Obec Malá Bystřice
____________________________________________________________________________________________________________________

Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Malá 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
I.
vydává

ÚZEMNÍ PLÁN MALÁ BYSTŘICE
obsahující:
- textovou část návrhu územního plánu Malá Bystřice, která je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy jako příloha č. 1,
- grafickou část návrhu územního plánu Malá Bystřice, která je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy jako příloha č. 2.
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 Malá Bystřice, který byl schválen obecním zastupitelstvem obce
Malá Bystřice dne 6.3.1998 usnesením č. 3/98, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou
vyhláškou č. 2/1998 s účinností od 6.3.1998, včetně jeho doplňků a změn:
doplňku č. 1 schváleného dne 3.6.1998 pod. č. usn. 5/98, jehož závazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou č. 3/1998 s účinností od 29.6.1998,
− doplňku č. 2 schváleného dne 6.3.1998 pod. č. usn. 3/98, jehož závazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou č. 2/1998 s účinností od 6.3.1998,
− změny č. 4 schválené dne 8.3.2002 pod. č. usn. 3/02, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2002 s účinností od 1.4.2002,
− změny č. 6 schválené dne 28.1.2005 pod. č. usn. 15/4, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2005 s účinností od 15.2.2005,
− změny č. 7 vydané dne 27.12.2007 opatřením obecné povahy č. 1/2007 s účinností od 18.1.2008,
ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
−

ODŮVODNĚNÍ
I.

Postup pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice rozhodlo dne 5.3.2008 pod usn. č.10/3 v souladu s § 6 odst. 5. pism.
a) ve spojení s § 44 písm. a), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení územního plánu Malá Bystřice (dále jen „ÚP Malá
Bystřice“).
Obec Malá Bystřice požádala dne 26.3.2008 Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování,
stavebního řádu a dopravy (dále jen „pořizovatel“) o pořízení ÚP Malá Bystřice.
Určeným členem zastupitelstva obce Malá Bystřice pro spolupráci s pořizovatelem dle usnesení
zastupitelstva obce Malá Bystřice ze dne 28.3.2007 byl určen Ing. Studenka Miloslav. Pro volební
období 2010 – 2014, na základě usnesení zastupitelstva obce Malá Bystřice ze dne 11.11.2010 byl určen
pro spolupráci s pořizovatelem člen zastupitelstva obce Malá Bystřice Ptáček Bořivoj. Pro volební
období 2014 – 2018, na základě usnesení zastupitelstva obce Malá Bystřice ze dne 10.11.2014 byl určen
pro spolupráci s pořizovatelem člen zastupitelstva obce Malá Bystřice Ing. Studenka Miloslav (dále jen
„určený zastupitel“).
Výchozím podkladem pro zpracování návrhu ÚP Malá Bystřice bylo zadání ÚP Malá Bystřice (dále jen
„zadání“).
Návrh zadání byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem. Návrh zadání byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Vsetín od 28.1.2009 do 2.3.2009 a Obecního úřadu Malá Bystřice od 29.1.2009 do
2.3.2009. Na základě výsledků projednání byl návrh zadání upraven ve spolupráci s určeným
zastupitelem a předložen zastupitelstvu obce Malá Bystřice ke schválení. Zastupitelstvo obce Malá
Bystřice schválilo zadání dne 25.3.2009 pod č.usn. 1/17.
Pořizovatel dopisem ze dne 28.4.2009 Č.j. : MUVS-S6440/2008/OÚPSŘ-326.1/Růž zajistil zpracování
návrhu ÚP Malá Bystřice a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh ÚP Malá Bystřice
zpracoval Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o.,třída Tomáše Bati 399, Zlín (dále jen „projektant“).
Návrh ÚP Malá Bystřice byl zpracován již v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se změnil
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 458/2012
Sb., kterou se změnila vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhláška).
Dne 18.9.2013 byl návrh ÚP Malá Bystřice pro společné jednání předán pořizovateli.
Společné jednání o návrhu ÚP Malá Bystřice se konalo 24.10.2013 na Městském úřadě Vsetín.
Projednání návrhu ÚP Malá Bystřice bylo zahájeno přípisem pořizovatele ze dne 19.9.2013, kterým dle §
50 odst. 2 stavebního zákona oznámil místo a dobu konání společného jednání dotčeným orgánům,
sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Malá Bystřice, pro kterou je územní plán pořizován. Zároveň
byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30
dnů ode dne jednání.
Návrh ÚP Malá Bystřice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Malá Bystřice na udržitelný rozvoj území
byl v souladu s § 50, odst. 3) stavebního zákona přípisem ze dne 19.9.2013 doručen veřejnou vyhláškou
a zveřejněn po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup
na stránkách města Vsetína. Veřejná vyhláška „Doručení návrhu územního plánu Malá Bystřice a
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Bystřice na udržitelný rozvoj území" byla vyvěšena na
úřední desce Městského úřadu Vsetín od 23.9.2013 do 9.10.2013 a na úřední desce Obecního úřadu Malá
Bystřice od 24.9.2013 do 10.10.2013. Do 30 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.
V rámci společného jednání k návrhu uplatnily svá stanoviska následující dotčené orgány:
• Městský úřad Vsetín - koordinované stanovisko
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - koordinované stanovisko
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - územní odbor Vsetín
• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc
• ČR - Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa, Brno
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

•

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod
Radhoštěm

Krajskému úřadu Zlínského kraje byly zaslány pořizovatelem dne 3.12.2013 podklady pro vydání
stanoviska dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro vydání stanoviska nadřízeného
orgánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší využívání území, souladu s
politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Dne 24.6.2014 pořizovatel obdržel souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje - odboru
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, vydané dne 6.1.2014 č.j.
KUZL 871/2014 k posouzení vlivů na životní prostředí „Návrhu územního plánu obce Malá Bystřice“ a
dne 23.12.2013 souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚP Malá
Bystřice vydané dne 20.12.2013 č.j. KUZL 77667/2013.
Obsah stanovisek uplatněných v průběhu projednání návrhu ÚP Malá Bystřice a jejich vyhodnocení je
obsahem části II. tohoto odůvodnění.
V rámci společného jednání k návrhu ÚP Malá Bystřice uplatnily u pořizovatele písemné připomínky:
• Ing. Kvapilík Radim, Babice nad Svitavou 297
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno
Obsah uplatněných připomínek je obsahem části IX. tohoto odůvodnění.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Malá
Bystřice a na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů ÚP Malá Bystřice na
udržitelný rozvoj území stanovil dopisem ze dne 28.2.2014 projektantovi rozsah a podmínky upravení
návrhu ÚP Malá Bystřice po společném jednání.
Úpravy návrhu ÚP Malá Bystřice po společném jednání jsou specifikovány v textové části odůvodnění
ÚP Malá Bystřice, kapitola H.17 - Úpravy ÚP Malá Bystřice v průběhu jeho projednání.
Dne 21.8.2014 byl pořizovateli doručen projektantem upravený návrh ÚP Malá Bystřice pro veřejné
projednání.
Řízení o ÚP Malá Bystřice bylo zahájeno přípisem pořizovatele ze dne 25.8.2014, kterým oznámil
dotčeným orgánům a sousedním obcím místo a dobu konání veřejného projednání ve smyslu § 52
stavebního zákona ve spojení s § 172 správního řádu a zajistil vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce
Obecního úřadu Malá Bystřice a Městského úřadu Vsetín.
Veřejná vyhláška – Doručení návrhu územního plánu Malá Bystřice a oznámení o konání veřejného
projednání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín od 26.8.2014 do 17.10.2014 a na
úřední desce Obecního úřadu Malá Bystřice od 27.8.2014 do 17.10.2014. Veřejné projednání návrhu se
konalo dne 9.10.2014.
V rámci řízení o ÚP Malá Bystřice podali námitky:
1. Ing. Jemelík Josef, Hromůvka 1888, hranice I - město - námitka uplatněna při veřejném projednání
dne 9.10.2014
Obsah námitek a rozhodnutí o nich je obsahem části VIII. tohoto odůvodnění
Připomínky v řízení o ÚP Malá Bystřice nebyly uplatněny žádné.
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily k částem řešení, které byly od společného jednání změněny
stanoviska dotčené orgány:
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované
stanovisko
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc
• Městský úřad Vsetín – koordinované stanovisko

Dne 8.10.2014 pod č.j. KUZL 51435/2014 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Malá Bystřice k těm částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
Obsah stanovisek uplatněných v řízení o ÚP Malá Bystřice a jejich vyhodnocení je obsahem části II.
tohoto odůvodnění
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Malá
Bystřice a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu, které doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu, jako nadřízenému orgánu, a vyzval je
uplatnění stanovisek v zákonem stanovené lhůtě.
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily stanoviska dotčené orgány:
• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – souhlasné stanovisko
Dne 9.12.2014 pod č.j. KUZL 71712/2014 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu jako nadřízený orgán souhlasné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách
a návrhem vyhodnocení připomínek k územnímu plánu Malá Bystřice.
Pokud dotčené orgány neuplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu, měl pořizovatel v souladu s ust. § 53
odst. 1 stavebního zákona za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Malá Bystřice a zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek stanovil pořizovatel dopisem ze dne 5.1.2015
projektantovi rozsah a podmínky upravení návrhu ÚP Malá Bystřice po veřejném projednání.
Vzhledem k tomu, že se nejednalo se o podstatnou úpravu, která by dle ust. § 53 odst. 2 stavebního
zákona svým rozsahem vyvolala opakované veřejné projednání (nebyly dotčeny veřejné zájmy chráněné
dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů, a dotčena práva vlastníků pozemků a staveb nemohly být uplatněny nové námitky), dospěl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
k závěru, že po provedených úpravách bude návrh ÚP Malá Bystřice předložen zastupitelstvu obce Malá
Bystřice k vydání.
Úpravy návrhu ÚP Malá Bystřice po veřejném projednání jsou specifikovány v textové části odůvodnění
ÚP Malá Bystřice, kapitola H.17.2 - Úpravy po veřejném projednání před vydáním ÚP.
ÚP Malá Bystřice obsahuje část návrhovou a odůvodnění.
a)
ÚP Malá Bystřice 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 část a grafickou část, která se skládá z:
- Výkresu základního členění území 1:5 000
- Hlavního výkresu 1:5 000
- Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000.
Návrh ÚP Malá Bystřice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a 2.
b)
Odůvodnění ÚP Malá Bystřice v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje textovou část zpracovanou projektantem:
-

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s Politikou
územního rozvoje ČR 2008 a Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje
Vyhodnocení splnění požadavků zadání,
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s
odůvodnění potřeby jejich vymezení
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění ÚP Malá Bystřice obsahuje:
- Výkres širší vztahů 1:100 000
- Koordinační výkres 1:5 000
- Koordinační výkres zastavěného území 1:2 880
- Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1:5000
- Výkres vodního hospodářství - schéma 1:5 000
- Výkres dopravy, energetiky a komunikačních sítí - schéma 1:5 000
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000
Odůvodnění ÚP Malá Bystřice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha
č. 3 (textová část) a č. 4 (grafická část).
II.

Přezkoumání územního plánu Malá Bystřice

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Malá Bystřice (dále jen návrh) v rozsahu
a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, a konstatuje jeho:
1.

soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008
schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 (sdělení o schválení Politiky
územního rozvoje bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č.270/2009), jak je podrobněji popsáno
v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice, zpracované projektantem – kapitola
A.1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.3.

2.

soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zlín, a to:
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 a aktualizací Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje
usnesením č.0749/Z21/12 dne 12.9.2012 a nabyla účinnosti dne 5.10.2012, jak je podrobněji
popsáno v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice, zpracované projektantem –
kapitola A.2, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.3.

3.

soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavitelného území dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona:
Cílem územního plánování, a tedy i návrhu, je především vytvořit podmínky pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území a jeho tři základní pilíře, a to: kvalitní a vyvážené životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území obce Malá Bystřice s vazbou na
sousední území. Smyslem je zajistit a uspokojit potřeby obyvatel tak, aby nebyly ohroženy
podmínky života následujících generací.
Územním plánem Malá Bystřice se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení
účelného využití a prostorového uspořádání území a jsou sladěny veřejné a soukromé zájmy při
rozvoji území a zhodnocuje společenský a hospodářský potenciál území. Současně 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.
ÚP Malá Bystřice vytvořil koncepci územní a stanovil podmínky pro její realizaci vč.
postupných kroků.
Podrobné zdůvodnění je obsaženo v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice
zpracovaného projektantem – kapitola C.1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č.3.

4.

soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
neboť v celém průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky
či doporučení svědčící o opaku, a rovněž pořizovatel při posuzování neshledal rozpor s výše
uvedenými předpisy.

Podrobné zdůvodnění je obsaženo v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice
zpracovaného projektantem – kapitola C.2, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č.3.
5.

soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Územní plán Malá Bystřice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, stanoviska
dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání byla vyhodnocena a podmínky byly v
rámci podrobnosti územního plánu zapracovány do návrhu. Navržené plošné a prostorové
uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch včetně podmínek ochrany krajinného rázu
bylo dohodnuto s orgánem ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v rámci procesu
projednání územního plánu Malá Bystřice.
Podrobné zdůvodnění je obsaženo v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice
zpracovaného projektantem – kapitola C.3, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy, jako příloha č.3.

Vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci společného jednání
Dotčený orgán, Krajský úřad Zlínského kraje
Stanovisko
Vyhodnocení (opatření)
1.
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, odbor územního plánování, stavebního
řádu a dopravy – koordinované stanovisko ze dne 22.11.2013, doručeno dne 22.11.2013
Vodní hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že s předloženým návrhem ÚP Malá Bystřice souhlasí
bez připomínek, neboť není v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje a Plánem oblastí povodí (POP) Moravy a se Studií ochrany před povodněmi nadzemí
Zlínského kraje ve smyslu ustanovení §23 odst.2 citovaného zákona a se zájmy ochrany
podzemních a povrchových vod ve smyslu § 23 a) odst.1 vodního zákona.
Vzhledem k dané podrobnosti řešení zpracovaného návrhu ÚP Malá Bystřice budou konkrétní
podmínky pro dané území řešeny v následných fázích povolovacích řízení podle vodního a
stavebního zákona.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Odpadové hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a § 79, odst. 1, písm. j) citovaného zákona, souhlasí bez připomínek.
Návrh územního plánu Malá Bystřice je v souladu s OZV ZK č.2/02004, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Památková péče
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný
orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písmeno b) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči"), souhlasí za podmínek uvedených ve stanovisku pod č.j.: MUVS-S7628/2013OÚPSŘ411 Hrom-4 ze dne 24.10.2013 tj.
Předložený návrh ÚP Malá Bystřice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Malá Bystřice na
udržitelný rozvoj území není v rozporu se zájmy státní památkové péče, jen požadujeme

v textové části odůvodnění v kapitole F.10.1 Ochrana kulturních a historických hodnot území
u nemovité kulturní památky zvonice v místní části Santov, doplnit její rejstříkové číslo
22330/8-282 a opravit parcelní číslo pozemku. Zvonice se nachází na parcele č. 1499/1.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
Ochrana přírody
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle §
77 odst. 1 písm. q) a v souvislosti s odst. 2 písm. g) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s tímto předloženým návrhem souhlasí bez
připomínek, neboť vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu územního plánu
Malá Bystřice budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny v následujících fázích
povolovacích řízení
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Pozemní komunikace
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný
silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů souhlasí bez připomínek.
Silniční správní úřad konstatuje, že vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu
územního plánu Malá Bystřice budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny
v následujících fázích povolovacích řízení dle platných právních předpisů a norem.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Závěr:
Městský úřad Vsetín vydává k návrhu územního plánu Malá Bystřice a Vyhodnocení vlivů
návrhu územního plánu Malá Bystřice na udržitelný rozvoj území kladné koordinované
stanovisku za předpokladu splnění podmínek uvedených v samostatném souhlasu příslušného
orgánu státní památkové péče č.j.: MUVS-S7628/2013OÚPSŘ-411 Hrom-4 ze dne
24.10.2013.
Vyhodnocení: do návrhu byly zapracovány podmínky pro upravení návrhu vycházející ze
stanoviska památkové péče.
3. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované
stanovisko ze dne 20.11.2013, doručeno dne 20.11.2013
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 uplatňuje ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF k návrhu ÚP Malá Bystřice kladné stanovisko.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst.2 a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Nemáme připomínky.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
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 procházejí řešeným územím silnice III/05735 a III/05726.
Trasy silnic jsou v území i v ÚP stabilizovány. Nejsou navrhovány žádné nové plochy, které
by byly s těmito silnicemi ve střetu.
K návrhu ÚP Malá Bystřice nemáme z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy žádné

připomínky.
Vyhodnocení: 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 územního plánu Malá Bystřice kladné koordinované stanovisko.
Vyhodnocení: vzato na vědomí.
4. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
hodnocení ekologických rizik – stanovisko ze dne 6.1.2014 č.j. KUZL 871/2014, doručeno
dne 9.1.2014.
STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad
podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů na životní prostředí
„Návrhu Územního plánu Malá Bystřice“
za dodržení následujících podmínek:
1. Plochu smíšenou obytnou SO 11 vypustit z návrhu plánu územního plánu z důvodu jejího
vymezení v ochranném pásmu lesa (v celé ploše).
2. Plochu smíšenou obytnou SO 21 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na
limity využití území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa a velmi vysokého napětí,
svažitost lokality, špatná dopravní obslužnost).
3. Plocha občanské vybavenosti - veřejná vybavenost OV 51, která se nachází v záplavovém
území Q100, je navržena za účelem umístění dopravního terminálu s příslušnými službami
a související dopravní infrastrukturou, proto je třeba v regulativech podrobněji specifikovat
parametry staveb a omezení jejího využití vyplývající z polohy lokality v záplavovém
území nebo změnit funkční využití plochy z OV na plochu dopravy silniční (DS), pouze za
účelem realizace parkoviště, bez staveb, které by mohly omezit průtočný profil v
záplavovém území.
4. Plochu smíšenou obytnou SO 16 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na
limity využití území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa, manipulační pruh pro správu
vodního toku) jako zastavitelnou plochu, změnit funkční využití této plochy na plochu
sídelní (Z*), nebo krajinné zeleně (K).
5. Využití území v lokalitách smíšeného bydlení SO 1, 3 a 14 s potenciálním výskytem
svahových deformací (potenciální, aktivní) je nutno podmínit kladným inženýrskogeologickým posouzením podloží.
Předkladatel:
Umístění koncepce:

Město Vsetín
kraj
obec

Zlínský
Malá Bystřice

ODŮVODNĚNÍ:
I. Charakter koncepce
Územním plánem jsou vymezovány následující plochy s rozdílným způsobem využití území:
plochy smíšené obytné SO (01-10, 12, 14, 15, 17-20, 22), plochy smíšené obytné vesnické
SO.3 (31-35), plocha bydlení hromadného BH (39), plochy rekreace hromadné RH (41, 42),
plocha výroby zemědělské a lesnické VZ (61) a plocha sídelní zeleně Z* (66). Koncepce
veřejné infrastruktury: plochy občanského vybavení OV (52-55), plochy občanského vybavení

– tělovýchova a sport OS (56, 57), plochy veřejných prostranství P* (71-74), plochy silniční
dopravy DS (51, 81-96) a plochy technické infrastruktury T* (101-111). Koncepce uspořádání
krajiny: plochy přírodní P (121-126), plocha lesní L (131), plochy krajinné zeleně K (141-150,
152-161) a plocha smíšeného zastavěného území S* (171).
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení):
Ing. Pavel Mitev - autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (číslo rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 2881/414/OPVŽP/02, č. j.
rozhodnutí o prodloužení autorizace 7752/ENV/07; 1639/ENV/12)
Zpracovatelka posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyHodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení):
Mgr. Monika Mazalová - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 20403/ENV/13 - 815/630/13)
II. Průběh posuzování
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Malá Bystřice bylo odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“)
předloženo dne 29. ledna 2009.
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených
v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“) a vyjádření věcně
příslušných oddělení životního prostředí a zemědělství KÚ ZK, provedl KÚ ZK jako příslušný
orgán, zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 tohoto zákona.
Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 27. února 2009 pod č. j. KUZL 6523/2009
vyplynul požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle
zákona o posuzování vlivů na ŽP Územního plánu Malá Bystřice. Důvodem požadavku
na zpracování Posouzení koncepce podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém stanovisku uvedl v souladu
s ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, že pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit významný vliv
na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“). Pro
zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území (např. plochy
rekreace, plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury atd.) 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 ZLK334P.
Dne 25. září 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o
společném jednání k Návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Malá Bystřice
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 24. října 2013 v budově Městského úřadu ve
Vsetíně.
Dne 20. listopadu 2013 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 62227/2013 koordinované stanovisko k
Návrhu územního plánu Malá Bystřice.
Dne 6. prosince 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný
úřad od odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu ve Vsetíně
stanoviska a připomínky podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) k Návrhu územního plánu Malá Bystřice jako podklad pro
vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
III. Hodnocení koncepce
Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Malá Bystřice na životní prostředí bylo

zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona stavebního zákona. Návrh ÚP Malá Bystřice
je předkládán v jedné variantě.
Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení navržená koncepce územního plánu obce může
negativně ovlivnit životní prostředí záborem ZPF (převážně jde však o zábor půd náležejících
do V. stupně ochrany), také záborem PUPFL, dále může mít negativní vliv na biodiverzitu,
faunu a flóru, krajinný ráz, apod. Naopak potenciální pozitivní vlivy může mít koncepce
územního plánu obce na biodiverzitu, fragmentaci krajiny či faunu a flóru vymezením nových
skladebných prvků ÚSES, na kvalitu vod díky koncepci odkanalizování obce vymezením
ploch technické infrastruktury, pozitivní z hlediska zvýšení rekreačního potenciálu obce je
také navržení ploch pro realizaci záměru lyžařské sjezdovky a související infrastruktury.
Zpracovatel Vyhodnocení posoudil vlivy jednotlivých návrhových ploch na životní prostředí a
veřejné zdraví a v kapitole A. 7. na str. 59 dokumentace Vyhodnocení byly navrženy
podmínky, které jsou součástí podmínek tohoto stanoviska. Jedná se následující podmínky:
1. Plochu smíšenou obytnou SO 11 vypustit z návrhu plánu územního plánu z důvodu jejího
vymezení v ochranném pásmu lesa (v celé ploše).
2. Plochu smíšenou obytnou SO 21 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na
limity využití území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa a velmi vysokého napětí, svažitost
lokality, špatná dopravní obslužnost).
3. Plocha občanské vybavenosti - veřejná vybavenost OV 51, která se nachází v záplavovém
území Q100, je navržena za účelem umístění dopravního terminálu s příslušnými službami
a související dopravní infrastrukturou, proto je třeba v regulativech podrobněji specifikovat
parametry staveb a omezení jejího využití, vyplývající z polohy lokality v záplavovém území
nebo změnit funkční využití plochy z OV na plochu dopravy silniční (DS), pouze za účelem
realizace parkoviště, bez staveb, které by mohly omezit průtočný profil v záplavovém území.
4. Plochu smíšenou obytnou SO 16 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na
limity využití území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa, manipulační pruh pro správu
vodního toku) jako zastavitelnou plochu, změnit funkční využití této plochy na plochu sídelní
(Z*) nebo krajinné zeleně (K).
5. Využití území v lokalitách smíšeného bydlení SO 1, 3 a 14 s potenciálním výskytem
svahových deformací (potenciální, aktivní) je nutno podmínit kladným inženýrskogeologickým posouzením podloží.
Zpracovatelka dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že hodnocená koncepce Návrhu
ÚP Malá Bystřice nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000.
Mírně negativní vliv byl zaznamenán na dotčení či zábor prioritních stanovišť Extenzivní
sečené louky nížin až podhůří (kód: 6510), smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (kód: 91E0), možné dotčení či zábor stanoviště Bučiny asociace AsperuloFagetum (kód: 9130), Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (kód: 9170), dále možné
dotčení ploch stanovištně vhodných z hlediska výskytu evropsky významného druhu střevlíka
hrbolatého (v rámci navrhovaných ploch smíšených obytných SO.3) a možné dotčení populace
čápa černého (převážná část elektrického vedení v trase pravděpodobných přeletů čápa). K
uvedeným mírně negativním vlivům byla navržena následující zmírňující opatření:
1) V rámci přípravy realizace záměrů na plochách technické infrastruktury za účelem doplnění
elektrifikace v obci omezit, či úplně vyloučit zábor evropsky významných typů stanovišť.
2) Při realizaci plochy sídelní zeleně Z* 66 nezasahovat do břehového porostu jasanoolšového luhu, jenž je evropsky významným stanovištěm a předmětem ochrany EVL Beskydy.
3) Při výstavbě přeložky VN 22 kV, stejně jako přípojek všech pěti trafostanic důsledně
uplatnit použití ochranných prvků na elektrické vedení (osazování sloupů el. vedení
podpěrnými body pro bezpečnější možnost dosednutí a vzletu větších druhů ptáků aj.).
4) Pro původně plánovanou rekultivaci na ploše K 151 nebylo doporučeno vysazování dřevin
z důvodu, že se zde nacházel trvalý travní porost poměrně vysoké kvality s výskytem
předmětného biotopu v rámci EVL Beskydy (ovsíkové louky – kód 6510). Na základě této
skutečnosti bylo v návrhu ÚP Malá Bystřice od rekultivace a následné změny způsobu využití
území v lokalitě K 151 upuštěno.

Uvedená zmírňující opatření nejsou ve fázi územního plánování relevantní, jelikož jsou
navržena pro fázi realizace záměrů na navrhovaných plochách, proto nebudou uvedena jako
součást tohoto stanoviska, avšak je třeba je respektovat v následujících řízeních.
VI. Vypořádání připomínek
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Návrhu
územního plánu Malá Bystřice zaslal Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování,
stavebního řádu a dopravy KÚ ZK, odboru životního prostředí - příslušnému správnímu úřad
na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona
o posuzování vlivů na ŽP. KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání
připomínek, které se týkají dokumentace Vyhodnocení. Takové připomínky nebyly uplatněny.
POUČENÍ:
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních
předpisů.
Město Vsetín a Obec Malá Bystřice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění
tohoto stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku
na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Vyhodnocení:
Podmínky podmiňující vydání souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí
návrhu územního plánu Malá Bystřice (bod 1-5) byly akceptovány již v návrhu územního
plánu Malá Bystřice zpracovaném pro společné jednání, který byl Krajskému úřadu
Zlínského kraje předložen spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí,
jehož součástí je i Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pro vydání stanoviska k posouzení
vlivů koncepce na životní prostředí
Kapitola E. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, textové části odůvodnění již uvádí způsob zapracování těchto podmínek.
Pro plochy SO 1,3,14 je stanoveno v kapitole F. výrokové části podmíněně přípustné využití
na základě výsledku inženýrsko- geologického posouzení.
Návrh územního plánu plochy SO 11, 16 a 21 již neobsahuje.
Plocha OV 51byla vymezena jako zastavitelná plocha DS 51 se stanovením podmínky
prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu. Využití plochy
bude bez nadzemních objektů, které by mohly omezit průtočný profil toku Bystřičky
v záplavovém území Q100.
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín,
stanovisko ze dne 23.10.2013, doručeno dne 23.10.2013
V souladu s § 19 písm. k) zákona 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, požadujeme respektovat v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Bystřice zpracovaný a zastupitelstvem obce
schválený plán společných zařízení.
Doplňující stanovisko ze dne 18.11.2013, doručené dne 20.11.2013
Po podrobném prostudování předloženého návrhu ÚP Malá Bystřice bylo zjištěno, že tento
neobsahuje hlavní polní cestu HC1a v lokalitě Slatina. Jedná se o nově navrženou zpevněnou
cestu vedoucí po katastrální hranici s k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí – spojnice po
mírném travnatém svahu mezi jednosměrnou silnicí III/05728 a stávající polní cestou p.č.
1966/2, která se napojuje na tuto silnici v sousedním k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí.
Vzhledem k této skutečnosti doplňujeme naše stanovisko a žádáme o zahrnutí hlavní polní
cesty HC1a do návrhu ÚP Malá Bystřice.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno

6. Česká republiky – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
stanovisko ze dne 7.10.2013, doručeno dne 7.10.2013
K návrhu územního plánu Malá Bystřice nemáme připomínky. Návrh územního plánu není v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
7. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, stanovisko ze dne
31.10.2013, doručeno dne 1.11.2013
S návrhem územního plánu Malá Bystřice s e s o u h l a s í .
Návrh územního plánu Malá Bystřice není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, stanovisko
ze dne 15.10.2013, doručeno dne 16.10.2013
Za státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. č. 44/1988 Sb., v
platném znění (horní zákon), sdělujeme, že se na uvedeném k. ú. nenachází ložiska nerostných
surovin, na která by se z horního zákona vztahovala územní ochrana, vyplývající ze
stanoveného CHLÚ. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky.
Za ochranu ZPF je příslušným orgánem ochrany ZPF k řízení podle §5 odst. 2 zákona
č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platné 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 NSS sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vyhodnocení: vzato na vědomí
9. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy Rožnov
pod Radhoštěm – stanovisko ze dne 22.11.2013, doručeno dne 27.11.2013
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“), jako orgán
státní správy ochrany přírody a krajiny 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 ust. § 2 odst. 2 písm. g)
zákona stanovisko k návrhu územního plánu Malá Bystřice.
Obec Malá Bystřice nenáleží celým katastrálním území do velkoplošného chráněného území.
Dle Výnosu o zřízení CHKO Beskydy č.j. 5373/73 je posláním oblasti ochrana všech hodnot
krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů…. K typickým znakům
krajiny náleží zejména její povrchové utváření, její vegetační kryt, rozvržení a využití
zemědělského půdního fondu a ve vztahu ke krajině také rozmístění a urbanistická skladba
sídlišť. V podmínkách ochrany je pak ve Výnosu uvedeno, že výstavba a rekreace se provádí
v souladu s posláním oblasti a za tímto účelem jsou upravovány územní plány. Podle
ustanovení § 25 odst. 2 zákona se hospodářské využívání chráněných krajinných oblastí
provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a
byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území a rekreační využití je
přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.
Správa CHKO Beskydy také vyhodnotila jednotlivé záměry obsažené v předloženém návrhu
územního plánu obce Malá Bystřice s ohledem na další ustanovení zákona 114/92 Sb.
Plochy smíšené obytné
1. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
2. Výskyt přirozených lučních společenstev- T1.3 (poháňkové pastviny) a T1.1(mezofilní

ovsíkové louky). Plocha výrazně nad výškovou hladinou okolní zástavby, která je ukončená
v terénu výrazným terénním zlomem. Zde přechází krajinná scenérie do výrazně přírodního
prostředí bez obytné zástavby. Jedná se o pestrou mozaiku zemědělsky obhospodařované
krajiny s ostrůvky mimolesní zeleně, které postupně přechází do souvislé plochy lesa. Konflikt
s § 12. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
3.Plocha je součástí zarůstajícího pěnovcového prameniště, aktuálně olšinu, území je silně
podmáčené. Cenný přírodní naturový biotop, který je předmětem ochrany EVL Beskydy.
Konflikt s § 25 písm. b) udržení a zlepšení přírodního stavu v území a zachování optimálních
ekologických funkcí těchto území. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
5. Plocha území je ve spodní třetině silně podmáčená. Cenný přírodní biotop, který je
předmětem ochrany. Konflikt s § 2 ods.2, § 25 písm. b) udržení a zlepšení přírodního stavu
v území a zachování optimálních ekologických funkcí těchto území. Souhlas na redukované
ploše dle zákresu, která není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byl rozsah plochy redukován
6,7,8, 9. Plochy jsou převzaté ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
12. Jedná se o přechodovou svahovitou partii mezi souvislou zástavbou v údolí a
volnou zemědělskou krajinou s přípustnou rozptýlenou zástavbou ve 3. zóně CHKO
Beskydy. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
15. Součást krajinářsky hodnotného pohledově exponovaného rozsáhlého svahovitého dosud
nezastavěného zemědělsky jednoduše přístupného a obhospodařovaného segmentu krajiny
nad údolní zástavbou a proto nevhodného ke změně stávajícího využití v krajině. Konflikt s §
12 zákona. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
19. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
20. Existence v současnosti nezastavěné obdělávané louky je nezbytným předpokladem
stávající relativně vyvážené rozptýlené zástavby charakterizující 3. zónu CHKO Beskydy, tato
svažitá zemědělsky obdělávaná plocha umožňující výhled na údolí Bystřičky tvoří protiváhu
okolních k ploše přiléhajících rekreačních a zastavěných ploch. Zastavěním by vzniklo plošně
poměrně rozsáhlé sídelní seskupení znamenající degradaci a zničení dochovaného krajinného
prostředí. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
22. Záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Ostatní plochy obytné, vesnické se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se
nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy smíšené obytné - územní rezerva
202. Územní rezerva, která je pro potřeby využití možná pouze za předpokladu zastavění
většiny navrhovaných ploch a pouze změnou schváleného Územního plánu. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí

Plochy smíšené obytné, vesnické
31. Plocha se nachází v krajinářsky a přírodně hodnotném segmentu krajiny. Proto je součástí
II. zóny ochrany přírody a krajiny, která není přednostně určena Plánem péče o CHKO
Beskydy k zastavění. Jedná se o součást hřebenové partie luk a pastvin s řídkým osídlením.
Samotné místo (zbořeniště) v terénní depresi je v současné době zarostlé nelesní zelení,
podmáčené a vytváří přírodně hodnotný biotop v okolní zemědělské krajině. Jedná se o místo
trvalého výskytu zvěře a místo výskytu a hnízdění i zvláště chráněných druhů živočichů.
Konflikt s § 12- narušení přírodní charakteristiky místa, § 25 písm. b) udržení a zlepšení
přírodního stavu v území a zachování optimálních ekologických funkcí těchto území.
Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
32. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
33. Plocha přináleží ke stávající zastavěné ploše zemědělské usedlosti a je určena rozvojové
potřeby této usedlosti. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
34. Plocha přináleží ke stávající zastavěné ploše zemědělské usedlosti a je určena pro
rozvojové potřeby této usedlosti. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
35. Plochu možno vyčlenit k možné zástavbě. Objekt bude charakterem a umístěním v krajině
součástí stávajícího souboru staveb. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Ostatní plochy obytné, vesnické se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám
k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy bydlení – bydlení hromadné
Plochy se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy rekreace hromadné
41. Je navrženo rozšíření stávajících rozsáhlých ploch hromadné rekreace, které navazují na
soubor obytných staveb ve volné zemědělské krajině. Enkláva se nachází v blízkosti
hřebenových partií, ze kterých jsou výjimečné dálkové výhledy do krajiny. Plocha téměř
v celé výměře zahrnuje zalesněné území (nepovolené zalesnění nepůvodním druhem - smrkem
pichlavým). Dalším rozšiřování ploch hromadné rekreace by došlo k nežádoucí rozsáhlé
urbanizaci ve volné krajině. Konflikt s § 12 – zachování harmonického měřítka a vztahů
v krajině. Záměr zasahuje až k lesnímu porostu, který bývá na svém okraji cenným ekotonem konflikt s § 25 písm. b) udržení a zlepšení přírodního stavu v území a zachování optimálních
ekologických funkcí těchto území. Nesouhlas.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
42. Doplnění stávající proluky v souboru staveb. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy občanského vybavení- veřejné vybavenosti
52. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí

53. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
54. Plocha je vymezena jako rozšíření plochy u stávající občanské vybavenosti (pohostinská
činnost). Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy občanského vybavení- tělovýchova a sport
Plochy se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy výroby a skladování
Plochy se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy výroby zemědělské a lesnické
61. Poměrně svažitá plocha je určena pro potřeby včelaření. Plocha vhodná pouze pro menší
objekty jako zázemí pro tuto činnost. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy sídelní zeleně
66. Jedná se o doplnění sídelní zeleně za účelem doplnění šířkového parametru lokálního
biokoridoru. Souhlas.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy veřejných prostranství
72. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
73. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
74. Plocha je převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce. Souhlas.
Ostatní plochy veřejných prostranství se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se
nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Místní komunikace
51. Plocha se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Účelová doprava
81,85,86,87,89,90,91 V navrhovaných plochách pro dopravní infrastrukturu – silniční dopravu
(DS) ponechat pro účelovou dopravu pouze komunikace, nezbytné pro obsluhu obytných částí
obce. Pozemky evidované v KN jako lesní, uvedené pro obsluhu nezastavěného území obce
(ID 82,83,84,93,94,95,96) ponechat v lesních plochách – L s přípustným využitím pro
dopravní a technickou infrastrukturu a v souladu s hlavním využitím. Jedná se o úseky lesních
cest v odlehlých částech obce, kde je zájmem ochrany přírody nezvyšovat stávající omezený
dopravní provoz.
Vyhodnocení: viz vyhodnocení doplňujícího stanoviska CHKO Beskydy ze dne 6.2.2014
Ostatní plochy účelové dopravy se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám
k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Plochy technické infrastruktury (voda, kanalizace)
103,109,110. Jedná se blokaci území pro možnou výstavbu kanalizace. Souhlas.
Ostatní plochy technické infrastruktury se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší
se nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí

Plochy technické infrastruktury (elektrická energie)
105, 106, 107, 108, 109, 111. Jedná se blokaci území pro možnou výstavbu přípojek VN.
Souhlas.
Plocha technické infrastruktury 104 se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se
nám k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Požadavky z hlediska zájmů ochrany přírody v zastavěném území obce
Požadujeme vyjmout ze zastavěných ploch parc. č. 409/1, na které nestojí žádná stavba, a
která je evidována jako lokalita s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
Konflikt s § 49. Nesouhlas s ponecháním lokality v zastavěných plochách.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu byla plocha vypuštěna
Požadujeme vyjmout ze zastavěných ploch parc. č. 829/16, 829/17. Na ploše je evidován
rybníček s mokřadní plochou a s bohatou populací obojživelníků. Konflikt s § 50. Nesouhlas
s ponecháním lokality v zastavěných plochách, požadavek na zakreslení skutečného stavu
(vodní plocha).
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
ÚSES na katastru obce Malá Bystřice je zpracován na odpovídající úrovni. Odůvodnění ÚP
dává ucelenou představu o náplni a funkci ÚSES včetně návrhu hospodaření.
Avšak nelze zcela souhlasit s tvrzením z Odůvodnění ÚP – strana 30, bod.16. „V souvislosti se
zpracováním ÚSES byly jednotlivé prvky ztotožněny s trvalým rozdělením lesa, popřípadě s
parcelací katastrální map. Správa CHKO Beskydy spatřuje nedostatky ve vylišení lokálních
biocenter v návaznosti na jednotky prostorového rozdělení lesa – zejména dělení porostních
skupin.
Správa CHKO provedla upřesnění vylišení LBC, a to na podkladě aktuálních porostních map
(hranice stabilizována na hranice trvalého rozdělení lesa - lesních cesty, průseky, toky, hranice
skupin) v návaznosti na hranice katastrální (příloha CD - vrstva uprava_USES_MB.shp).
Jednoznačné vylišení LBC v terénu je jedním ze základních parametrů, aby zde mohla být
uplatňována praktická péče o tato území.
Správa CHKO Beskydy se zabývá jen prvky ÚSES jež přímo zasahují na území CHKO
Beskydy.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
Na základě výzvy pořizovatele ze dne 28.1.2014 Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm vydala dne 6.2.2014
stanovisko (úprava a zpřesnění stanoviska vydaného dne 22.11.2013).
Účelová doprava
81,82,83,84,85,86,87,89,90,91. V navrhovaných plochách pro dopravní infrastrukturu –
silniční dopravu (DS) je převzata současná síť místních a účelových komunikací. Souhlas.
Ostatní plochy účelové dopravy se nachází mimo území CHKO Beskydy a nepřísluší se nám
k nim vyjadřovat.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
10. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, závazné koordinované
stanovisko ze dne 19.9.2013, doručeno dne 29.10.2013
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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“), 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 uvedenou dokumentaci.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, oddělení
prevence a pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení, souhlasí s návrhem územního

plánu.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
11. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno, stanovisko ze
dne 3.9.2013, doručeno dne 24.10.2013
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem a v souladu s ust. §29 odst.3
zák.č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Malá Bystřice, kraj Zlínský, není evidován žádný dobývací prostor. S ohledem
na tuto skutečnost, v souladu s ust.§ 15 odst.2 zák.č.44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k návrhu ÚP
Malá Bystřice nemá námitek a připomínek.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
12. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, stanovisko ze dne 20.12.2013, doručeno dne 23.12.2013
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Malá
Bystřice
Posouzení
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený
orgán územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona souhlasí s návrhem ÚP
Malá Bystřice 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 ÚP Malá Bystřice z následujících hledisek:
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy
Z hlediska širších vztahů je předložený ÚP Malá Bystřice řešen v koordinaci se sousedním
územím.
b) Soulad s politikou územního rozvoje
přeložený ÚP Malá Bystřice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008,
schválenou dne 20.7.2009 usnesením vlády ČR č.929.
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav
ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro
rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:
- priority územního plánování
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
- specifická oblast SOB2 Beskydy dle PÚR ČR 2008
- plochy a koridory územního systému ekologické stability - regionální biokoridor 1572-CábBystřička (vymezen jako VPO PU154).
- cílové charakteristiky krajiny - krajinný celek Valašskomeziříčsko, krajinný prostor
Bystřička, krajina s vysokým podílem povrchových vod, krajinný celek Vsetínsko, krajinný
prostor Jablůnecko, krajina lesní s lukařením
Návrh ÚP Malá Bystřice není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a
stavebního řádu upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny
nepřesnosti, proto doporučujeme pořizovateli, aby jej znovu překontroloval a nechal
projektantovi upravit před veřejným projednáním, např.
- dostatečně odůvodnit návrhové plochy vymezené v ÚP. Nedostatečné odůvodnění
může být důvodem ke zrušení ÚP.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- v návrhu ÚP na str.5 je uvedena konkrétní památka, kterou je nutno chránit (Zvonice).
Ve výrokové části ÚP by neměly být uváděny konkrétní názvy již určitým způsobem
chráněných památek. Vhodnější je např. uvést, že ochrana kulturních památek bude

zajištěna stabilizací v dané ploše, ve které se nachází.
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
-

V textové části návrhu ÚP by neměly být uváděny limity vyplývající z právních
předpisů a jiných správních rozhodnutí (např. CHKO Beskydy, přírodní památky,
EVL Beskydy).
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- plochy pro vedení sítí technické infrastruktury v nezastavěném území doporučujeme
nezařazovat do zastavitelných ploch (viz porada zástupců úřadů územního plánování
dne 26.2.2013).
Vyhodnocení: Dle stavebního zákona § 2 odstavce j) je zastavitelnou plochou plocha
vymezená k zastavění v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje. Navržená plocha
technické infrastruktury je plocha navržená k zastavění stavbou technické infrastruktury, a
tudíž je ve výkrese vymezena jako zastavitelná plocha. Grafické zpracování je v souladu s
Metodikou digitálního zpracování Zlínského kraje.
- pokud je v kapitole stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití u některých ploch stanoveno podmíněně přípustné využití, je nutné také
stanovit podmínku, která se musí splnit (např. plochy RH).
Vyhodnocení: u každého podmíněně přípustného využití je v návrhu stanovena podmínka za
které je podmíněně přípustné využití přípustné a to i u ploch RH – bydlení související s hlavní
činností-služební a pohotovostní byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití.
- V kapitole stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
stanovte hlavní využití dle metodiky KÚZK.
Vyhodnocení: pro všechny plochy v návrhu je hlavní využití stanoveno. U ploch smíšených
jako hlavní využití není možné stanovit pouze jeden převažující účel.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, stanovisko ze dne 25.9.2013, doručeno dne
3.10.2013
Z hlediska působnosti MPO ve věci využití nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ust. §15 odst.2 horního
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Malá
Bystřice se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Úpravy návrhu dle vyhodnocení výsledků projednání po společném jednání jsou specifikovány v textové
části odůvodnění ÚP Malá Bystřice, kapitola H.17.1 Úpravy po společném jednání.
Vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednání
KÚZK, DOTČENÝ ORGÁN
Stanovisko
Vyhodnocení (opatření)
1.

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování - Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny ze dne 15.10.2014, doručeno dne 15.10.2014
Posouzení
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního plánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona
souhlasí
s návrhem ÚP Malá Bystřice, v částech řešení, které byly od společného jednání změněny,
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 návrh ÚP Bystřička v částech, které byly od společného jednání

změněny z následujících hledisek:
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy
Návrh ÚP Malá Bystřice se v částech, které byly od společného jednání změněny, nedotýká
zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy.
b) Soulad s politikou územního rozvoje
Návrh ÚP Malá Bystřice není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny,
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou dne 20.7.2009 usnesením vlády ČR
č.929.
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Návrh ÚP Malá Bystřice není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny,
v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5.10.2012.
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního
řádu upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz
níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh ÚP znovu překontrolovaný a upravený:
- do přípustného využití neuvádět činnosti neslučitelné s využitím hlavním (např. u ploch lesních
neuvádět zemědělský půdní fond v přípustném využití, aj.)
Vyhodnocení: Vzhledem k podrobnosti územního pánu nelze zcela určitě vytipovat plochy pro
odlesnění, a proto je v územním plánu tato možnost stanovena obecně, stejně jako u ploch ZPF je
stanoveno přípustné využití PUPFL.
Přípustné využití u ploch lesních ZPF zůstalo v přípustném využití. Pokud by chtěl vlastník
pozemek z PUPFL vyjmout, musel by nejdříve vyřídit změnu územního plánu.
- v kap. F.16 L - plochy lesní
- je uvedeno jako přípustné využití „stavby, zařízení a opatření pro zemědělství…“. Jako
nepřípustné využití potom „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství“, což je ve
vzájemném rozporu
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- v kap. F.19 S* - plochy smíšené nezastavěného území
- je uvedeno jako přípustné využití „stavby vodního hospodářství“. Jako nepřípustné
využití potom „stavby, zařízení a jiná opatření pro … vodní hospodářství …“, což je ve
vzájemném rozporu
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- v odůvodnění ÚP v kap. B.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
- upravit etapu rozpracovanosti zde uvedených ÚP (např. ÚP Velká Lhota je již vydaný,
zde je uvedeno, že „zpracování ÚP nezahájeno“)
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo aktualizováno
- v odůvodnění ÚP v kap. D Vyhodnocení splnění požadavků zadání …
- je v podk. ad D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území … nesprávný
odkaz na Tab. 48
- je v podk. ad D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území … nesprávný
odkaz na kapitolu, týkající se záboru PUPFL - kap.J.2. Odůvodnění. Tato kapitola
neexistuje
- doporučujeme prověřit všechny uvedené odkazy i v jiných kapitolách ÚP
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- doporučujeme nepoužívat označení identifikátor (návrhové plochy). Nahradit označením číslo
(návrhové plochy) - viz metodika KÚ
Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno
- Výkres základního členění není důvodné opatřovat kódem způsobu využití území. Dle metodiky
KÚ není uvádění kódu způsobu využití součástí Výkresu základního členění

Vyhodnocení: v rámci úpravy návrhu bylo upraveno

2.

- není důvodné opatřovat názvy výkresů dovětkem schéma (Výkres vodního hospodářství schéma, Výkres dopravy, energetiky a komunikačních sítí - schéma). Schématem se rozumí
výkres, ve kterém se zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje
územního plánování (méně podrobné zobrazení jevů obsažené v mapovém podkladu, např.
měřítko 1:25 000).
Vyhodnocení: Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v
příloze č. 7 nestanovuje obsah grafické části odůvodnění územního plánu jako konečný tzn.,
nestanovuje ani názvy výkresů zpracovaných nad rámec výčtů výkresů vedených ve vyhlášce.
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, odbor územního plánování, stavebního řádu
a dopravy – koordinované stanovisko ze dne 15.10.2014, doručeno dne 16.10.2014
Vodní hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.
2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že s předloženým návrhem souhlasí bez připomínek neboť
není v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a s Plány oblastí povodí
(POP) ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 citovaného zákona a se zájmy ochrany podzemních a
povrchových vod ve smyslu § 23 a) odst. 1 vodního zákona. Vzhledem k dané podrobnosti řešení
zpracovaného návrhu územního plánu Malá Bystřice budou konkrétní podmínky pro dané území
řešeny v následných fázích povolovacích řízení podle vodního a stavebního zákona.
Odpadové hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a § 79, odst. 1, písm. j) citovaného zákona, souhlasí bez připomínek. Návrh
územního plánu malá Bystřice je v souladu s OZV ZK č.2/2004 ze dne 22.09.2004, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje.
Lesní hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí bez
připomínek, jelikož předložený návrhu ÚP Bystřička není v rozporu se zájmy zákona č. 289/1995
Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů.
Pozemní komunikace
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný
silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů souhlasí bez připomínek.
Silniční správní úřad konstatuje, že vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu
územního plánu Malá Bystřice budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny v následujících
fázích povolovacích řízení dle platných právních předpisů a norem.
Památková péče
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán
státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písmeno b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), souhlasí
bez připomínek dle stanoviska č.j. MUVS-S8396/2014OÚPSŘ-411Hrom-3 ze dne 19.09.2014.
Ochrana přírody
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77
odst. 1 písm. q) a v souvislosti s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí bez připomínek. Návrh není
v rozporu se zájmy ochrany přírody. Vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu

územního plánu Malá Bystřice budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny v následujících
fázích povolovacích řízení.
Městský úřad Vsetín, jako dotčený orgán podle zvláštních právních předpisů, vydal v souladu
s ust. § 4 odst.6 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
kladné koordinované závazné stanovisko, neboť dokumentace splnila podmínky stanovené
zvláštními právními předpisy a požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které dotčené
orgány hájí.
Vyhodnocení: vzato na vědomí.
3.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, stanovisko ze
dne 12.9.2014, doručeno dne 16.9.2014
Za státní správu geologie, v souladu příslušnými ustanovením zák. č. 44/1988 Sb., v platném
znění (horní zákon), sdělujeme, že se na uvedeném k.ú. nenachází výhradní ložiska nerostných
surovin, na která by se z horního zákona vztahovala územní ochrana vyplývající ze stanoveného
CHLÚ. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky.
Za ochrany ZPF je příslušným orgánem ochrany ZPF k řízení dle § 5 odt.2 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, v platném znění KÚ ZK. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je
předmětem řešení návrhu ÚP i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže KÚ ZK povinností
projednat věc s MŽP, viz rozsudek nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vyhodnocení: vzato na vědomí. Stanovisko v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona má být
uplatněno pouze k těm částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

4.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované
stanovisko ze dne 8.10.2014, doručeno dne 9.10.2014, doplněné usnesením ze dne 18.11.2014,
doručeném dne 19.11.2014.
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 dokumentaci k veřejnému projednání ÚP
Malá Bystřice. Z posouzené dokumentace vyplývá – kapitola H.17, že návrh neobsahuje nově
vymezené zastavitelné plochy nad rámec společného jednání. Orgán ochrany ZPF nemá
připomínky.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst.2 a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:
S předloženým návrhem územního plánu obce Malá Bystřice souhlasí bez připomínek.
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:
Vydává souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Malá Bystřice (VP).
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice č. III/05726 a III/05735.
Silnice III/05726 slouží jako zkratka ve směru dopravního spojení Vsetín /silnice I/57) – Rožnov
pod Radhoštěm. Dle sčítání dopravy v roce 2010 je zde intenzita dopravy 2552 vozidel/24 hodin.
Silnice III/05735 je alternativní zkratkou ve směru na Vsetín. trasy silnic jsou území i v ÚP
stabilizovány. Nově navržené plochy ani úpravy po společném jednání nejsou s uvedenými
silnicemi ve střetu. Z hlediska dopravy nemáme k návrhu a úpravě ÚP žádné připomínky.
Krajský úřad ZK na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné
správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k veřejnému projednání upraveného a

posouzeného návrhu ÚP Malá Bystřice a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
souhlasné koordinované stanovisko.
Vyhodnocení: vzato na vědomí.
Úpravy návrhu dle vyhodnocení výsledků po veřejném projednání jsou specifikovány v textové části
odůvodnění územního plánu Malá Bystřice, kapitola H.17.2 Úpravy po veřejném projednání pře vydáním
ÚP.
Výsledek řešení rozporů
V rámci společného jednání ani v průběhu veřejného projednání nebyly řešeny žádné rozpory.
III.
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 územního plánu ve smyslu ustanovení § 10a
a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, a proto bylo zpracováváno „Vyhodnocení vlivu územního plánu Malá Bystřice na udržitelný
rozvoj území“ v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a Hodnocení vlivů na lokality
soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí je obsažena v textové části odůvodnění územního plánu Malá Bystřice zpracované
projektantem – kapitola E., které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, jako příloha č.3.
IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje dle § 50 odst. 5 stavebního zákona
STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů na životní prostředí
„Návrhu Územního plánu Malá Bystřice“
za dodržení následujících podmínek:
1. Plochu smíšenou obytnou SO 11 vypustit z návrhu plánu územního plánu z důvodu jejího vymezení
v ochranném pásmu lesa (v celé ploše).
2. Plochu smíšenou obytnou SO 21 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na limity využití
území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa a velmi vysokého napětí, svažitost lokality, špatná
dopravní obslužnost).
3. Plocha občanské vybavenosti - veřejná vybavenost OV 51, která se nachází v záplavovém území Q100,
je navržena za účelem umístění dopravního terminálu s příslušnými službami a související dopravní
infrastrukturou, proto je třeba v regulativech podrobněji specifikovat parametry staveb a omezení
jejího využití vyplývající z polohy lokality v záplavovém území nebo změnit funkční využití plochy z
OV na plochu dopravy silniční (DS), pouze za účelem realizace parkoviště, bez staveb, které by
mohly omezit průtočný profil v záplavovém území.
4. Plochu smíšenou obytnou SO 16 vypustit z návrhu plánu územního plánu s ohledem na limity využití
území v dané lokalitě (ochranné pásmo lesa, manipulační pruh pro správu vodního toku) jako
zastavitelnou plochu, změnit funkční využití této plochy na plochu sídelní (Z*), nebo krajinné zeleně
(K).

5. Využití území v lokalitách smíšeného bydlení SO 1, 3 a 14 s potenciálním výskytem svahových
deformací (potenciální, aktivní) je nutno podmínit kladným inženýrsko-geologickým posouzením
podloží.
V.

Sdělení, jak bylo stanovisko zohledněno

Podmínky podmiňující vydání souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí návrhu
územního plánu Malá Bystřice (bod 1-5) byly akceptovány již v návrhu územního plánu Malá Bystřice
zpracovaném pro společné jednání, který byl Krajskému úřadu Zlínského kraje předložen spolu
s Vyhodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí, jehož součástí je i Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí, pro vydání stanoviska k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
Kapitola E. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, v textové části
odůvodnění již uváděla způsob zapracování těchto podmínek tj. využití území je podmíněno výsledkem
inženýrsko- geologického posouzení.
Návrh územního plánu plochy SO 11, 16 a 21 již neobsahuje.
Plocha OV 51 byla vymezena jako zastavitelná plocha DS 51 se stanovením podmínky prostorového
uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu tj. využití plochy bude bez nadzemních
objektů, které by mohly omezit průtočný profil toku Bystřičky v záplavovém území Q100.
VI.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Podrobné zdůvodnění přijatého řešení je obsaženo v textové části odůvodnění územního plánu Malá
Bystřice zpracované projektantem – kapitola H., která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č.3.
VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Podrobné zdůvodnění přijatého řešení je obsaženo v textové části odůvodnění územního plánu Malá
Bystřice zpracované projektantem – kapitola I., která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
jako příloha č.3.
VIII.

Rozhodnutí o námitkách

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice, jako orgán příslušný k vydání územního plánu Malá Bystřice dle § 6
odst. 5 písm c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších a prováděcích předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodlo o námitkách k návrhu
územního plánu Malá Bystřice, které uplatnily dotčené osoby, kterými jsou podle ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem,
takto:
Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání
Námitka č./
Námitka č. 1 ze dne 9.10.2014 uplatněná při veřejném projednání
ze dne
Dotčená
Ing. Jemelík Josef, Hromůvka 1888, Hranice I-Město
osoba
Podatel je vlastníkem pozemku parc.č. 1548 v k.ú. Malá Bystřice. Námitka se týká
sousedního pozemku parc.č. 151v k.ú. Malá Bystřice vedeného jako zastavitelná plocha.
Nesouhlasí se zařazením parc.č. 151 (v KN vedené jako orná půda) k.ú. Malá Bystřice
(majitel je Pozemkový fond ČR), jako území - plocha Z pro zemědělské využití.
Námitka
Požaduje, aby pořizovatel překvalifikoval tuto parcelu případně i další žlutě vyznačenou
část dle přílohy č.4 na území SO.3, kde lze zřídit rekreační objekt, tak jak bylo zakresleno
v původním územním plánu obce Malá Bystřice.

Pozemek parc.č. 151 a další žlutě označená část v příloze č.4 má být včleněn v rámci
pozemkových úprav do parc.č. 1135, a má přejít do jeho vlastnictví. Majitel PF ČR
s tímto postupem souhlasil. V zákonné lhůtě postup pozemkových úprav nikdo
nezpochybnil. Namítá, že stávající kvalifikací této parcely by došlo k zásahu do jeho
vlastnického práva – poklesu ceny nemovitostí.
Rozhodnutí
o námitce

Odůvodnění

námitce se vyhovuje částečně.
V současné době je stále platný stav vlastnictví k pozemku parc.č. st. 151 tak, jak je
zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Vsetín. Tzn. že pozemek parc.č. st. 151, který má způsob využití zbořeniště,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví České republiky a příslušnost
hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, Praha.
V rámci řízení o pozemkových úpravách na k.ú. Malá Bystřice bylo vydáno rozhodnutí o
schválení návrhu pozemkových úprav, které nabylo právní moci dne 2.7.2014. Od tohoto
okamžiku je v katastru nemovitostí vyznačena u každého pozemku v obvodu
pozemkových úprav plomba což znamená, že pokud by vlastníci chtěli s pozemky
jakkoliv nakládat, je vyžadován souhlas pozemkového úřadu.
Nový stav je sice schválený a v právní moci, ale dle zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst.
10 v případech, kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální
operát, stane se tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci
rozhodnutí podle § 11 odst. 8 tzn. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
– to je tzv. 2. rozhodnutí, kterým se nové pozemky (podle schváleného návrhu
pozemkových úprav) zapíší do katastru nemovitostí na jednotlivé listy vlastnictví.
V současné době byla obnova katastrálního operátu pouze zahájena.
Do té doby je v katastru nemovitostí platný stávající stav vlastnictví. Vlastníkem je stále
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má stále Státní pozemkový úřad.
Z uvedeného vyplývá, že pozemek parc.č. st. 151, který je dle schválených pozemkových
úprav součástí nového pozemku parc.č. 11135, s druhem pozemku trvalý travní porost,
bude sice panu Jemelíkovi patřit, ale nový stav v katastru nemovitostí zatím zapsaný není,
což se stane až nabytím právní moci tzv. 2. rozhodnutí.
Ing. Jemelík nebyl tedy oprávněn v souladu s ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona podávat
námitky týkající se nesouhlasu s vymezením pozemku parc.č.st. 151 jako plochou
zemědělskou, ale jako každý mohl uplatnit pouze připomínky. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem pořizovatel uplatněnou námitku jako námitku však přijal.
Vlastník pozemku žádné námitky ani připomínky k vymezení pozemku parc.č.st. 151
v návrhu ÚP Malá Bystřice, jako plochy stávající zemědělské v rámci společného jednání
neuplatnil.
Pozemek parc.č.st.151 i část pozemku parc.č. 1548 (PK 1538), která je taktéž předmětem
námitky, byly v dosud platném územním plánu sídelního útvaru Malá Bystřice, ve výkrese
funkčního využití vymezeny jako plochy individuální rekreace – stav, i když se na těchto
pozemcích žádné stavby individuální rekreace nenacházely a v současné době se ani
nenacházejí.
Dle stavebního zákona platného od 1.1.2007 je zastavěné území vymezováno v souladu
s ust. § 58 tohoto zákona a zastavěným stavebním pozemkem je dle ust. § 2 odst. 1,
písm.c) téhož zákona pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební pozemek a
další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami.
Dle Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.6.2011, sp.zn. 4 Ao 4/2011-59,
je-li pozemek evidován v katastru nemovitostí jako stavební parcela, musí být tedy ve
smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona považován za zastavěný stavební
pozemek bez ohledu na to, zda na něm stojí nějaké stavba, či nikoli. Není-li takto na
pozemek pohlíženo, jedná se o zřejmé porušení stavebního zákona. V tomto směru není

podstatný faktický stav pozemku ani způsob jeho využití, neboť stavební zákon
neumožňuje tyto okolnosti zohlednit, když zastavěný stavební pozemek definuje odkazem
na evidenci v katastru nemovitostí.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem, bude v návrhu ÚP Malá Bystřice pozemek parc.č.
st. 151zahrnut do zastavěného území. Vzhledem k tomu, že se na tomto pozemku žádná
stavba a to ani stavba rodinné rekreace nenachází a v ploše se nachází krajinná zeleň, bude
pozemek parc.č.st. 151vymezen jako plocha krajinné zeleně.
Pozemku parc.č. 1548 (PK 1538) není v katastru nemovitostí evidovaný jako stavební
pozemek a z těchto důvodů mu zůstane v návrhu ÚP Malá Bystřice ponecháno jeho
skutečné využití tj. plocha zemědělská.
Poučení
Proti rozhodnutí o námitkách se podle § 173 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.
.
IX. Vyhodnocení připomínek
a) Vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 50 odst.3 stavebního zákona
SOUSEDNÍ OBEC, KAŽDÝ SUBJEKT
Připomínka
Vyhodnocení (opatření)
1. Ing. Radim Kvapilík, Babice nad Svitavou 297
V návrhu jsou pozemky parc.č.st. 186 (rodinný dům č.p. 117) a přilehlé pozemky parc.č.
1501/3, 1501/2, 1507 v k.ú Malá Bystřice, které jsou v mém vlastnictví, vymezeny jako
zastavitelná plocha OV 53.
Navrhovaný způsob využití je již historickým přežitkem. Pochází ještě z dob staré školy na
Santově postavené ještě v 19. století a uzavřené roku 1971, kdy se uvažovalo s využitím
tohoto objektu pro rekreační a školící středisko. V současné době je na Santově v provozu
hospoda s venkovním posezením (Hospoda Santov) a v nedaleké chatě (Chata Santov) jsou
ubytovací kapacity, což je pro místní turistický ruch naprosto dostačující.
Jako vlastník těchto nemovitostí nehodlám stávající rodinný dům č.p. 117 ani přilehlé
pozemky využívat pro občanskou vybavenost, ale pro bydlení, popř. rodinnou rekreaci, a
proto uplatňuji připomínku, aby pozemky parc.č.st. 186 (rodinný dům č.p. 117) a přilehlé
pozemky parc.č. 1501/3, 1501/2, 1507 (v návrhu plocha OV 53) byly vymezeny v návrhu
v souladu se skutečným využitím a ust. § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, jako
zastavěný stavební pozemek - plocha smíšená obytná vesnická SO.3, zahrnutý do
zastavěného území.
Vyhodnocení: Připomínce je územním plánem Malá Bystřice vyhověno
Zastavitelná plocha OV 53 - pozemky parc.č. 1501/3, 1501/2, 1507 a st. 186 jsou vymezeny
jako zastavěný stavební pozemek, zahrnutý do zastavěného území – plocha smíšená obytná
vesnická SO.3. Zbývající část plochy OV 53 je vymezena dle skutečného využití jako plocha
zemědělská Z.
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno
Upozorňujeme, že při návrhu dopravních připojení navržených ploch je nutné postupovat
v souladu s § 12 „Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním
komunikacím“ a při event. návrhu nových místních komunikací také s § 11 „Podmínky pro
vzájemné připojování pozemních komunikací“ vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území je nutné provádět v odpovídající funkční
skupině a typu dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, v platném
znění.
Úpravy silnic mimo zastavěné území je nutné provádět dle ČSN 73 6101 „Projektování
silnic a dálnic“. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu
s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6102 (Projektování
křižovatek na pozemních komunikacích“, a to vždy v jejich aktuální znění.
Silnice vedoucím územím obce jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že

územím obce Malá Bystřice nejdou vedeny stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic
I. třídy, projednávaný návrh ÚP se nedotýká zájmů ŘSD ČR. K projednávanému návrhu
proto nemáme připomínky.
Vyhodnocení: Připomínce týkajícího se projektování silnic není územním plánem Malá
Bystřice vyhověno
Dle ust. §43 odst.3stavebního zákona,územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu
nebo územním rozhodnutím. Připomínka týkající se již požadavků na projektování místních
komunikací je v rozporu s tímto ustanovením, a proto ji nebylo vyhověno. Může být až
předmětem navazujících řízení.
b) Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona nebyly žádné připomínky při veřejném projednání
vzneseny.
X.
V souvislosti s vydáním územního plánu Malá Bystřice končí platnost předchozí územně
plánovací dokumentace.
Pro území obce Malá Bystřice platil územní plán sídelního útvaru Malá Bystřice, který byl schválen
obecním zastupitelstvem obce Malá Bystřice 6.3.1998 usnesením č. 3/98.
Územní plán sídelního útvaru Malá Bystřice obsahuje závaznou část, která byla vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou č. 2/1998 s účinností od 6.3.1998 a směrnou část.
V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla
vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru, pro účely stavebního zákona
považují za opatření obecné povahy. Vzhledem k funkci a účelu územního plánu je však nutno na něj
pohlížet jako na celek a nelze jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. Územní plán
sídelního útvaru v rozsahu závazné a směrné části naplňuje jako celek základní znaky opatření obecné
povahy, což znamená, že se jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv,
povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob. Podpůrně lze vycházet i z usnesení Nejvyššího
správního soudu č. j. 2 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 tomu 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
Malá Bystřice v celém rozsahu včetně jejich doplňků a změn, za použití příslušných ustanovení části
šesté správního řádu, která se týká opatření obecné povahy.
POUČENÍ
Proti opatření o vydání územního plánu Malá Bystřice nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek.
………………………………
Ing. Studenka Miloslav
starosta obce

……………………………….
Ing. Válková Alena
místostarostka obce
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