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Návrh opatření obecné povahy č. 0X/202X 
 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALAŠSKÁ BYSTŘICE 
 
Zastupitelstvo obce Valašská Bystřice jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 
§ 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 (dále jen „vyhláška“), 
 

v y d á v á 
 

Změnu č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice 
 

obsahující 
- textovou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice, která je nedílnou součástí tohoto 

opatření obecné povahy jako příloha P1 
- grafickou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice, která je nedílnou součástí tohoto 

opatření obecné povahy jako příloha P2.  
Změnou č. 1 se mění Územní plán Valašská Bystřice vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2016 
zastupitelstvem obce Valašská Bystřice usnesením č. 12/4 a 12/5 s nabytím účinnosti dne 28. 12. 2016. 

 
 

Odůvodnění 
 

I. Postup při pořízení Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice 
 
Určeným členem zastupitelstva obce Valašská Bystřice pro územní plánování byl (dne 13. 12. 2018 usnesením 
zastupitelstva obce č. 2/22) ustanoven Ing. Emil Korduliak, starosta obce. Pro volební období 2022 – 2026 byl 
určeným členem zastupitelstva pro územní plánování zvolen dne 8. 12. 2022 usnesením zastupitelstva obce č. 
2/30 opět Ing. Emil Korduliak. 

Výchozím podkladem pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice byla Zpráva 
o uplatňování Územního plánu Valašská Bystřice za období 2017 – 2020 (dále jen „zpráva o uplatňování“) 
obsahující pokyny pro zpracování Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice. 

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona, na základě požadavku Obce Valašská Bystřice ze dne 
11. 11. 2019 o vypracování zprávy o uplatňování a v souladu s usnesením rady obce č. 14/5 ze dne 23. 10. 2019 
zpracoval MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování 
jako pořizovatel ÚP Valašská Bystřice návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Valašská Bystřice, jejíž 
součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Návrh zprávy o uplatňování byl zpracován 
ve spolupráci s určeným zastupitelem a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Veřejná vyhláška, 



kterou byl doručen návrh zprávy o uplatňování, byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm od 10. 5. 2021 do 10. 6. 2021 a na úřední desce Obecního úřadu Valašská Bystřice od 
10. 5. 2021 do 10. 6. 2021. Dotčený orgán – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, při pojednávání návrhu zprávy o uplatňování ve svém stanovisku ze dne 8. 6. 2021 pod č.j. KUZL 
29872/2021 uplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Na základě 
výsledků projednání byla zpráva o uplatňování upravena ve spolupráci s určeným zastupitelem a předložena 
zastupitelstvu obce Valašská Bystřice ke schválení. Zastupitelstvo obce Valašská Bystřice schválilo Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Valašská Bystřice za období 2017 – 2020 obsahující pokyny pro zpracování 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice dne 26. 8. 2021 pod číslem usnesení 17/9. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice (dále jen „návrh“) zpracovala společnost Jaroslav 
Kunetek s.r.o., Dolní konec 172, 763 14 Zlín – Velíková, autorizovaný architekt Ing. arch. Jaroslav Kunetek. 
Bylo zpracováváno Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. 
a Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zpracovatelem obou elaborátů je Ekogroup Czech s.r.o., Dolany 52, 
odpovědný řešitel RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., v platné znění a držitel autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) zpracováno 
v říjnu 2022.  
 
           - další postup dle §§ 50 - 54 stavebního zákona bude doplněn dle průběhu projednání 

 
Zpracovaná Změna č. 1 ÚP Valašská Bystřice obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 

Návrh obsahuje textovou a grafickou část v rozsahu měněných částí a je zpracován v souladu s přílohou č. 7 
vyhlášky. Grafická část se skládá z těchto výkresů: Výkres základního členění území 1:5 000, Hlavní výkres 
1:5 000 a Výkres VPS, VPO, asanací 1:5 000.  
Návrh Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha P1 - 
textová část a příloha P2 - grafická část. 
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky obsahuje textovou část zpracovanou projektantem (zdůvodnění 
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s Politikou územního rozvoje ČR a 
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje; vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny; dále 
komplexní odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa a 
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území) – příloha P3 a textovou část platného ÚP s vyznačením změn tj. 
úplné změnové (srovnávací) znění textové části návrhu ÚP – příloha P5. 
Grafická část odůvodnění (příloha P4) obsahuje Výkres širších vztahů 1:100 000, Koordinační výkres 1:5 000, 
Výkres předpokládaných záborů půdních fondů 1:5 000, Vodní hospodářství 1:5 000 a Doprava, energetika, 
spoje 1:5 000 a dále předpokládanou podobu grafické části návrhu po vydání změny (Výkres základního členění 
území, Hlavní výkres a Výkres VPS, VPO, asanací v měřítku 1 : 5 000).  
 
Odůvodnění opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice zpracované projektantem 
dále pořizovatel doplňuje o následující:                                                                

 
 
II.  Přezkoumání Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 
stavebního zákona a konstatuje: 

 
a) soulad s Politikou územního rozvoje České republiky   
ve znění závazném od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR“). Toto je podrobně popsáno v textové části odůvodnění Změny 
č. 1 ÚP Valašská Bystřice - kapitola 1.1). 



      soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem 
tj. se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4, která nabyla účinnosti dne 
22. 3. 2022 (dále jen „ZÚR“), jak je podrobně popsáno v textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Valašská 
Bystřice - kapitola 1.1). 

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

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

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 
stavebního zákona). Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu při naplňování a respektování udržitelného 
rozvoje území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitního a vyváženého životního prostředí, hospodářského 
rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel obce včetně zohlednění vazeb na sousední území. Snahou je 
zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života následujících generací. 
Více je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice v kapitole 1.2).  

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

stavebního zákona  

Obsah návrhu Změny č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice je zpracován v souladu s požadavky stavebního 
zákona a odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel rovněž 
konstatuje soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, jelikož návrh splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a stanoví v souladu s touto 
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. Více v kapitole 1.3) textové části 
odůvodnění.  

           - soulad z hlediska průběhu a postupu projednání bude doplněn 

 
d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

          - bude doplněno 
 
 
III.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o                      
 výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení na životní prostředí 
                         
V rámci projednání zprávy o uplatňování věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal dne 1. 6. 2021 
stanovisko č.j. SR/0329/BE/2021-2, ve kterém konstatuje, že nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
(Natura 2000). Následně Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik jako příslušný úřad dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve svém stanovisku 
k návrhu zprávy o uplatňování č.j. KUZL 29872/2021 ze dne 8. 6. 2021 uvedl, že Změnu č. 1 Územního plánu 
Valašská Bystřice je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  
 
          - bude doplněno 
 
IV.  Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
 
          - bude doplněno 
 
V.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50, odst. 5 zohledněno 
 
          - bude doplněno 



 
VI.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Valašská Bystřice 
(příloha č. 3 tohoto opatření) - kapitola 1.7).  
 
 
VII.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení  zastavitelných 
ploch 
 
Podrobné vyhodnocení je obsaženo v textové části odůvodnění (příloha č. 3 tohoto opatření) zpracované 
projektantem - kapitola 1.8).   
        
 
VIII.  Rozhodnutí o námitkách 
 
          - bude doplněno  
 
 
IX.  Vyhodnocení připomínek 
 
          - bude doplněno 
 
 

 

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

 

 

 

 

…………………………… ……….……………………….. 

Ing. Josef Maleňák Ing. Jolana Děcká   
starosta obce                     místostarostka obce              
 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

Příloha č. 1 – Změna č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice návrh - textová část 
Příloha č. 2 – Změna č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice návrh - grafická část 
Příloha č. 3 – Změna č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice odůvodnění - textová část 
Příloha č. 4 – Změna č. 1 Územního plánu Valašská Bystřice odůvodnění - grafická část 


