpracování územní studie.  

Požadavek na zpracování územní studie v ploše č. 16, 17 byl předepsán územním plánem Vidče z r. 2013, v r. 2018 byla studie 

zpracována a zapsána do evidence územně plánovací činnosti. Změna č. 1 již zpracování územní studie nepředepisuje. 

Územní studie jako územně plánovací podklad neměla stanovený pokyn pro zpracování inženýrsko-geologického posouzení, 

zpracování inženýrsko-geologického posouzení se zpracovává v rámci stavebního řízení, nedošlo tedy k rozporu s regulativy 

stanovenými územním plánem.  

Požadavku na ponechání požadavku na zpracování územní studie ve změně č. 1 se nevyhovuje. 

 

 
Námitka č. 5.: 

Plocha pro silniční dopravu DS č. 52 byla navržena územním plánem Vidče jako páteřní komunikace, sloužící pro dopravní 

obslužnost ploch BI 16 a BI 17, plocha byla navržena jako průjezdná s cílem optimální dopravní obslužnosti území. Hlavovým 

ukončením komunikace DS č. 52 by došlo ke znemožnění průjezdnosti územím. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní 

napojení plochy pro cca 30 RD, není přijatelné, jak z důvodu dopravní obsluhy obyvatel, tak z důvodu požární bezpečnosti a 

zajištění dopravní obsluhy z havarijních důvodů, aby toto napojení bylo pouze z jedné strany. 

Požadavku se nevyhovuje. 

 
 

Námitka č. 6.: 
Požadavku uvést do souladu zpracovanou územní studii Vidče - lokalita „V Horních Úlehlách" s územním plánem změnou 
územního plánu se nevyhovuje. Územní studie byla zapsána do evidence územně plánovací činnosti v r. 2018, změnou č. 1 

územního plánu se již územní studie neřeší. Hlavové ukončení účelových komunikací, navržených studií, není v rozporu se 
závaznými pokyny pro řešení územní studie Vidče, předepsanými Územním plánem Vidče, ani s územním plánem Vidče. 
Požadavek nepřípustného hlavového ukončení byl stanoven pro zajištění prostupnosti území, viz odůvodnění Námitky č. 5. této 

námitky.  
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Námitka č. 7.: 
Požadavku o vypuštění plochy č. 52 z povinnosti územně chránit plochy pro zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti územím 

pro dopravu se nevyhovuje, viz odůvodnění Námitky č. 5. této námitky. 
 
 

Námitka č. 8.: 
Námitce se vyhovuje, plocha DS 52 nebude zahrnuta do veřejně prospěšných staveb. 
 

 
 
 
IX. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. v rámci společného jednání a dle § 52 zák. 
183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 
Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. v rámci společného jednání 
 
Připomínka č. 1 ze dne 6.2.2019 
 
 

Vlastníci pozemků č. 423, 424, 425/2, 427/2 nesouhlasí se zahrnutím pozemků do ploch hřbitova s tím, že tyto 
pozemky využívají jako zahradu a přes pozemek 425/2 a 424 se dostávají na jejich pozemky za hřbitovem. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 423 a převážná část pozemku parc. č. 424 jsou již zahrnuty 
do schváleného územního plánu Vidče jako plocha OH č. 38. Zbývající část 

pozemku parc. č. 424 a část pozemku 425/2 jsou navrženy pro rozšíření 
hřbitova v rámci změny č. 1, obec požaduje toto navrhované nové zařazení 
zachovat. Změna využití pozemku parc. č. 427/2 není změnou č. 1 řešena.  

 
 
 

 
Připomínka č. 2 ze dne 18.2.2019 
 

 
Vlastníci pozemků č. 720, 724, 725/1, 725/2, 725/6, 725/7, 725/8, 731, 727, 729, 730, 734, 735/1, 735/2, 14/2,16/2, 308, 

14/1, 13 a 11 nesouhlasí s navrženou změnou územního plánu, která má změnit sousední parcely 724, 12, 719/1, 725/5 

na výrobní plochy, určené ke skladování materiálu. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Připomínce bylo vyhověno v návaznosti na vydané stanovisko SCHKOB, které 
nedalo souhlas se zařazením plochy výroby a skladování V č. 101 do 
projednání. 

 
 
 

 
Připomínka č. 3 ze dne 19.2.2019 
 

 
Vlastníci pozemků parc. č. 1919/2 podali připomínku k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Vidče a žádají o doplnění „Tab. 

č. B-12“ u lokality L24 ve sloupci „Zdůvodnění“ a upřesnění, že „Využitá část pozemku je v souladu s § 58 odst. 2, písmeno a) 

stavebního zákona zahrnuta do zastavěného území. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Připomínce se vyhovuje, bylo doplněno do dokumentace do Odůvodnění – 

textová část, Tab. č. B-12 
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Připomínka č. 4 ze dne 20.2.2019 

 
 
Spolumajitelka pozemků č. 720, 724, 725/1, 725/2, 725/6, 725/7, 725/8, 731, 727, 729, 730, 734, 735/1, 735/2, 14/2,16/2, 

308, 14/1, 13 a 11 nesouhlasí s navrženou změnou územního plánu, která má změnit sousední parcely 724, 12, 719/1, 

725/5 na výrobní plochy, určené ke skladování materiálu. 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 
 

Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 

 
 
Připomínka č. 5 ze dne 20.2.2019  

 
 
podali věcně shodnou připomínku s požadavky, aby byl: 

- odstraněn záměr na vymezení zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a služby (VD č. 104, sběrný dvůr) pod výrobním 
areálem bývalého JZD 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce nebylo vyhověno  
 
Odůvodnění: 

Připomínce nebylo vyhověno, na základě připomínky však byla plocha výrazně 
zmenšena – cca o 1/3, současně navržená plocha je 2500 m2. 

 

- zachován dosavadní stav sídelní zeleně (Z*) pod areálem zemědělské farmy, jakožto pásmo (v min. šířce 30 m od linie 
komunikace DS 46), které odděluje plochy výroby od stávajících i navrhovaných ploch určených k bydlení a nedošlo k jeho 
změně ze Z* na VD č. 104 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno částečně  
 

Odůvodnění: 
Na základě připomínky byla plocha zeleně Z* pod areálem zemědělské farmy 
mezi plochou VD a plochou pro bydlení rozšířena na cca 30 m a plocha VD byla 

zmenšena. 
 

- stabilizován stav zastavěných i zastavitelných ploch výroby v areálu bývalého JZD i v jeho okolí a nedocházelo k rozšiřování 

existující urbanistické závady na úkor životního prostředí, ekologické stability, zdraví obyvatel, klidové a rekreační zóny... 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno částečně  
 
Odůvodnění: 

Co se týče plochy výroby – zastavěná plocha – je územním plánem 
stabilizovaná. V případě zastavitelné plochy VD č. 104 byla tato ve srovnání 
s velikostí plochy VD č. 104 ve společném jednání před veřejným projednáním 

zmenšena na 2500 m2. 
 
- zachován dosavadní stav krajinné zeleně K55 a nedošlo k jeho změně na sídelní zeleň Z* č. 109 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno  

 
Odůvodnění: 
K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku 
parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 (plochy krajinné zeleně K55) do zastavěného 

území a jeho změně na Z* č. 109 došlo v návaznosti na § 58 stavebního 
zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost zahrnout všechny pozemky 
v intravilánu do zastavěného území. Plocha krajinné zeleně K č. 55 byla v rámci 

změny ÚP přehodnocena i z urbanistického hlediska a s ohledem na 
skutečnost, že z urbanistického hlediska se jedná o pás zeleně, hluboce 
zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 

opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území pod označením 
Z* - plochy sídelní zeleně. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí 
nezastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, 

v případě sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. 
dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

 

- odstraněn záměr na příčné rozšíření komunikace DS46 
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná  
 
Odůvodnění: 

Změna č. 1 územního plánu Vidče plochu DS č. 46 neřeší. 
 

 

 
 
 

Připomínka č. 6 ze dne 20.2.2019 
 
 
- Požaduji, aby z návrhu Změny č. 1 ÚP byl odstraněn záměr na vymezení zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a služby (VD 

č. 104, hospodářský dvůr) pod výrobním areálem bývalého JZD a aby došlo k zachování dosavadního stavu sídelní zeleně (Z*) 
pod areálem zemědělské farmy, které slouží jako izolační a ochranné pásmo oddělující plochy výroby od stávajících i 
navrhovaných ploch určených k bydlení s přilehlými zahradami a to v min. šířce 30 m od linie komunikace DS 46. Sídelní zeleň 

má v této lokalitě schopnost izolovat nevhodné prvky z výroby a skladování od okolí a zjemnit tak ostré přechody mezi výrazně 
odlišnými strukturami (plochy V od ploch SO.3). Dále trvám na stabilizování zastavěných a zastavitelných ploch výroby v tomto 
areálu (bývalé JZD) i v jeho okolí. Žádám o nerozšiřování existující urbanistické závady na úkor životního prostředí, ekologické 

stability dané lokality, zdraví obyvatel, klidové a rekreační zóny (jedno z posledních míst pro procházky, boční cesta k silnici č. 
III/4868). 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce nebylo vyhověno  
 
Odůvodnění: 

Připomínce nebylo vyhověno, na základě připomínky však byla plocha výrazně 
zmenšena – cca o 1/3, současně navržená plocha je 2500 m2. Plocha zeleně 
Z* pod areálem zemědělské farmy mezi plochou VD a plochou pro bydlení byla 

rozšířena na cca 30 m, zastavěná plocha výroby je územním plánem 
stabilizovaná. 

 

- Žádám o odstranění části textu „účelové komunikace“ z definice používaných pojmů u veřejného prostranství (část G, kapitola 
A/I.6b, definice použitých pojmů, str. 35). 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno  
 
Odůvodnění: 

Na základě připomínky byl pojem „účelová komunikace“ odstraněn 
z dokumentace z definice používaných pojmů u veřejného prostranství 

 

- Žádám o zachování krajinné zeleně v podobě K55, jako plochy nezastavitelné v nezastavěném území a o zachování 
původního znění regulativů těchto ploch (dle návrhu ÚP z roku 2013, v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití). 
Nesouhlasím se změnou krajinné zeleně K55 na sídelní zeleň Z* č. 109. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno  

 
Odůvodnění: 
K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku 

parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 (plochy krajinné zeleně K55) do zastavěného 
území a jeho změně na Z* č. 109 došlo v návaznosti na § 58 stavebního 
zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost zahrnout všechny pozemky 

v intravilánu do zastavěného území. Plocha krajinné zeleně K č. 55 byla v rámci 
změny ÚP přehodnocena i z urbanistického hlediska a s ohledem na 
skutečnost, že z urbanistického hlediska se jedná o pás zeleně, hluboce 

zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 
opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území pod označením 
Z* - plochy sídelní zeleně. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je vždy součástí 

nezastavěného území. V obou případech se jedná o plochy určené pro zeleň, 
v případě sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných prostranství – např. 
dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

 
- Žádám o odstranění záměru na příčné rozšíření komunikace DS 46 a o zpřesnění terminologie k této komunikaci. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná  
 

Odůvodnění: 
Plocha DS č. 46 se změnou č. 1 územního plánu Vidče neřeší, plocha byla 
projednána v rámci projednání ÚP Vidče. 

 
- Žádám o zavedení dvou variant sídelní zeleně (Z*) - veřejnou a soukromou. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje  
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Odůvodnění: 

Připomínce nebylo vyhověno, změnou č. 1 není řešeno v souladu s metodikou 
Krajského úřadu Zlínského kraje pro zpracování územních plánů rozlišení 
veřejné a soukromé sídelní zeleně. 

 
 
 

Připomínka č. 7 ze dne 20.2.2019 
 
 

- Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy. 
Požaduji, aby z návrhu Změny č. 1 územního plánu byla odstraněna plocha VD č. 104 - Výroba drobná a služby a ponechána 
současná sídelní zeleň Z*. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno  
 

Odůvodnění: 
Na základě připomínky však byla plocha výrazně zmenšena – cca o 1/3, 
současně navržená plocha je 2500 m2, přičemž plocha zeleně Z* pod areálem 

zemědělské farmy mezi plochou VD a plochou pro bydlení byla rozšířena. 
 
- Lokalita spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Příloha k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb, část B 

Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy 
těchto vlivů. V návaznosti na to určí Zpracovatel odvodu odpovídající výši odvodů za zemědělskou půdu odňatou ze 
zemědělského půdního fondu. (Prostředky obce by mohly být jinak využity). 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná  

 
Odůvodnění: 
Netýká se územního plánu, vynětí ze ZPF se řeší v rámci stavebního řízení, kdy 

se rovněž stanoví výše odvodů. Na základě připomínek byla plocha VD č. 104 
zmenšena cca o 1/3. 

 

- Proč obec ukrývá SD v ÚP pod zónou VD 104 - výroba drobná a služby a ještě ne pod hlavní činnost, ale pod vedlejší činnosti 
tj. přípustné využití? Co skrývá pojem hospodářský dvůr - potřeba obce úklidu a oprava?... 
Žádám o fundované posouzení návrhu na změnu ÚP, která podrobí zjišťovacímu řízení jak SD, tak i parkoviště a hasičské auto 

vlivu na životní prostředí… 
Sběrný dvůr umístěný na okraji obytné zóny sídla, navíc zrušením zóny sídelní zeleně ještě více naruší tuto lokalitu pod kravíny. 
Samotná manipulace s odpadem jakéhokoliv druhu na okraji obytné zástavby nepochybně zhorší kvalitu bydlení,... minimálně 

zvýšeným pohybem nákladních aut, sekundární prašností, organoleptickými emisemi z tlející organické hmoty (pokud zde bude 
i kontejner pro bioodpad… 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno 
 

Odůvodnění: 
Připomínce nebylo vyhověno, znění přípustného využití bylo ponecháno 
v původním znění.  

Záměr zřízení sběrného dvora byl zahrnut ve zprávě o uplatňování, ke které 
dotčený orgán – Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, 
oddělení hodnocení ekologických rizik vydal stanovisko, že není nutno změnu č. 

1 včetně záměru sběrného dvora posuzovat z hlediska vlivů na životní 
prostředí.  

 

 
 
 

Připomínka č. 8 ze dne 22.2.2019 
 
 

- nesouhlasím s umístěním plochy VD č. 104 a žádám o odstranění záměru funkční změny sídelní zeleně (Z*) na zastavitelnou 
plochu VD č. 104 (plocha pro drobnou výrobu a služby). 
- nesouhlasím s žádnou další výstavbou (související s výrobou a službami - hospodářský dvůr, sběrný dvůr, garáže, sklady, 

zázemí hasičského záchranného sboru) v blízkosti, kde odjakživa bydlím (p. č. 165/1). 
- trvám na zachování ochranného pásma sídelní zeleně (Z*) pod areálem bývalého JZD, které odděluje plochy výroby od ploch 
bydlení. 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno 
 

Odůvodnění: 
Na základě připomínky byla plocha výrazně zmenšena – cca o 1/3, současně 
navržená plocha je 2500 m2, přičemž plocha zeleně Z* pod areálem 

zemědělské farmy mezi plochou VD a plochou pro bydlení byla rozšířena na 
cca 30 m. 
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- nesouhlasím s rozšiřováním komunikace DS 46 a žádám o jeho odstranění. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná  
 
Odůvodnění: 

Plocha DS č. 46 se změnou č. 1 územního plánu Vidče neřeší, plocha byla 
projednána v rámci projednání ÚP Vidče. 

 

 
 
 
Připomínka č. 9 ze dne 25.2.2019 

 
 
- Nesouhlasíme s přeměnou plochy č. 101 z plochy zemědělské a plochy krajinné zeleně na plochu pro výrobu a skladování. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje  

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

 
Připomínka č. 10 ze dne 25.2.2019 
 

 
- nesouhlasím s umístěním plochy VD č. 104 - Výroba drobná a služby pod výrobní zónu V- výroba. 
- nesouhlasím se zařazením sběrného dvora a garáže pro hasičské auto do zóny VD 104 výroba drobná a služby. 

- trvám na zachování ochranného pásma sídelní zeleně (Z*) pod areálem bývalého JZD, které odděluje plochy výroby od ploch 
bydlení. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce nebylo vyhověno 
 
Odůvodnění: 

Připomínce nebylo vyhověno, na základě připomínky však byla plocha VD 
č. 104 výrazně zmenšena – cca o 1/3, současně navržená plocha je 2500 m2, 
přičemž plocha zeleně Z* pod areálem zemědělské farmy mezi plochou VD a 

plochou pro bydlení byla rozšířena na cca 30 m. 
 
- nesouhlasím se zrušením krajinné zeleně K55 a její změnu na Z* 109. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno 

 
Odůvodnění: 
K úpravě vymezení hranice zastavěného území a tudíž k zahrnutí pozemku 

parc. č. 1136/2, 1137/2, 1138/2 (plochy krajinné zeleně K55) do zastavěného 
území a jeho změně na Z* č. 109 došlo v návaznosti na § 58 stavebního 
zákona, ze kterého vyplývá jednoznačná povinnost zahrnout všechny 

pozemky v intravilánu do zastavěného území. Plocha krajinné zeleně K č. 55 
byla v rámci změny ÚP přehodnocena i z urbanistického hlediska a 
s ohledem na skutečnost, že z urbanistického hlediska se jedná o pás zeleně, 

hluboce zasahující do zastavěného území, je z urbanistického hlediska zcela 
opodstatněné, aby byl tento pás zahrnut do zastavěného území pod 
označením Z* - plochy sídelní zeleně. Plocha K – plocha krajinné zeleně – je 

vždy součástí nezastavěného území. V obou případech se jedná o plochy 
určené pro zeleň, v případě sídelní zeleně je možné navíc umístění veřejných 
prostranství – např. dětských hřišť, parkového mobiliáře. 

 
- zastupitelé obce Vidče tvrdí, že se komunikace DS 46 nebude rozšiřovat, proto žádám o jeho odstranění z ÚP (viz Zpravodaj 
Únor 2019, obr. 3). 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná 
 

Odůvodnění: 
Plocha DS č. 46 se změnou č. 1 územního plánu Vidče neřeší, plocha byla 
projednána v rámci projednání ÚP Vidče. 
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Připomínka č. 11 ze dne 25.2.2019 

 
 
Namítá: 

- Velikost navrhované plochy s ohledem na záměr - navrhovaná plocha je cca 3650 m2 
- výrazné oslabení pásu sídelní zeleně a zejména jeho kompaktnost 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno 
 

Odůvodnění: 
Připomínce nebylo vyhověno, na základě připomínky však byla plocha 
výrazně zmenšena – cca o 1/3, současně navržená plocha je 2500 m2,  
přičemž plocha zeleně Z* pod areálem zemědělské farmy mezi plochou VD a 

plochou pro bydlení byla oproti původnímu návrhu rozšířena na cca 30 m. 
 

- řešení odvodnění ploch a předcházející kroky obce 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná 

 
Odůvodnění: 
Připomínka je bezpředmětná, územní plán neřeší 

 
 
 

Připomínka č. 12 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 
 

Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 

 
 
Připomínka č. 13 ze dne 25.2.2019 

 
 
- nesouhlasím s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 

označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Připomínce bylo vyhověno v návaznosti na vydané stanovisko SCHKOB, 
které nedalo souhlas se zařazením plochy výroby a skladování V č. 101 do 
projednání. 

 
 
 

Připomínka č. 14 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasím s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 
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Připomínka č. 15 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 

 
 
 

Připomínka č. 16 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

 
Připomínka č. 17 ze dne 25.2.2019 
 

 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

 
Připomínka č. 18 ze dne 25.2.2019 
 

 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
 
 

Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 
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Připomínka č. 19 ze dne 25.2.2019 

 
 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 

označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

Připomínka č. 20 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 
 

Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 
 

 
 
Připomínka č. 21 ze dne 25.2.2019 

 
 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 

označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 

pozemcích žádoucí. 
 
 

 
Připomínka č. 22 ze dne 25.2.2019 
 

 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

Připomínka č. 23 ze dne 25.2.2019 
 
 

- nesouhlasím s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy,  
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 
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Odůvodnění: 

Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 

pozemcích žádoucí. 
 
 

 
Připomínka č. 24 ze dne 25.2.2019 
 

 
- nesouhlas s navrhovanou změnou pro sběrný dvůr, se zásahem do „zelené zóny“ 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce nebylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Připomínce nebylo vyhověno, na základě připomínky však byla plocha 
výrazně zmenšena – cca o 1/3, současně navržená plocha je 2500 m2,  
přičemž plocha zeleně Z* pod areálem zemědělské farmy mezi plochou VD a 

plochou pro bydlení byla oproti původnímu návrhu rozšířena na cca 30 m. 
 
 

 
Připomínka č. 25 ze dne 26.2.2019 
 

 
- nesouhlasím s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 

SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
 

Připomínka č. 26 ze dne 27.2.2019 
 
 

- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 
označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 
 

Odůvodnění: 
Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 

skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 

 
 
Připomínka č. 27 ze dne 27.2.2019 

 
 
- nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která se týká parcely č. 724, 725/5 a 12. Změna se týká přeměny parcel na plochy, 

označené jako V - plochy výroby a skladování. Plocha č. 101. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 

pozemcích žádoucí. 
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Připomínka č. 28 ze dne 28.2.2019 

 
 
- zásadně nesouhlasím s navrženou změnou územního plánu, která má změnit sousední parcely 724, 12, 719/1, 725/5 na 

výrobní plochy, určené ke skladování materiálu. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Plocha byla vyloučena z projednání. Rovněž dle vydaného stanoviska 
SCHKOB, které nedalo souhlas s umístěním záměru plochy výroby a 
skladování V č. 101 v dané lokalitě, není umístění plochy výroby na těchto 
pozemcích žádoucí. 

 
 
Připomínka č. 29 ze dne 28.2.2019 

 
 
- Nesouhlasím s vedením celé této DS 52 jako místní komunikace, ale maximálně tak účelové komunikace. 

- Dále navrhuji, aby při dalším projednávání změn Územního plánu obce Vidče došlo k umožnění hlavového ukončení místních 
a účelových komunikací ve výše uvedené části plochy DS 52 
- žádám o vypuštění plochy č. 52 z povinnosti územně chránit plochy pro zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti územím pro 

dopravu.  
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Plocha DS č. 52 byla v dokumentaci zachována tak, jak byl navržena 

územním plánem Vidče, změnou č. 1 územního plánu není komunikace DS č. 
52 řešena. 

 

 
- Nesouhlasím se změnou části A/I.7a, kde je nově plocha č. 52 popsána jako DS1 - místní komunikace a přidána do veřejně 
prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Tato plocha je také označena jako lokalita 

změny L17 na dokumentu 274_AII_3_navrh_zmeny_c01.pdf. 
 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bylo vyhověno. 
 
Odůvodnění: 

Lokalita L17 byla vyjmuta z výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. 

 

 
Připomínka č. 30 ze dne 4.3.2019, připomínka byla doručena po termínu pro podání připomínek 
 

 

- Nesouhlasíme s umístěním komunikace na našem pozemku č. 1626/5 a nesouhlasíme s tím, aby to byla veřejně prospěšná 

stavba č. 52. 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno částečně. 
 

Odůvodnění: 
Připomínce bylo vyhověno částečně, lokalita L17 (DS č. 52) byla vyjmuta 
z výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Návrhová plocha 

DS č. 52 byla na pozemku parc. č. 1626/5 zachována v souladu s údaji v KN 
– ostatní plocha – ostatní komunikace. 

 

Připomínka obce ze dne 4.3.2019 
 

 
- Žádáme o vynětí lokality L17 (veřejně prospěšná stavba DS1 s možností vyvlastnění) ze změny č. 1 územního plánu obce 

Vidče dle výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bylo vyhověno. 

 
Odůvodnění: 
Lokalita L17 (DS č. 52) byla vyjmuta z výkresu veřejně prospěšných staveb, 

opatření a asanací.  
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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 Změně č. 1 Územního plánu Vidče vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu s 
ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 01/2020 – Změny č. 1 
územního plánu Vidče 

Změna č. 1 územního plánu Vidče  

 
ČÁST A NÁVRH  

Příloha č. 1 Textová část  
Návrh změny č. 1 

 
Příloha č. 2 Grafická část 

A/II.1 Výkres základního členění území   1:5 000 
A/II.2 Hlavní výkres     1:5 000 
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 

 
 
ČÁST B ODŮVODNĚNÍ 

Příloha č. 3 Textová část  
Odůvodnění změny č. 1 

 
 

Příloha č. 4 Grafická část 
B/II.1 Výkres širších vztahů    1:100 000 
B/II.2 Koordinační výkres     1:5 000 
B/II.4 Výkres záborů půdního fondu     1:5 000 

 
 

Územní plán Vidče – Úplné znění po Změně č. 1  

  Textová část  
Úplné znění po Změně č. 1 

 
Grafická část  
A/II.1 Výkres základního členění území   1:5 000 
A/II.2 Hlavní výkres - úplné znění po vydání změny č. 1 1:5 000 
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 

 
B/II.1 Výkres širších vztahů    1:100 000 
B/II.2 Koordinační výkres     1:5 000 
B/II.4 Výkres záborů půdního fondu     1:5 000 
 

 
 
Vyhotovení Územního plánu Vidče zahrnující právní stav ke dni 3.12.2020 je v tištěné podobě k 
nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, Odboru strategického rozvoje 
a projektů, oddělení územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm a rovněž je 
poskytnuto Odboru životního prostředí a výstavby, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 
1918 Rožnov pod Radhoštěm (stavební úřad) a dále Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. V elektronické podobě je 
dokument zveřejněn na internetových stránkách www.roznov.cz. 
 
 
 
Ing. Věra Štěpánová 
samostatná odborná referentka územního plánování 
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