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ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘIČKA
ČÁST II ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST
1

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1.1 Soulad politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem
1.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje ČR 2008
Územní plán Bystřička je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR 2008“ (dále jen PÚR ČR).
Řešené území je součástí specifické oblasti Beskydy SOB2. V územním plánu Bystřička byly zohledněny
požadavky na:
 vytváření podmínek pro restrukturalizaci ekonomiky (vytváření možností soukromého podnikání a
drobných živností v drobné výrobě a v oblasti občanského vybavení – navrženy nové plochy VD,
OK);
 vytváření předpokladů pro rozvoj rekreace letní (turistika, cyklistika, ekologické formy rekreace
navazující na místní tradice umělecké a řemeslné výroby) i zimní – navrženy nové plochy OK,
OX, SO, SO.3, VD – mohou vzniknout např. místa zastavení pro cykloturistiku, pěší turistiku i
výchozí body pro hipoturistiku, krátkodobé pobyty rodin v soukromých hospodářstvích např. i na
stávajících samotách v SO.3.
V souladu s PÚR ČR 2008 je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy eroze atd.). Část území obce leží
v záplavovém území. Ochrannou roli musí sehrát včasná opatření v činnosti přehrady, která ostatně
k tomuto účelu byla v minulém století vybudována. Plochám, které jsou ohroženy sesuvy se zastavitelné
plochy v územním plánu vesměs vyhýbají, nicméně plocha BI 4 a 113 byla proti předchozímu ÚPnSÚ
sice zmenšena, ale její úplné vyloučení z řešení nebylo shledáno jako účelné. Jedná se totiž o plochu,
která navazuje na zastavěné území a má pro bydlení velmi příhodné hygienické podmínky (dobré
provětrání nad údolím, dobré oslunění – západní až jihozápadní svah, výhled do krajiny). Kromě toho je
toto řešení šetrné i z hlediska ochrany zemědělské půdy, neboť půjde o využití ploch méně kvalitní půdy
(V.třída), na rozdíl od případného využití údolních poloh Bečvy a Bystřičky, kde jsou zemědělské půdy
z hlediska kvality podle jednotek BPEJ zařazeny do I. i II. třídy.
To vše bude ovšem za cenu pravděpodobně vyšších nákladů na zakládání staveb. V tomto území musí
být totiž proveden jednoduchý inženýrsko – geologický průzkum. Zakládání staveb a s tím související
zemní a výkopové práce, stejně tak jako terénní úpravy, musí být výsledku průzkumu přizpůsobeny.
V souladu s PÚR ČR 2008 se mají vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve
výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. Plochy uvnitř zastavěného území nebo v logické a
bezprostřední návaznosti na zastavěné území by se měly z tohoto důvodu ponechat volné, nezastavěné.
Bylo by to však nehospodárné využívání zastavěného území a sousedících ploch, které mají např.
terénní bariéry a pro zemědělskou činnost nejsou tak cenné např. velikostí, tvarem apod. Vedlo by to i k
vyššímu tlaku na zábor zemědělské půdy v jiné ploše a třeba i k ukrajování částí ploch ze souvislých
ploch zemědělské půdy. Bylo by nutno vybudovat i delší trasy inženýrských sítí dále od okrajů
zastavěného území. Z komplexního posouzení vychází jako lepší řešení tyto volné plochy využít pro
zástavbu, ale řešení staveb a jejich osazení v terénu přizpůsobit nebezpečí ohrožení víceletou vodou tak,
že případné zaplavení způsobí jen minimální škody – např. jen na zahrádce rodinného domu. To je
možné zajistit v projektové dokumentaci budoucích staveb, aby se s možností zaplavení počítalo.
V záplavovém území Q20 je navržena plocha O 112 vedle stávající benzinky. Je navržena na základě
požadavku provozovatele benzinky k rozšíření služeb motoristům a s vědomím nebezpečí zaplavení.
Dále je navržena BI 5, která leží v záplavovém území asi z 60% plochy. Území bylo navrženo k zástavbě
již v předchozí územně plánovací dokumentaci. Plocha má nižší hodnotu z hlediska kvality zemědělské
půdy (IV.tř.), není přičlenitelná k větším obdělávatelným plochám, přiléhá k zastavěnému území obce a
bylo by nehospodárné ji nechat nevyužívanou. V lokalitě je reálné provést zvýšení terénu, které
nebezpečí zaplavení sníží nebo mu úplně zabrání. Další zastavitelnou plochou je VD 28. Je to
nezemědělská plocha uvolněná po nedostavěném a zbouraném vedení bývalého zemědělského
družstva. Vhodnější varianty z hlediska lokalizace pro umístění nové výrobní plochy v řešeném území
vlastně nejsou, navíc toto umístění je šetrné i z hlediska ochrany zemědělské půdy. Je proto vhodné
v území provést částečné zvýšení terénu a další stavebně technická opatření k minimalizaci či k úplnému
zamezení povodňových škod.
V záplavovém území Q100 jsou plochy uvedené v předchozím odstavci: O 112 (celá), BI 5 ze 70%
plochy a VD 28 také ze 70%. Dále jsou navrženy tyto zastavitelné plochy:
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BI 6 z 5% plochy lokality: je to území ve středu obce, v němž je navržena obytná zástavba ve volných
prolukách. Obytná zástavba byla navržena na tomto místě i v předchozím ÚPnSÚ. Hranice Q100
lemuje vymezenou plochu v malém rozsahu těsně podél silnice. Stavby i z jiných důvodů musí být
umísťovány v určitém odstupu od silnice, který bude stanoven stavební čarou. Nevyužít tuto plochu
jako zastavitelnou, by bylo nehospodárné a znamenalo by zvýšení nároků na zábory zemědělské
půdy v jiných částech území.
SO 1 ze 30% plochy lokality: za zastavitelné území byla plocha považována i v předchozím ÚPnSÚ.
Spodní část území, které je zasaženo hranicí Q100 je jiným způsobem obtížně využitelné. Apriorně
vyloučit zástavbu z tohoto poměrně malého území jsme nepovažovali za nejvhodnější. V případě
zástavby na této ploše musí být učiněna technická a stavební opatření k minimalizaci případných
škod.
SO 21 ze 20% plochy: území podél silnice na přehradu za křižovatkou do Růžďky, resp. jeho
východní cíp. Vymezení plochy bylo provedeno na základě reálných požadavků obce a přirozených
terénních bariér tak, aby tvar zastavěného území v budoucnu měl kompaktnější charakter a aby se
intenzívně využilo inženýrských sítí. Ve východní části území bude třeba částečně zvednout terén,
ale i tak, bude vhodné stavby navrhovat s ohledem na minimalizaci škod při víceletých vodách.
SO 23 ze 60% plochy: za zastavitelné území pro obytnou zástavbu byla tato plocha při silnici
k přehradě považována i v předchozím ÚPnSÚ. Jde vlastně o vyplnění volné proluky. Sousedící
okolní plochy SO jsou zasaženy hranicí Q100 málo, a tak lze reálně v této nevelké ploše předpokládat
zvýšení úrovně terénu, samotné objekty budou navrženy bez sklepů, osazení plus minus 0 pak nad
úrovní záplavy.
SO 24 jen okrajově: území podél silnice na přehradu v blízkosti plochy předchozí je zasaženo hranicí
Q100 jen na východním okraji v malé části, kde ani není možno objekt umístit.
SO.3 14 a 30 jen okrajově: navazuje na předchozí území a je zasaženo hranicí Q100 jen okrajem.
Objekty lze umístit mimo záplavové území. Nicméně by bylo vhodné u objektů i tak provést technicko
stavební opatření k minimalizaci škod z případných víceletých vod.
RH 33 a 34 jen okrajově: plocha byla určena k rekreaci i v předchozím ÚPnSÚ. V řešení se počítá
s tím, že plochy budou přičleněny k sousedním plochám RH, ale nebudou na nich postaveny
rekreační a ubytovací objekty.
V rámci PÚR ČR byl mj. vymezen koridor S2 (111), který byl vymezen pro zajištění propojení silnice
(R48) Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49). Propojením silnic R48 a R49
prostřednictvím nové trasy silnice I/57 má dojít k lepšímu dopravnímu spojení velkých sídel Zlínského
kraje s krajským městem a propojení na Slovensko do Pováží v oblasti Púchova a Trenčína, jako
náhrada za trasu po silnici I/35 (E442) procházející přes CHKO Beskydy. Nová trasa silnice I/57 prochází
západní částí řešeného území (k.ú. Bystřička II) a je do řešení územního plánu zařazena.
Územní plán je koncipován tak, aby vytvářel předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
současně pro soudržnost společenství obyvatel obce.
Vyhodnocení republikových priorit v území řešeném území.
Priorita čl. (14):
„Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury
osídlení a ráz krajiny …“
Koncepce řešení územního plánu byla důsledně podřízena snaze o zachování zmíněných hodnot území
při zohlednění širších souvislostí okolí. Celkový obraz obce se návrhem územního plánu nezmění a
nedojde ani k narušení krajinného rázu. Neakceptován byl požadavek na rozšíření území těžby lomového
kamene v blízkosti přehrady, který se objevil v průběhu zpracování územního plánu. Nejsou dotčeny
přírodní hodnoty území. Jedinou výjimkou je návrh (resp. obnovení) rozhledny na nižším vrcholu kopce
Klenov, která bude ležet v RBC 181 Klenov a na okraji přírodní rezervace Klenov. Na druhé straně zase
posílí atraktivitu místních turistických tras, kterou je třeba rozvíjet.
Priorita čl. (15):
„Předcházet vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel…“
Vzhledem k velikosti sídla a také vzhledem ke značné stabilitě bydlícího obyvatelstva a tím i jeho vyšší
přirozené zdravé soudržnosti, nedochází ke vzniku zón, kde by se soustřeďovala skupina sociálně
slabých domácností či etnických menšin (ani v obci ani v oblasti přehrady).
Priorita čl. (16):
„Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území…“
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Územní plánování skutečně zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nicméně každé území má svá vlastní různě
silná specifika. V případě Bystřičky je to poměrně silný rekreační potenciál související s přehradou. Byl
faktorem, který v minulosti způsobil výrazně vyšší podíly ploch pro rekreaci i ploch občanského vybavení
napojených na rekreaci než v běžné obci téže velikosti. Rekreační možnosti území v dnešní podobě a
způsobu rekreace, však mají svou hranici, svou kapacitu, kterou území již prakticky dosáhlo. Nezmění – li
se způsob rekreačních aktivit, lze další aktivity tohoto druhu do prostoru přehrady doplňovat jen velmi
pozvolna. Takové řešení přijal územní plán Bystřička. Předchozí územní plány dříve navrhovaly rychlejší
rozvoj rekreačních kapacit. Celková urbanistická koncepce, včetně funkce rekreace, však má v řešení
územního plánu komplexní povahu.
Priorita čl. (18):
„Podporovat polycentrický rozvoj sociální struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost,“
Koncepce řešení územního plánu respektuje zásady pro rozvoj polycentrické sídelní struktury stanovené
ostatně i v ZÚR ZK a v řešení územního plánu bylo zohledněno i zabezpečení vhodných zastavitelných
ploch v různých urbanistických funkcích především v oblasti bydlení, rekreace a občanského vybavení
navázaného na rekreaci a cestovní ruch.
Priorita čl. (20):
„Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření…“
Koncepce řešení územního plánu byla vytvářena s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Respektovány
jsou přírodní památka, přírodní rezervace, všechny prvky regionálního i lokálního ÚSES, který byl
doplněn do fungujícího ekologického systému. Za rozvojový záměr, který může negativně ovlivňovat
charakter krajiny, lze požadovat novou trasu silnice I/57. Je umístěna do západní části katastrálního
území, do údolí Vsetínské Bečvy, jímž vede stávající trasa této silnice i železnice. V tomto prostoru - na
katastrálním území Bystřička II - je navržena i nová trasa a z části povede také jako tunelová trasa.
Podpovrchové řešení u dopravních staveb je sice dražší, ale poškození charakteru a rázu krajiny je
menší. Kompenzační opatření budou zpracována pro celou trasu silnice, dojde – li k její realizaci.
Priorita čl. (21):
„Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvoj. oblastech a v rozvojových osách…“
Koncepce řešení územního plánu byla vytvářena s ohledem na ochranu lesních pozemků, které se
bezprostředně dotýkají sídla i rekreačního území u přehrady. K záborům lesa má dojít pro novou trasu
silnice I/57 a malé plochy pro koridor kanalizačního sběrače. Ve středu obce jsou ponechány dvě plochy
PZ, které nebudou zastavěny.
Priorita čl. (22):
„Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území…“
V koncepci řešení územního plánu z pohledu cestovního ruchu byla snaha o účelné propojení ploch
rekreace i jednotlivých míst turistických atraktivit s obcí, železniční stanicí, turistickými cestami pro různé
formy turistiky. Navrženo bylo i obnovení rozhledny na nižším vrcholu Klenova (OX 31).
Priorita čl. (24):
„Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví…“
V návaznosti na koncepci ZÚR ZK byla do řešení územního plánu zařazena cyklostezka procházející
celou obcí.
Priorita čl. (25):
„Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod…“
Viz předchozí odstavce této kapitoly.
Priorita čl. (26):
„Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech…“
Viz předchozí odstavce této kapitoly.
Priorita čl. (27):
„Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury a území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury…“
Požadavek byl uplatněn v souladu s řešením problematiky na úrovni kraje (silnice I/57).
Priorita čl. (28):
„Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu…“
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Priorita byla akceptována, souvisí s předchozí.
Priorita čl. (29):
„Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení,
ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na
kvalitní životní prostředí…“
Priorita byla akceptována při řešení územního plánu s ohledem na konfiguraci terénu i rozmístění
funkčních zón. Vzhledem k velikosti sídla a tvaru zastavěného území jsou návaznosti přiměřené a
logické.
Priorita čl. (30):
„Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti“
Tento požadavek je při řešení územního plánu uplatňován. Legální způsob likvidace odpadních vod je
zcela zásadním požadavkem, který je řešen v obci i v rekreačním prostoru přehrady.
1.1.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK)
ZÚR ZK byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 pod č.usnesení 076/Z23/08 a
nabyly účinnosti ke dni 23.10.2008. Aktualizace ZÚR ZK byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 12.09.2012, pod č.usnesení 0749/Z21/12 a nabyla účinnosti ke dni 05.10.2012.
Priority územního plánování:
Priorita (1)
Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky
na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální
soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských
oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací
činnosti obcí.
Součástí řešení územního plánu je SEA a vyhodnocení udržitelného rozvoje území. Řešení bylo
upraveno tak, aby bylo v souladu s požadavky SEA. S rozhlednou na vrcholu Klenov (OX 31) se v řešení
počítá, naopak územní rozvoj kamenolomu nebyl do řešení zařazen. Přiměřený rozvoj rekreace v oblasti
přehrady je podporován dalšími možnostmi, není však umožněn rozvoj dravý, protože i kapacity rekreace
a cestovního ruchu mají v dané oblasti také svůj limit. Oborové koncepce kraje jsou v řešení
respektovány (viz II.A3).
Priorita (2)
Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů
podchycených těmito Zásadami územního rozvoje (ZÚR), které jsou nezbytné pro realizaci
mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených pro území kraje v Politice územního
rozvoje z roku 2006 (PÚR 2006) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze
strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje z roku 2002 (PRÚOZK).
Do řešení územního plánu byl zařazen a zpřesněn koridor silniční dopravy republikového významu S3
(silnice I/57) viz. kapitola II.A2
Priorita (3)
Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle aktuální Strategie
regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou
působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace
nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění
potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Daná priorita se řešeného území netýká, nicméně potřebné vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou bylo při řešení vnímáno jako jedna z hlavních součástí komplexního řešení územního
plánu.
Priorita (4)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města
Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály
koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních
významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností.
Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem
zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru.
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Územním řešením vymezeného prostoru územního plánu Bystřička není možné ovlivňovat rozvoj
významných center osídlení kraje, avšak vzájemné dopravní propojení mezi nimi a dopravní propojení do
koridoru Pováží je respektováno již zmíněným zpřesněním koridoru pro silnici I/57.
Priorita (5)
Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a
opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy
kraje podle PRÚOZK, PÚR 2006 a ZÚR Zlínského kraje. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu
rozvoje kraje nejméně do roku 2010. Pamatovat přitom současně na:
- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové
dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní
obsluhy území kraje;
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních
systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek,
s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
Územní plán respektuje stávající zařízení silniční dopravy na řešeném území (např.čerpací stanice PHM),
zpřesňuje koridor pro novou trasu silnice I/57 včetně jejího napojení na stávající strukturu silnic a
komunikací. Nové plochy pro železniční dopravu územní plán nenavrhuje, ale stávající plochy respektuje.
V území jsou navrženy cyklistické stezky, které jsou napojeny na systém cyklistické dopravy kraje.
Priorita (6)
Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje
ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:
- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti, s cílem
minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu a podpořit úpravy, které povedou k obnově a
zkvalitnění krajinných hodnot území;
- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou
zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci
přilehlé krajiny;
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.
Územní plán respektuje přírodní hodnoty, chráněná území, stávající i navržené prvky ÚSES. Navržená
zástavba nebude mít nepříznivý vliv na krajinný ráz. Jedinou výjimkou může být nová trasa silnice I/57
včetně mimoúrovňového připojení na stávající silniční síť. Tato stavba bude jako součást realizační
dokumentace samostatně posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí a krajinný ráz v celém jejím
průběhu - nejen v krátkém úseku procházejícím řešeným územím.
Priorita (7)
Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezené
rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách především na:
- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí,
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá
urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování
prostupnosti krajiny;
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v
zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční
a urbanistickou celistvost sídla;
- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a
rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v
konkrétní části území;
- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit
jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění
též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a
rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v
ostatním území kraje;
- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah
dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro
jejich opětovné využití.
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Územní plán posoudil veřejnou infrastrukturu a doplnil ji. Prostupnost krajiny nebyla návrhem územního
plánu nijak postižena. Stávající výrobní areály pro podnikatelskou činnost mohou být využity i formou
pronájmů, nový areál byl navržen na ploše zbouraného nedostavěného vedení bývalého zemědělského
družstva (VD 28). V návrhu došlo také v oblasti přehrady k přiměřenému rozvoji ploch pro rekreaci a
k rozvoji služeb ve prospěch cestovního ruchu (RH, OK a další smíšené funkce).
Priorita (8)
Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje,
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho
specifických hodnot. Dbát přitom současně na:
- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních
centrech oblastí;
- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území;
- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat
rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou
náhradní výstavbu.
V katastrálním území Bystřička I je přiměřeným způsobem rozvíjeno podnikání a služby. Při řešení bylo
dbáno na zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí (není
umožněn rozvoj stávajícího kamenolomu). Územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu nebyly
navrženy.
Priorita (9)
Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a
energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit
možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.
V řešeném území s výjimkou nevýhradního ložiska lomového kamene nejsou žádné přírodní, surovinové,
léčivé či energetické zdroje. Stávající provozovaný lom kamene lze dotěžit, s územním rozšířením těžby
se však nepočítá. Nevytěžené zásoby suroviny nebudou řešením územního plánu znepřístupněny.
Priorita (10)
Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území
kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve
využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé
zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení
přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy
pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.
Řešení územního plánu je k zemědělské půdě velmi šetrné viz.kapitola II.E. Největšími zábory
zemědělské půdy jsou plochy pro dopravní koridor nové trasy silnice I/57. Skutečný zábor však bude
menší. Vzhledem k tomu, že trasa silnice je vedena údolím Vsetínské Bečvy, značný podíl ploch pro tuto
stavbu je právě v I. a II. třídě ochrany. V tomto smyslu je třeba volit i mezi prioritami. Nicméně počítá se
s vybudováním tzv. tunelové trasy, která je sice finančně náročnější, z hlediska ochrany zemědělské
půdy je však šetrnějším řešením.
Priorita (11)
Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku na řešeném území nejsou návrhem
územního plánu nijak negativně dotčeny.
Priorita (12)
Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických
rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit
možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.
Územní plán při řešení jednotlivých oborových aspektů vycházel ze schválených krajských rezortních
dokumentů (viz.kap.1.1.3).
Priorita (13)
Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí
České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby
koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových
koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.
Zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí Slovenské
republiky je podpořeno respektováním kvalitnějšího dopravního spojení (silnice I/57).
Priorita (14)
Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují
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konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.
Netýká se přímo návrhu řešení územního plánu Bystřička.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
ZÚR ZK stanovují na území ORP Vsetín rozvojovou osu nadmístního významu N-OS1 Vsetínská
vedenou v návaznosti na rozvojovou osu OS12, rozvojovou oblast N-OB1, na koridor silnice I/57 a silníci
I/35. V řešeném území územního plánu jde o západní část řešeného území (celé k.ú. Bystřička II), jímž
v jeho západní části nová trasa silnice I/57 prochází. Ve vymezeném území jsou jako úkoly pro územní
plánování stanoveny:
 přednostní řešení územních souvislostí a zpřesnění ploch koridorů vymezených v ZÚR ZK
v území N-OS1;
 prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí, přednostně ve městě Vsetín a stanovit
pravidla pro jejich využití;
 dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje, na přírodní a krajinné hodnoty v území N-OS1 a
na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech.
Vymezenými úkoly se územní plán zabýval a do řešení bylo mj. zapracováno:
 zpřesnění dopravního koridoru pro silnici I/57, napojení na stávající strukturu dopravní sítě;
 řešení křížení dopravního koridoru a liniových prvků ÚSES a některých prvků technické
infrastruktury;
 snaha o minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty, tedy omezení
plochy dopravního koridoru (jen na západní stranu od železniční trati), ochrana přírodní památky
„U Vaňků“;
 omezení rozvoje zastavitelných ploch v blízkosti dopravního koridoru a stanovení pravidel pro
využívání ploch s rozdílným způsobem využití;
 omezení i stávajících ploch s rozdílným způsobem využití, které by mohly být dopravou
zatěžovány.
 podpora rozvoje socioekonomických aktivit. Většina stávajících zastavěných ploch při koridoru je
vyznačena jako SO, VD či OK, což umožňuje širší možnosti aktivit v území.
 řešení bylo koncipováno se snahou minimalizace negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné
hodnoty v území a zachování zastoupení zeleně v zastavěných částech. Dopravní koridor
nepřekročí v jihovýchodní části plochu železnice a nebude tak zasahovat k přírodní památce U
Vaňků. ZÚ má protáhlý tvar podél toků jsou ponechány různě široké pásy zeleně, nesouvislé
pásy jsou i podél silnice. Funkční vymezení je umožňuje zachovat (P*, PZ, BI,SO a další).
ZÚR ZK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy na území Zlínského kraje, vymezené
v PÚR ČR 2008 tak, že do oblasti je zařazeno celé katastrální území Bystřička I, tj. východní část území
řešeného v územním plánu. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje uvnitř oblasti jsou jako úkoly
pro územní plánování v ZÚR ZK stanoveny:
 přednostní řešení územních souvislostí zpřesnění ploch a koridorů vymezených v ZÚR ZK
v území SOB2;
 prověření rozsahu zastavitelných ploch a stanovení pravidel pro jejich využití;
 prověření územních podmínek pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních
centrech;
 stanovení regulativů pro ochranu přírody a krajiny i zástavby v případě rozšíření těžby zásob
černého uhlí nebo plynu v oblasti;
 dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné
hodnoty;
 prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro rozšíření
nabídky příhraničních pěších a cyklistických spojení.
Vymezenými úkoly se územní plán rovněž zabýval a do řešení byly úkoly relevantního charakteru
zapracovány takto:
 zpřesněny byly plochy a koridory veřejné infrastruktury i prvky ÚSES a dořešeny jejich vzájemné
souvislosti;
 zpřesněny byly taktéž zastavitelné plochy a stanoveny pravidla pro využívání ploch s rozdílným
způsobem využití;
 do řešení územního plánu byly doplněny plochy občanského vybavení komerčního charakteru ke
zlepšení podmínek pro provozování rekreace a turistiky v oblasti přehrady. Malé plochy byly
navrženy také pro rekreaci samotnou (rekreace hromadná, rekreace rodinná), z územního
hlediska však jde spíše jen o doplnění či ucelení ploch pro rekreaci, protože aktuálně není
únosné území zatížit dalšími velkými rekreačními a ubytovacími kapacitami;
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v řešení územního plánu je patrná snaha o minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a
civilizační hodnoty území SOB2 včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty (RBC 181 Bystřička, přírodní rezervace Klenov, těžba
lomového kamene, památkově chráněné objekty přehrada Bystřička, úprava řešení ÚSES do
funkční podoby).
jsou vytvořeny podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky – koncepce územního plánu nebrání
tomuto procesu – navrženy či vyznačeny jsou: plocha VD 28 a stávající i navržené plochy SO,
SO.3, které podnikatelské aktivity umožňují.
jsou vytvořeny územní podmínky pro rozvoj rekreace letní i zimní. Navrženy jsou tři plochy OK
25, 26, 27 pod hotelem Klenov, stávající plochy, které jsou vyznačeny jako smíšené, umožňují i
rekreační aktivity a provozování služeb navazujících na cestovní ruch a to i na samotách.

Plochy a koridory:
ZÚR ZK zpřesňují na území kraje koridor kapacitní silnice S2 (R48) Palačov – Lešná – Valašské
Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49), podchycený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru silnic I/35
(Palačov-) Lešná – Valašské Meziříčí a I/57 Valašské Meziříčí – Pozděchov. V ZÚR ZK je tento záměr
zpřesněn a vymezen jako veřejně prospěšná stavba PK03.
Stanovené úkoly pro územní plánování nižších stupňů byly naplněny, koridor byl zpřesněn, zanesen do
dokumentace a koordinován s ostatními zájmy v území (DS 38, 39, 41, 44, 45, 136).
V oblasti Vodního hospodářství – ochrany před povodněmi, stanovují ZÚR ZK jako závazné dokumenty
pro komplexní řešení protipovodňové ochrany Plány oblastí Moravy a Dyje. Jako úkol pro územní
plánování z toho vyplývá zajištění územního vymezení a ochrany koridorů a ploch protipovodňových
opatření. Řešení územního plánu ochranu takových území poskytuje a jejich realizaci neznemožňuje.
Neznemožní také budoucí kultivace vodních toků a vodních ploch. Opatření územního charakteru jako
např. nové vodní nádrže nejsou navrženy. Podnět pro takový návrh v celém procesu geneze územního
plánu nevznikl a z hlediska vodohospodářského posouzení by řešené území mělo být dostatečně
ochráněno správným režimem vodního díla Bystřička.
Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření (ÚSES) na řešeném území:
PU93:
RBC 181 BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I)
PU111:
RBC 1967 BŘEZINA (k.ú. Bystřička II)
PU143:
RBK1548 DRÁŽKY – RK 1551 (k.ú. Bystřička II)
PU146:
RBK1551 CHLADNÁ – BŘEZINA (k.ú. Bystřička II)
PU147:
RBK1552 BŘEZINA – BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I a II)
PU154:
RBK1572 CÁB – BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I)
Tyto prvky ÚSES regionálního charakteru jsou v řešení respektovány a je na ně navázán lokální systém
ÚSES, prostupující oběma řešenými katastrálními územími. Všechny prvky ÚSES byly upřesněny a
doplněny.
Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
Přírodními hodnotami území jsou zvláště chráněná území přírody (přírodní rezervace Klenov, přírodní
památka U Vaňků), obecně chráněná území přírody a krajiny (významné krajinné prvky),
vodohospodářsky významná území (CHOPAV Beskydy, CHOPAV Vsetínské Vrchy), nerostné bohatství
(stanovené DP nerostných surovin – kamenolom), typické znaky krajinného rázu a ostatní přírodní
hodnoty (rekreační potenciál území). Kulturními hodnotami jsou nemovité kulturní památky a území
s archeologickými nálezy. V Koordinačním výkrese jsou vyznačeny jednotlivé plochy registrovaných
archeologických nalezišť. Plochy jsou převážně v zastavěném území a nelze je chránit tím, že nebudou
navrhovány k zástavbě nebo, že stávající zástavba bude odstraněna. Platí ovšem ustanovení § 22
zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Úkoly pro územní plánování z toho vyplývající byly v řešení akceptovány a hodnoty území jsou
ochráněny a respektovány a jsou graficky vyznačeny v Koordinačním výkrese. Řešení územního plánu
do těchto vymezených ploch nezasahuje. Výjimku tvoří jen plocha OX 31 – obnovení rozhledny Klenov.
Podporuje však zase cestovní ruch a pěší turistiku.
Vymezení dopravního koridoru pro silnici I/57 bylo v JV části upraveno tak, aby nepřesáhlo stávající
železniční trať a nezasáhlo a ani se nepřiblížilo k přírodní památce U Vaňků (viz. Koordinační výkres).
Cílové charakteristiky krajiny:
ZÚR ZK vymezuje na základě dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“ základní typy krajin, krajinné
celky a krajinné prostory. Z hlediska cílových charakteristik krajiny a na základě ZÚR ZK je řešené území
zařazeno převážně do krajinného celku 4.2 Valašskomeziříčsko, krajinný prostor Bystřička a jedná se o
krajinu vysokým podílem povrchových vod. Zásady pro využívání území pro tento typ krajiny jako jsou
preference a ochrana vodních režimů a nivních biotopů, obnova kulturních forem využití nivy, ochrana a
využívání lučních porostů byly v řešení územního plánu akceptovány.
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Malá jižní část katastrálního území Bystřička I i II je zařazena do krajinného celku 6.2 Vsetínsko, krajinný
prostor Jablůnecko a jedná se o krajinu lesní. Zásady pro využívání území pro tento typ krajiny jsou např.
podřídit využití území ochraně lesa, lesní hospodaření musí být v souladu s přírodním potenciálem
území, nepřipustit velkoplošnou těžbu dřeva, bránit výstavbě doprovodných rekreačních zařízení
(lyžařské sjezdovky apod.)
Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro akceptování uvedených zásad.
Veřejně prospěšné stavby a opatření:
Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury:
PK03 - koridor kapacitní silnice S2 (R48) Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov
(R49), vymezením koridoru silnic I/35 a I/57 (k.ú. Bystřička II).
Vyhodnocení a způsob vymezení dopravního koridoru v řešení územního plánu viz. kapitola 3.1.4.1
Dopravní infrastruktura.
Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření:
PU93 - RBC 181 BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I)
PU111 - RBC 1967 BŘEZINA (k.ú. Bystřička II)
PU143 - RBK1548 DRÁŽKY – RK 1551 (k.ú. Bystřička II)
PU146 - RBK1551 CHLADNÁ – BŘEZINA (k.ú. Bystřička II)
PU147 - RBK1552 BŘEZINA – BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I a II)
PU154 - RBK1572 CÁB – BYSTŘIČKA (k.ú. Bystřička I).
Vyhodnocení a způsob vymezení ploch a koridorů v řešení územního plánu viz. kapitola 3.1.5.2 ÚSES.
Plochy a koridory pro územní studii:
ZÚR ZK stanovují potřebu zpracování územní studie „Prověření elektrického vedení VVN 400kV
Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR“. Území pro tuto studii je vymezeno velmi široce,
řešené území se nachází na severním okraji takto vymezeného koridoru a je dost pravděpodobné, že
samotné vedení katastrální území Bystřička I a II nezasáhne. Nicméně řešení územního plánu Bystřička
neznemožní realizaci elektrického vedení.
Řešení Územního plánu Bystřička je v souladu se ZÚR ZK.
1.1.3 Další rozvojové programy a koncepce Zlínského kraje
 Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, která je obsažena ve Strategii rozvoje
Zlínského kraje.
Požadavky jsou v řešení územního plánu respektovány.



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK - schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
20.10.2004. Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu jsou uvedené v kapitole II.C10 Technická
infrastruktura odůvodnění a jsou zapracovány do návrhu územního plánu.



Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, byl vyhlášen OZV ZK č.2/2004 ze dne 22.9.2004
Likvidace komunálního odpadu v Bystřičce probíhá v souladu s obecní vyhláškou i v souladu
požadavky uvedenými v dokumentaci pro likvidaci komunálního odpadu na úrovni kraje.
Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského
kraje, vyhlášen Nařízením č.1/2005 ze dne 7.11.2005. Obec je plynofikována a plně zásobována el.
energií. Koncepce je dlouhodobě stabilizována, alternativní zdroje nejsou využívány, ani navrženy. V
ÚP nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy, které by mohly negativně ovlivňovat stav emisí a imisí.
Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje - Návrh výhledové koncepce GD ZK byl schválen
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14.12.2011, usnesením č. 0625/Z18/11. Požadavky jsou v řešení
respektovány. Navržen je koridor silniční dopravy pro novou trasu silnice I/57 včetně mimoúrovňového
napojení na stávající silniční síť (DS 38, 39, 41, 44, 45, 115, 136). Odůvodnění řešení viz kapitola II.C9
Dopravní infrastruktura.
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje.
Návrh územního plánu respektuje tento dokument. Jsou vytvořeny podmínky pro optimalizaci
využívání všech celospolečenských funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability lesních
společenstev; zvyšování ekologické stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího
využití, snížení erozního ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v
kontextu celého povodí včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické
stability.
Plán oblasti povodí Moravy a Dyje.
Plán oblasti povodí Moravy a Dyje byl schválen usnesením Rady ZK dne 17.05.2010. Závazná část
Plánu povodí Moravy pro území Zlínského kraje byla vydána nařízením Zlínského kraje č.2/2010 ze
dne 17.05.2010. Součástí jsou i postupy k dosažení hlavních cílů ochrany vod, kterými je nutno se
zabývat při návrhu protipovodňových opatření a při ochraně území před víceletými vodami, a že
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stavby protipovodňové ochrany je nutno navrhovat v souladu s koncepčními dokumenty kraje. V této
souvislosti se jedná o Studii ochrany před povodněmi na území ZK, která byla schválena
v zastupitelstvu Zlínského kraje dne 16.09.2009, č.usnesení 0163/ZO7/09Z. Aktualizaci studie před
povodněmi na území Zlínského kraje zpracoval v září 2013 VRV a.s. Praha.
Zástavba, situovaná podél koryta toku Bystřičky, drobná roztroušená zástavba na přítocích,
neumožňují nalézt profil pro retenční nádrž s výraznějším objemem. V horní části povodí toku
Bystřičky na základě studie záplavového území bylo navrženo celkem 5 malých retenčních nádrží
(mimo katastrální území Bystřička I a Bystřička II), které by alespoň částečně měly transformovat
povodňové průtoky. Plocha povodí k jednotlivým profilům je do 4 km 2 a jejich vliv se projeví zejména u
ochrany obce Valašská Bystřice.
Obec Bystřička je před povodněmi chráněna stejnojmenným vodním dílem, které dokáže kulminační
průtok transformovat přibližně o řád níže (z Q100 na Q50, z Q50 na Q20). Vzhledem k posílení
bezpečnosti vodního díla a snížení potenciálního rizika vzniku zvláštní povodně, je v Aktualizaci studie
před povodněmi na území Zlínského kraje v seznamu opatření zařazena rekonstrukce a zkapacitnění
přelivu VD Bystřička (ZL2300). Rekonstrukce přelivu je zmíněna i v Plánu povodí Moravy jako opatření
na ochranu území před extrémními stavy MO78, ID opatření MO130105. Dalšími opatřeními v
„Aktualizaci“ jsou: ZL2135 hráz Bystřička II, ZL2136 hráz Bystřička I, ZL3087 suchá nádrž Bystřička II,
ZL3088 suchá nádrž Bystřička I, ZL3089 suchá nádrž Bystřička III. Provedení těchto opatření řešení
územního plánu umožňuje. Opatření ZL2136 hráz Bystřička I ježí v navrhovaném koridoru pro silnici
I/57 a může být provedeno současně s výstavbou silnice na ploše DS. Opatření ZL2135 hráz
Bystřička II je lokalizována podél severní strany silnice II/05726 při křižovatce s I/57 a lze ji provést na
plochách DS a DZ. Opatření ZL2300 rekonstrukce přelivu VD Bystřička je možno provést v plochách
T* a ZL3186 vodní dílo Bystřička na ploše WT.

Krajinný ráz Zlínského kraje.
Území je zařazeno do oblasti krajinného rázu Vsetín. Leží v oblasti harmonické krajiny. Charakter
krajinné scény je definován jako uzavřená krajinná scéna, malá část na západě řešeného území jako
uzavřená liniová krajinná scéna. Podle koncentrace území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu:
určenou charakterem kulturní krajiny je řešené území zařazeno do ploch s koncentrací zvýšenou 5 - 10%;
určenou charakterem zástavby je řešené území zařazeno do ploch s koncentrací zvýšenou 5 - 10%.
Do oblasti vyznačených pohledových horizontů nejsou v rámci řešení územního plánu navrhovány
žádné nové aktivity. Samostatně bylo posouzeno obnovení rozhledny Klenov (OX 31) zpracovatelem
vlivu koncepce Územního plánu Bystřička na životní prostředí, který byl mj. i zpracovatelem
Krajinného rázu ZK. Obnovení rozhledny bylo umožněno za předpokladu kompenzačních opatření
především v územním vymezení regionálního biocentra ÚSES.

NR a R ÚSES Zlínského kraje (2003).
Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu jsou uvedené v Odůvodnění v kapitole 3.1.5.2 Územní
systém ekologické stability.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Zlínského kraje.
Navržena je cyklostezka s návaznostmi cyklistické dopravy kraje (DS 49, 118, 119, 120, 123, 124,
125, 126, 128, 130, 132, 133). Odůvodnění řešení viz kapitola 3.1.4.1 Dopravní infrastruktura.
Navržené řešení územního plánu Bystřička je v souladu s požadavky a podmínkami vyplývajícími
z těchto schválených materiálů vymezujících koncepci pro území Zlínského kraje. Dále je zpřesňuje a
doplňuje.
1.2 Širší vztahy
Obec Bystřička je součástí Zlínského kraje a ORP Vsetín. Západní část obce (k.ú. Bystřička II) leží
v údolí Vsetínské Bečvy, kterým prochází hlavní dopravní napojení obce, železniční i silniční, na města
Vsetín a Valašské Meziříčí. V železniční dopravě se nepředpokládají územní úpravy, v silniční dopravě
se počítá s vybudováním tunelové trasy nového vedení silnice I/57. V řešení územního plánu jsou
respektovány a zpřesněny koridory vymezené pro tuto silnici v rámci PÚR ČR 2008 a ZÚR ZK (viz.
Odůvodnění kap. 1.1.1 a 1.1.2 a kapitola Dopravní infrastruktura). Návaznost dopravního koridoru na
katastrální území Mikulůvka je zajištěno změnou č.1 Územního plánu Mikulůvka. Původní územní plán
této sousední obce, který nabyl účinnosti 18.11.2009, sice také počítal s novou trasou silnice I/57, ale její
přesnější vedení a především vymezení dopravního koridoru bylo později upravováno. Ve Změně č.1 ÚP
Mikulůvka jsou již hranice dopravního koridoru koordinovány a při přechodu křes katastrální hranice obou
obcí na sebe navazují. Změna č.1 ÚP Mikulůvka sice není ještě vydána, ale 13.1.2015 proběhlo společné
jednání o návrhu změny a k vymezení dopravního koridoru nebyly vzneseny žádné námitky.
V rámci technické infrastruktury je údolím Vsetínské Bečvy veden vodovodní přivaděč Vsetín – Valašské
Meziříčí a nadzemní vedení VVN 110 kV č.575. Dalších několik stávajících linek VN 22 kV překračuje
v různých místech hranice obce a tyto zůstávají beze změn. Ze severní strany je údolím řeky do obce
přiveden STL rozvod zemního plynu D160.
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Ve vztahu ke katastrálnímu území Velká Lhota u Valašského Meziříčí je třeba zajistit umístění
přečerpávací stanice odpadních vod na okraji katastrálního území sousední obce a krátký úsek výtlačné
kanalizace zpět na katastrální území Bystřička I, aby bylo možno odkanalizovat krátký úsek severního
břehu přehrady a splašky pak gravitačně přivést do ČOV pod přehradou.
V západní části řešeného území je navržen koridor pro nadzemní vedení VN 22 kV a přechází na
katastrální území obce Mikulůvka, kde má být instalována nová trafostanice (požadavek vznikl při řešení
územního plánu Mikulůvka a byl akceptován v řešení ÚP Bystřička).
Nadregionální a regionální ÚSES je řešen v souladu s PÚR ČR a ZÚR ZK (viz. Odůvodnění kap. 1.1.1 a
1.1.2 a kapitola Územní systém ekologické stability) prvky lokálního ÚSES byly v průběhu prací několikrát
upravovány a koordinovány, aby došlo k souladu při přechodu katastrální hranice.
Respektovány a s okolním územím uvedeny do souladu jsou také hranice CHOPAV Beskydy a Vsetínské
Vrchy, PHO II.stupně vnitřní a vnější ÚV Valašské Meziříčí – Jarcová.

2

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Schválené Zadání územního plánu je zásadním dokumentem pro zpracování územního plánu. V době
schválení Zadání nebyla Politika ČR 2008 ještě schválena. Vyhodnocení plnění tohoto dokumentu i ZÚR
ZK (resp. jejich aktualizace v roce 2012) je součástí předchozí kapitoly.
Údaje o splnění zadání:
Kapitola A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
1.V řešení územního plánu jsou respektovány požadavky a podmínky včetně republikových priorit
vyplývající z PÚR ČR 2008 tak, jak je uvedeno v předchozí kapitole 1.1.1.
2. Byly respektovány také požadavky vyplývající ze ZÚR ZK. Navržené řešení územního plánu bylo
provedeno tak, aby bylo v souladu s uvedeným aktualizovaným dokumentem – viz. předchozí kapitola
1.1.2.
3. Požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů
Požadavky koncepčních dokumentů a vazby širších územních vztahů byly akceptovány a jsou
komentovány v Odůvodnění v kapitole 1.1.3.
V rámci řešení územního plánu byly zohledněny další dokumenty:
a) Územní plán sídelního útvaru Bystřička a Bystřička – přehrada (1997) včetně doplňků a změn.
Materiál byl využit jako zdroj informací o území. Celé území kolem přehrady není součástí
nynějšího řešení – nyní je v územním plánu provedeno řešení jen v rozsahu k.ú. Bystřička I a k.ú.
Bystřička II. Rozsah řešeného území se tedy zmenšil o část plochy katastrálního území Velká
Lhota u Valašského Meziříčí a katastrálního území Malá Bystřice, které přiléhá k přehradní
nádrži.
Korekce řešení u navrhovaných ploch ÚPnSÚ Bystřička včetně schválených doplňků a změn,
která byla nebo musela být provedena v novém územním plánu:
 Dopravní řešení v západní části katastrálního území Bystřička II ve vztahu ke změně
řešení nové trasy silnice I/57 a napojení této trasy na stávající silniční síť, požadavkům
PÚR ČR a ZÚR ZK. Dopravní koridor je nově vymezen a v průběhu zpracování
územního plánu byl několikrát upravován.
 Plocha V10 „Na Nové“ - území dosud nezastavěno, původní plocha pro výrobu byla
zrušena, území je navrženo jako součást dopravního koridoru pro silnici I/57.
 Plocha V11 „Na Nové“ - území zatím nezastavěno, původní plocha pro výrobu byla
zrušena (kvalitní zemědělská půda, záplavové území Vsetínské Bečvy, negativní
ovlivnění hnízdišť ptáků na březích Vsetínské Bečvy, nejistá pozice území v souvislosti
s dopravními změnami), ponecháno jako zemědělská půda.
 Plocha G „Nad Konvicou“ - území zatím nezastavěno, určeno pro individuální bydlení.
Plocha byla zmenšena přibližně na polovinu výměry a navržena jako plochy pro bydlení
BI 4, 113. Zmenšení rozsahu výstavby bylo provedeno v důsledku obtížnějšího zakládání
– pro jednotlivé objekty musí být proveden jednoduchý inženýrsko – geologický průzkum,
a v důsledku, že množství potřebných návrhových ploch pro bydlení v celkovém součtu je
dostatečné i při použití přibližně jen jedné poloviny plochy). Zbývající - severní část - je
ponechána jako zemědělská půda.
 Plocha H pro bydlení a O11 „Konvica“ pro občanské vybavení. Jsou z části zastavěny
jako plochy pro bydlení, zbývající část (BI 3) je po přehodnocení využití ploch navržena
také jako plocha individuálního bydlení. Potřeba rozvoje ploch pro občanské vybavení
v obci není, není jasné jaké zařízení OV (a to i v budoucnu) by v místě mělo či mohlo být.

Ing.arch.L.Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I/4007, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 234
únor 2015

























Územní plán Bystřička
ČÁST II ODŮVODNĚNÍ
zakázkové číslo 14-02-10

II - 15

O11 „Roveň“ pro občanské vybavení bez konkrétního určení a K5 pro obřadní smuteční
síň – plochy jsou dosud volné, pro občanské vybavení nejsou potřebné, obřadní
smuteční síň nebude v návrhovém období v obci realizována. Plochy jsou navrženy pro
individuální bydlení (BI 5).
K4 „Nad Rovní“ pro založení nového obecního hřbitova – záměr je z řešení územního
plánu vypuštěn, v dohledné době se s hřbitovem v obci nepočítá.
Plochy A, B pro bydlení – byly v podstatě ponechány jako BI 11, 12, 13, ale v části
s nepříznivým sklonem k severu, pod lesem, zůstanou jako zemědělská půda.
Plocha K pro bytové domy – území je zatím nezastavěno. V územním plánu je plocha
navržena jako smíšená obytná SO 19, která umístění bytového domu připouští. Plocha s
rozdílným způsobem využití BH (plocha pro hromadné bydlení - bytové domy) není
v územním plánu navrhována.
Plochy V5 a V11 „Za farmou“ pro výrobu, služby, sklady. Plocha je z řešení vypuštěna
vzhledem k velmi nepříznivým terénním podmínkám a přiměřenému rozsahu vhodnějších
ploch pro rozvoj výroby.
Plocha E pro bydlení – byla v podstatě ponechána jako smíšené obytné plochy SO 23.
Plocha M pro individuální rekreaci – byla z řešení vyřazena (nepřiměřený rozvoj ploch
pro výstavbu chat není žádoucí).
Plocha N pro individuální rekreaci – byla z části ponechána jako zahrádkářské osady –
stav a z části plochy byla z řešení vypuštěna (nepřiměřený rozvoj ploch pro výstavbu
chat není žádoucí).
Plocha N „Nad pláží“ pro občanské vybavení – bazén, herna, posilovna bowling, hřiště,
dětské hřiště, občerstvení – plocha byla z řešení územního plánu vypuštěna vzhledem
k nutnosti regulace kapacit rekreačních a sportovních zařízení v prostoru přehrady.
Plocha S14, PP „Pod kinem“ rezervní plocha pro občanské vybavení a pro parkoviště –
jsou z řešení územního plánu vypuštěny vzhledem k regulaci kapacit rekreačních a
sportovních zařízení v prostoru přehrady a vzhledem k nutnosti rozšíření ploch pro ÚSES
v daném prostoru.
Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička, lokalita 1A – plocha pro individuální bydlení „Konvica“
(z původního využití plochy O11 občanské vybavení). V řešení územního plánu je
respektováno, vyznačeno z části jako plocha BI stav a z části zastavitelná plocha BI 3.
Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička, lokalita 1B - lokalita „Před školou“ - v průběhu projednávání
změny byla z řešení vyřazena.
Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička, lokalita 1C - „Za křižovatkou do Růžďky“ - plocha navržena
k zástavbě rodinnými domy (původně ponechaná zemědělskému využívání). V řešení
územního plánu je změna plně respektována. Vyznačena je jako plocha SO 20, SO 21.
Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička, lokalita 1D - „U družstva“ - plocha s nedokončeným
polyfunkčním objektem vedení zemědělského družstva. Ve změně bylo navrženo stavbu
demolovat a plochu vrátit do ZPF. V řešení územního plánu bylo akceptováno částečně:
stavba byla odstraněna, ale pozemek již vyňatý ze ZPF, byl využit jako zastavitelná
plocha pro výrobu a drobné podnikatelské aktivity (VD 28), pro něž bylo třeba v územním
plánu najít novou plochu. Situování v návaznosti na stávající výrobní plochy v přiměřené
vzdálenosti od soustředěné obytné zástavby v úzkém prostoru údolí Bystřičky, prakticky
nemá variantu a znamená i využití nezemědělských ploch tj. snížení nároků na nový
zábor zemědělské půdy. Toto řešení územního plánu se jevilo z komplexního posouzení
jako nejvhodnější.
Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička, lokalita 1E - „Ježkovy“ – plocha G určená pro výstavbu
rodinných domů nebyla změnou sice vyřazena z řešení, ale její využití vzhledem ke
komplikovanějším způsobům zakládání obytných staveb bylo posunuto do vzdálenější
budoucnosti. V řešení územního plánu je využita přibližně jen polovina plochy(jižně od
stávající polní cesty). Malá část z toho je již zastavěna (BI stav), jižně pod cestou jsou
pak navrženy zastavitelné plochy BI 4, BI 113. Jejich využití je však podmíněno
výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu.
Plocha severně nad stávající polní cestou je ponechána zemědělskému využívání (Z) a
jen malá část na východě doplňuje stávající pás rekreačních staveb podél okraje lesa
návrhovou plochou pro individuální rekreaci (RI 15).
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Změna č.1 ÚPnSÚ Bystřička přehrada, lokalita 1-1 „Nad pláží“ – plocha pro individuální
bydlení. V řešení územního plánu respektováno, vyznačeno jako plocha SO.4 stav, v níž
je bydlení jako hlavní využití.
Změna č.2-1 „U Vaňků“ – plocha zemědělské prvovýroby. V řešení územního plánu
respektováno, vyznačeno jako plocha Z, kde jsou přípustným využitím mj. také s tavby,
zařízení a opatření pro zemědělství.



Změna č.2-2 „Ježkovy“ – v řešení územního plánu respektováno, vyznačeno jako plocha
BI stav.
 Změna č.5, lokalita 5-1 „U Vaňků“ – plocha pro individuální bydlení. V řešení územního
plánu respektováno, vyznačeno jako součást zastavitelné plochy 1 SO, v níž je bydlení
definováno jako hlavní využití.
 Změna č.5, lokalita 5-2 „Páleniska“ – plocha pro individuální bydlení. V řešení územního
plánu respektováno, vyznačeno jako součást zastavitelné plochy 7 BI, v níž je bydlení
v rodinných domech definováno jako hlavní využití.
 Změna č.5, lokalita 5-3 „Pod Růřďkou“ – plocha pro občanské vybavení. V řešení
územního plánu respektováno, vyznačeno jako součást plochy SO stav, v níž je
občanské vybavení definováno jako hlavní využití.
b) Další dokumenty:
Mapy náchylnosti území k porušení stability svahů v měř. 1 : 10 000, Čes. geologická služba;
Mapy sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací v měř. 1 : 50 000, Geofond ČR.
Materiály využity při koncepční práci jako zdroj informací v tom smyslu, aby se navrhované
zastavitelné území těmto nestabilním plochám vyhnulo. Ve výjimečných případech (BI 4, 113),
kdy nestabilní území bylo pro zástavbu navrženo, je využití podmíněno výsledkem inženýrskogeologického průzkumu. Současně byly řešeny příhraniční vazby územního plánu např. dopravní
infrastruktura, technická infrastruktura, ÚSES (viz. Koordinační výkres).
Kapitola B) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
V souladu s požadavkem v „Zadání“ byly při řešení územního plánu využity informace čerpané z územně
analytických podkladů. Ty vyhodnocují současný stav i podmínky využívání území a jeho hodnoty,
rozvojové tendence, střety zájmů, okruhy problémů k řešení. Podmínky jsou součástí dalších kapitol
Zadání a jejich vyhodnocení je v nich provedeno.
Součástí ÚAP je rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ - aktualizace 2012) zpracovaný na základě
vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb
v území, které stanovují i některé z problémů pro řešení územního plánu.
Podstatou vyváženého vývoje území je přiměřený rozvoj všech tří pilířů, v nichž je udržitelný rozvoj
území sledován a posuzován. Jsou to pilíř sociodemografický, pilíř environmentální a pilíř ekonomický.
Souhrnně, v hodnocení všech pilířů území obce Bystřička nijak nevybočovalo z průměru obvodu Vsetín a
vztahy mezi jednotlivými pilíři jsou v přijatelných proporcích.
Kapitola C) Požadavky na rozvoj území obce
V souladu se Zadáním se při zpracování územního plánu autoři zaměřili na vytvoření podmínek pro
rozvoj bydlení, občanské vybavenosti a rozvoje rekreace. Šlo však o komplexní řešení se snahou o
ochranu hodnot přírody a krajiny. V souvislosti s bydlením byla řešena i občanská vybavenost (i formou
ploch smíšeného využití), dopravní infrastruktura a technická infrastruktura.
Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití - stávající i navržené - byly stanoveny podmínky pro
využití.
Plochy pro bydlení jsou navrženy ve třech kategoriích ploch s rozdílným způsobem využití:
BI Plochy individuálního bydlení: navrženo je celkem 10 lokalit ploch (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 37, 113) o
celkové výměře asi 8,7 ha.
SO Plochy smíšené obytné: navrženo celkem 7 lokalit (1, 18, 19, 20, 21, 23, 24) o celkové výměře asi
4,6 ha.
SO.3 Plochy smíšené obytné vesnické: navrženy jsou 2 lokality (14, 30) o výměře 1,5 ha.
Podrobněji viz.následující kapitola 3.
Kapitola D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
1.Požadavkem bylo bilancovat stávající obytné plochy a navrhnout nové plochy pro bydlení s výhledem
do roku 2020. Bilance ploch pro bydlení a občanské vybavení byly provedeny pro 1050 obyvatel.
I když se územní plán jednotlivými objekty při řešení nezabývá z hlediska celkové kapacity navržených
ploch pro individuální bydlení a ploch smíšených obytných v územním plánu vychází předpoklad asi 115
pozemků pro rodinné domy. Plochy pro bytové domy nejsou navrhovány.
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Podle provedené prognózy potřeby bytů v Bystřičce v průzkumech a rozborech vychází pro řešení
územního plánu potřeba navrhnout asi 80-100 pozemků pro rodinné domy. Navržené plochy tuto
kapacitu s malou rezervou naplňují. Pokud by vlastnicky byla dostupná přibližně polovina navržených
ploch znamenalo by to reálný roční trend výstavby v obci asi 6 RD.
2.Všechny navrhované plochy i ještě nevyužité navrhované plochy z předchozího územního plánu byly
prověřeny z hlediska vhodnosti funkčního využití i celkové koncepce a potřebnosti v novém územním
plánu (viz. Odůvodnění kap. 2, odst.3a).
3.Byly stanoveny podmínky pro jednotlivé stávající i navržené plochy s rozdílným způsobem využití
s určením hlavního využití, přípustného využití a případně i podmíněně přípustného využití. Nepřípustné
využití není stanoveno, protože jakýkoliv předmět neuvedený v nepřípustném využití, by mohl právně být
z tohoto důvodu považován i za přípustný.
4.Území obce je v grafické části dokumentace rozčleněno na zastavěné, zastavitelné a nezastavěné.
5.V Návrhu jsou definovány navržené pojmy.
a) Plochy bydlení – byly posouzeny již navržené plochy pro bydlení, navrženy nové plochy pro bydlení a
to i ve formě smíšeného využití, byla stanovena plošná a prostorová regulace tak, aby nevytvářela
negativní vizuální dominanty a navržená zástavba není rozvolňována do krajiny. Celková kapacita
navržených ploch pro individuální bydlení a ploch smíšených obytných v územním plánu představuje asi
115 pozemků pro rodinné domy, která by pro desetileté období měla být dostatečná.
Vyznačení etapizace na základě konzultací na KÚZK bylo z řešení územního plánu vypuštěno. Nově
navržené plochy nejsou v kontaktu s plochami výroby a skladování. Stávající plocha nad nádražím je
klasifikována v novém územním plánu jako BI. Plocha G z předchozího ÚPnSÚ (nyní BI 4 a 113), byla
výrazně zmenšena. Tak velký rozvoj v aktuální době nebude třeba. Navíc vzhledem k nestabilitě svahu je
využití pro bydlení podmíněno zpracováním jednoduchého inženýrsko-geologického průzkumu.
b) Plochy občanského vybavení – do ploch jsou zařazena zařízení v souladu metodikou pro zpracování
územních plánů (Sjednocení dÚP HKH 2007). Plochy občanského vybavení byly vyhodnoceny a do
řešení zařazeny vlastně v souladu s koncepcí předchozího ÚPnSÚ. Do řešení územního plánu byly
zařazeny mj. tři plochy komerčního občanského vybavení (OK 25, 26, 27) a dvě plochy hromadné
rekreace (RH 33, 34) v území pod přehradou a navrženo je obnovení rozhledny Klenov (OX 31). Další
územní rozvoj rekreačních aktivit i s ním souvisejícího občanského vybavení v prostoru přehrady není
žádoucí a musí probíhat na stávajících plochách.
V obci je respektováno rozšíření sportovního areálu U Lukášů (OS 17).
Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití byla stanovena plošná a prostorová regulace. Využití
žádné ze zastavitelných ploch není podmíněno zpracováním územní studie. Zařízení občanského
vybavení mohou být umístěny i v plochách smíšených obytných v souladu s podmínkami stanovenými
pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.
c)Plochy rekreace – byly vyhodnoceny plochy rekreace prakticky v návaznosti na koncepci předchozího
ÚPnSÚ. V souladu s platnou metodikou byly stávající plochy rekreace zařazeny do nové kategorizace
ploch rozdílným způsobem využití rekreačního charakteru. Celkově rekreace příliš posilována není, nově
jsou navrženy v podstatě jen proluky - tři malé plochy (dvě pro RH 33, 34 a jedna pro RI 15 - mimo
přehradu). V metodice nejsou plochy s rozdílným způsobem využití členěny na letní či zimní rekreaci.
Stávající lyžařský vlek a sjezdová trať byly vymezeny jako OS a S*. Plochy pro běh na lyžích není možné
navrhovat jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití.
Plocha pro rozhlednu byla vymezena (OX 31).
d)Plochy veřejných prostranství – původně byly navrženy ve dvou kategoriích (PV, PZ) tři plochy PV 8,
78, 105 a jedna PZ 94 jako příjezdy k navrhovaným lokalitám. Na základě požadavku pořizovatele byly
plochy sjednoceny jako P* plochy veřejných prostranství bez podrobnějšího členění
e)Plochy výroby a skladování – nevyužité plochy navržené v předchozím ÚPnSÚ byly redukovány. Pro
VD byla navržena plocha cca 2 ha po nedokončené a demolované stavbě vedení bývalého JZD (VD 28),
kde je možné umístit malé a stření podnikání. Byla stanovena plošná a prostorová regulace včetně
určení výškové hladiny. Podle přípustných činností pro výrobu a skladování mohou být v zóně i plochy
zeleně. Součástí jsou i plochy dopravní a technické infrastruktury.
f)Plochy vodní a vodohospodářské – jsou navrženy jednak obecní čistírna odpadních vod u trati ČD a
ČOV pod přehradou (TV 67, 82). V dlouhém průběhu projednávání územního plánu byla obecní ČOV
včetně příjezdové komunikace realizována a zprovozněna. Do řešení byla ČOV zařazena jako stav,
takže TV 67 již mezi návrhovými plochami nefiguruje. Nové vodní plochy nebyly navrženy a u stávajících
vodních zařízení nedochází prakticky k žádným změnám. V rámci ploch s rozdílným způsobem využití
podél vodních toků je umožněna jejich údržba správcem i další funkce toků a jejich údolních niv
s ohledem na krajinnou, protipovodňovou i rekreační funkci.
g)Plochy zemědělské – požadované plochy pro exkluzívní zemědělskou činnost nejsou vymezeny. Lze ji
provozovat na všech samotách s klasifikací SO.3 a na přilehlých polnostech. Opatření ke snížení eroze
půdy (pásy protierozní zeleně na zemědělské půdě) je možné navrhnout pouze za cenu dalších záborů
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zemědělské půdy. Závažnost erozní situace byla shledána v nižší úrovni, takže protierozní opatření
s výjimkou dvou otevřených odvodňovacích kanálů (T* 91, 92) nebyla navržena.
Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělskou půdu je provedeno v kapitole 4. Navráceny do plochy
zemědělské půdy jsou tři malé plošky vzniklé při úpravě silnice III/05726 a mostku přes Bystřičku (Z 93,
96, 97). Plochy stávajících samot byly v řešení územního plánu zařazeny vesměs do ploch smíšených
obytných vesnických (SO.3), což umožňuje bydlení i provozování hospodářské zemědělské činnosti na
přilehlých polnostech.
h)Plochy lesní – jsou chráněny jako významný krajinný prvek. Řešení územního plánu je vůči lesním
plochách velmi šetrné. Celkový zábor je asi jen 1 ha a tvoří jej plochy pro komunikace, plochy pro
odvodňovací příkop, koridory pro kanalizaci, rozhledna. Žádné zásahy do lesů nejsou navrhovány. Nové
konkrétní vymezené plochy pro hospodářský les nebyly požadovány, zpracovatel v územním plánu
zalesňování také nenavrhuje. Respektuje stávající plochy zeleně ve volné krajině jako (K) krajinnou
zeleň. Pásmo 50 m od okraje lesa je respektováno jen částečně: v řešení byl zájem jednak aby
zemědělská půda zůstala obdělávatelná a současně navržené využití u zastavitelných ploch bylo reálné i
při respektování pásma kolem lesa stavebními objekty podle možností ploch s rozdílným způsobem
využití. Navržené liniové stavby nevedou k nějakému významnému rozdělení stávajících lesních
komplexů. Jedná se jen o kratší úseky kanalizace v oblasti Konvica a u přehrady a dva odvodňovací
příkopy U Lukášů (viz tabulková část), které nezpůsobí negativní ovlivnění stability přilehlých lesních
porostů. Vznik rekreačních lesů na úkor lesů hospodářských není ani v oblasti přehrady Bystřička
žádoucí.
i)Plochy přírodní – jsou nezastavitelné, jsou pro ně definovány přípustné činnosti. Nepřípustné činnosti
nejsou na základě metodiky zpracování územních plánů a dohody na KÚZK definovány. Jako plochy
přírodní jsou vyznačeny především plochy biocenter (viz. tabulková část). Plochy byly prověřeny
z hlediska funkčního využití území v malé míře i upraveny ve spolupráci s Arvitou s.r.o. Otrokovice podle
dnešních požadavků a podmínek i skutečného stavu v terénu.
j)Specifické plochy – jako plochy specifické byly vyznačeny stávající plochy rekreace specifických forem
RX (pláže u přehrady) a navrhovaná plocha občanského vybavení specifických forem OX 31 (rozhledna).
k)Smíšené plochy – byl vymezen a stabilizován poměrně velký rozsah ploch smíšených na stávajících
plochách i na navrhovaných zastavitelných plochách. Širší vymezení činností, které se ovšem vzájemně
neohrožují ani neobtěžují, umožňuje přirozený vývoj jednotlivých zón a je v obcích tradiční tak, jak se
obce i dříve vyvíjely a jednotlivé funkce v tomtéž území vzájemně kooperovaly. Takto jsou vymezeny SO,
SO.3, SO.4, S*.
Kapitola E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Je navržena v návaznosti na stávající síť veřejné infrastruktury.
1.Dopravní infrastruktura:
Byla posouzena a stabilizována silniční síť na území obce v návaznosti na koncepci založenou v ÚPnSÚ.
Návrhové plochy jsou v souladu se ZÚR ZK a úpravou dle dokumentace pro SP silnice I/57 a její
připojení na stávající silniční síť. U stávajících ploch jsou vymezeny plochy pro dopravu resp. uliční
prostor – nikoliv silnice samotná. Směrové a šířkové uspořádání silnic a místních komunikací je uvedeno
textově. Nové samostatné plochy pro dopravu v klidu nejsou navrženy. Doprava v klidu se musí odehrát
přímo na funkčních plochách (kde je dopravní infrastruktura přípustná).
U navrhovaných ploch bylo současně řešeno jejich napojení na dopravní infrastrukturu a to buď možností
prodloužení komunikací ve stávajících plochách v nichž ji lze provést, nebo návrhem nové zastavitelné
plochy.
Podél páteřní silnice vedoucí obcí byla navržena pěší a cyklistická stezka.
Protihluková opatření připadají v úvahu jen v souvislosti s novou trasou silnice I/57 a pokud budou v
projektové dokumentaci silnice navržena, musí být řešena v rámci plochy dopravního koridoru (DS 38,
39, 41, 44, 45, 136).
Na základě úpravy metodiky byla etapizace z řešení územních plánů vypuštěna.
Hromadné garáže nejsou navrhovány. Navržena byla pouze jedna dvojgaráž jako legalizace stávajícího
stavu (DS 135).
Koridor silnice I/57 (S3) Palačov … Pozděchov byl v zásadě respektován v šíři 200 m a upřesněn dle
konkrétních podmínek v území. Je vymezen plochami DS 38, 39, 41, 44, 45, 136. V rámci koridoru lze
požadovanou kategorii silnice vymezit. Koordinace vazeb s územím sousedních obcí byla provedena
v rámci kontroly dokumentace na KÚZK.
2.Technická infrastruktura:
Ve většině případů jsou inženýrské sítě řešeny jako součást jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití. Výjimku tvoří např. ČOV, hlavní kanalizační sběrač, prodloužení linek VN a trafostanic, které jsou
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.
a)Zásobování vodou
- byla vyhodnocena koncepce zásobování vodou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
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Zlínského kraje. Návrh v územním plánu je zcela ve shodě s PRVKZK.
- zásobovací řady byly prodlouženy k obvodu nově navrhovaných lokalit.
b)Odkanalizování - byla vyhodnocena koncepce odkanalizování založená v ÚPnSÚ a uvedena do
souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. V obci byla navržena obecní ČOV u
železniční trati (nyní již realizována, takže je vyznačena jako stav). V území u přehrady je navržena ČOV
pod hotelem Klenov (TV 82) a navržena je také intenzifikace stávající ČOV pravobřežní pod přehradní
hrází. V odlehlých lokalitách bude likvidace odpadních vod zajišťována individuálním způsobem.
Ve dvou případech jsou pro zachycení dešťových vod navrženy otevřené příkopy (T* 91, 92). Do doby
vybudování kanalizace s řádným čištěním odpadních vod lze připustit čištění individuálním způsobem.
c)Zásobování plynem – k obvodu nově navrhovaných lokalit byly prodlouženy STL rozvody zemního
plynu (TE 77, 106).
d)Zásobování el.energií – NN rozvody v podrobnosti územního plánu nejsou řešeny. V lokalitách
s předpokládaným rozvojem byly pro posílení výkonu navrženy dvě nové trafostanice (TE 76, 79).
e)Pokrytí území signálem mobilních operátorů není předmětem řešení územního plánu, pokud ze strany
operátorů není požadavek na umístění jejich zařízení.
f)Zásobování teplem – plochy pro FVE ani větrné elektrárny nejsou vymezovány, protože se jedná ryze o
podnikatelský záměr a vlastnickou dosažitelnost pozemků pro podnikatele. Pak mohou následovat studie
na životní prostředí a krajinný ráz (financované podnikatelem). Žádný takový rozpracovaný záměr není
znám a do řešení územního plánu není zařazen.
g)Likvidace odpadů – nové plochy pro sběr, třídění a recyklaci odpadů nejsou navrhovány, stávající
způsob je funkční.
Kapitola F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
1.Řešení územního plánu je koncipováno tak, aby nebyly znehodnocovány hodnoty území.
2.Respektovány jsou:
a)architektonické a urbanistické – pohledové osy, dominanty, drobná architektura, pasekářské osídlení –
nejsou řešením poškozovány a měněny
b)historické – nemovité kulturní památky, drobná lidová architektura jsou respektovány a je jim
umožněna důstojná existence, území s archeologickými nálezy je vyznačeno, platí ustanovení § 22
zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ochrana archeologického dědictví).
c)přírodní - respektovány jsou parametry CHOPAV Vsetínské Vrchy, přírodní památka U Vaňků, přírodní
rezervace Klenov, významné krajinné prvky, plochy ÚSES, zachován krajinný ráz (výjimku může tvořit
jen nová trasa silnice I/57 – tam však musí být posouzen vliv na krajinný ráz samostatně pro celou tuto
stavbu a hledána kompenzační opatření, až do situace, že stavba nebude vůbec realizována). Je
umožněna existence stávající soliterní zeleně, plochám se zachovalým přírodně historickým charakterem
a dalším hodnotným a přírodně cenným lokalitám.
Kapitola G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Graficky i textově jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby v souladu s metodikou jednotného postupu
tvorby územních plánů Zlínského kraje (sjednocení dÚP HKH 2007). Vymezení veřejné prospěšných
staveb pro dopravní a technickou infrastrukturu je provedeno v Návrhu, vymezení veřejné prospěšných
opatření a plochy pro asanaci rovněž. Stanovení předkupního práva je provedeno v Návrhu.
Kapitola H) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
1.Ochrana veřejného zdraví – nově navrhované plochy bydlení, občanského vybavení a rekreace budou
splňovat limity hluku pro denní i noční dobu plynoucího z dopravy. Hraniční hodnoty mohou být
dosahovány jen v nejzápadnějším cípu katastrálního území Bystřička II, u nové trasy silnice I/57.
Případná protihluková opatření budou součástí její stavby. V blízkosti koridoru pro tuto silnici ani
v blízkosti stávající železnice nejsou nově navrhované plochy uvedeného charakteru. Pro další
zastavitelné plochy ležící při silnici III/05726, jako jsou BI 5, 6, 12, 13 a SO 1, 20, 21, 23, 24, je využití
podmíněno průkazem v dalším stupni projektové přípravy, že nebudou překročeny maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro
bydlení.
Všechna vodohospodářská pásma jsou vyznačena v koordinačním výkrese. Uvnitř pásma II.st.vnější
Valašské Meziříčí – Jarcová, je navržena zastavitelná plocha TV 64, propojení vodovodů, TE 116 a 134
linka VN. Vážnějším konfliktem však může být koridor pro silnici I/57. Problém musí být vyřešen
v dokumentaci pro tuto silnici a to opatřeními pro zamezení kontaminace podzemních vod ze silničního
provozu. Jinak nelze stavbu silnice připustit.
Uvnitř pásma II.st.vnitřní jímacího území Bystřička, jsou navrženy zastavitelné plochy, které vážnější
konflikt nezpůsobí (kanalizace TV 73, 74).
2.Požadavky na civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu - z hlediska civilní ochrany nebyly vzneseny
žádné specifické požadavky, které by vyžadovaly územní řešení. Obranyschopnost státu navrženým
řešením územního plánu nebude ohrožena.
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Podklady resp. požadavky na zapracování speciálních zájmů do řešení územního plánu, jako např.:
ukrytí obyvatelstva, evakuace obyvatelstva, skladování materiálu CO a humanitární pomoci, vymezení a
uskladnění nebezpečných látek, záchranných a likvidačních a obnovovacích prací, nouzového
zásobování obyvatelstva, nebyly zpracovatelům územního plánu předány, takže ve funkčním využívání
jednotlivých ploch řešeného katastrálního území nemají svůj odraz.
3.Ochrana ložisek nerostných surovin – v obci je pouze nevýhradní ložisko nerostných surovin –
pískovec v kamenolomu Bystřička. Těžba kamene je respektována, územní rozvoj není navržen.
4.Požadavek na geologickou stavbu území – rozvojové plochy jsou navrženy mimo nestabilní území.
Pouze využití lokalit BI 4 a 113 je podmíněno provedením jednoduchého inženýrsko – geologického
průzkumu.
5.Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy – v dokumentaci je vyznačeno stanovené
záplavové území. Aby nedošlo k nehospodárnému užívání zastavěného území byly využity ve
výjimečných případech i některé plochy ležící v záplavovém území. V záplavovém území Q20 jsou
navrženy plochy BI 5, VD 28, O 112. V záplavovém území Q100 leží zastavitelné plochy uvedené
v předchozím textu a dále z části své plochy BI 6, SO 1, 21, 23, 24, SO.3 14, 30, RH 33, 34.
Řešení jednotlivých staveb v tomto prostoru a jejich osazení v terénu musí být přizpůsobeno nebezpečí
ohrožení víceletými vodami tak, že případné zaplavení způsobí jen minimální škody.
Kapitola I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
1.Při řešení byly respektovány podmínky při řešení střetů zájmů a problémů v území viz předchozí
odstavce D a E.
2.Navrhované lokality bydlení a občanského vybavení byly posouzeny ve vztahu k riziku svahových
deformací a sesuvů. Dvě plochy jsou v rizikové poloze (BI 4, 113) a jejich využití je podmíněno
provedením jednoduchého inženýrsko – geologického průzkumu.
3.Výběr ploch byl komplexně posuzován v několika kolech z různých hledisek, přičemž ochrana
nejkvalitnějších půd (I. a II. třída) měla značnou prioritu. Byly tak vypuštěny i některé plochy, které by se
z urbanistického hlediska logicky k zástavbě nabízely.
4.Zábor zemědělské půdy byl minimalizován. Jako plochy pro drobnou výrobu byla využita i plocha
nedostavěného areálu vedení bývalého JZD.
5. Plochy územních rezerv nebyly navrženy. Etapizace byla vypuštěna, územní rezervy se z hlediska
záboru zemědělské půdy nevyhodnocují.
6.V území jsou respektovány nadřazené inženýrské sítě včetně koridorů ochranných pásem.
7.Do řešení byly zapracovány územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu podle předaných
podkladů.
8.Do řešení byly zapracovány i změny ÚPnSÚ, ve stejném rozsahu jak byly vloženy do ÚPnSÚ a staly se
jeho součástí. Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití nemůže jít ve většině případů o stejně
nazvané funkční využití se stejným způsobem vymezení přípustných činností, protože v řešení územního
plánu respektujeme současně platnou legislativu a metodiku zpracování územních plánů. Využití ale
logicky odpovídá. Územní rozsah a původní předpokládané využití je umožněno. V novém územním
plánu nebyla akceptována jen změna č.1 Úprava napojení nové trasy silnice I/57 na stávající
komunikační systém (1997). Řešení tohoto prostoru se změnilo ve vedení trasy zmíněné silnice, změnilo
se napojení na stávající dopravní systém i způsob vyjadřování daný metodikou (vyznačen koridor pro
dopravu, nikoliv vlastní silnice). Principielně však dopravní řešení zůstává: údolím Vsetínské Bečvy mezi
Vsetínem a Valašským Meziříčím je vedena nová trasa silnice I/57 a na ni je mimoúrovňově napojena
silnice III/05726 procházející údolím Bystřičky.
9.Územní plán je zpracován nad mapou poskytnutou pro zpracování územního plánu z krajské mapové
databáze. Mapa je zobrazením současného stavu k datu předání (říjen 2009). Kontrola mapového
podkladu a opravné zásahy do mapy nebyly zpracovatelem územního plánu prováděny.
10.Míra rizika staré ekologické zátěže (bývalé skládky komunálního odpadu) nebyla zpracovatelem
územního plánu určována. Zpracovatelé územního plánu i SEA společně konstatují, že ukončenou
skládku je třeba rekultivovat v souladu s plánem rekultivace. Nové návrhové plochy k tomuto účelu
nebylo třeba stanovovat. Plocha je vymezena jako krajinná zeleň.
11.Krajinný ráz a jeho uchování bylo sledováno při návrhu všech ploch. Mezi rizikové návrhy patří: nová
trasa silnice I/57- bude řešeno v rámci celé stavby silnice, územní rozšíření kamenolomu u přehrady –
záměr do územního plánu nezařazen, větrné elektrárny – záměry do územního plánu nezařazeny, FVE –
záměry do územního plánu nezařazeny, obnova rozhledny Klenov – je součástí řešení jako podpora
místního cestovního ruchu. Podmínky ochrany krajinného rázu jsou zajištěny vymezením jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití, stanovením podmínek pro jejich užívání (např. vymezení
přípustného a nepřípustného využití) a stanovením základní prostorové regulace, zejména výškové
hladiny – podlažnosti.
12.Stávající rozloha kamenolomu je respektována, po vytěžení kamene dojde k rekultivaci plochy na
základě schváleného projektu.
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13.Plochy výroby v západní části obce, umístěné po obou stranách železnice, jsou těsně srostlé s další
stávající zástavbou. Navrhnout plochy zeleně, které by oddělovaly výrobu od obytné zóny není
v podstatě možné. Jedinou možností je umístění pásů zeleně uvnitř areálu výroby, podél jeho okrajů.
Funkční vymezení ploch VD to umožňuje. Druhá výrobní zóna mezi obcí a přehradou, dříve převážně
zemědělská výroba, je posílena navrženou plochou VD 28 na místě nedostavěného a později
demolovaného vedení bývalého JZD. Areál je dostatečně vzdálen od obytné zástavby. Podobně jako
v předchozím případě by bylo vhodné v rámci areálu z východní i západní strany vytvořit pás zeleně.
14.Návrhy na poslední změny předchozího územního plánu byly prověřeny a konzultovány na prvním
výrobním výboru.
15. Návrhy na změny předchozího územního plánu:
Pozemek p.č.1156 a 266 st.pl. v katastrálním území Bystřička II – požadavku na zařazení do ploch
bydlení bylo vyhověno. Plocha je vyznačena jako smíšená plocha obytná SO stav.
Pozemek p.č.244 st.pl. a část 1083 v katastrálním území Bystřička II – požadavku na zařazení do ploch
bydlení bylo vyhověno. Plocha je vyznačena jako smíšená plocha obytná venkovského charakteru SO.3
stav.
16. Prověřit možnost využití ploch 149/1, 149/2, 147, 150/1 v katastrálním území Bystřička II jako plochy
bydlení. Požadavku nebylo vyhověno, území zůstává z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití
klasifikováno z větší části jako Z (zemědělská půda), menší část je navržena pro rozšíření lokálního
biocentra ÚSES (P 102). Uvedené pozemky jsou jednak kvalitní zemědělskou půdou, ale požadavku
nelze vyhovět především proto, že jde o plochy, které leží v PHO II.st. vnitřní jímacího území Bystřička.
V tomto pásmu je mj. zakázáno provádět výstavbu a větší zemní práce.
17.Vyhodnocení důsledků řešení územního plánu na zemědělskou půdu a PUPFL je provedeno
v samostatné kapitole Odůvodnění. Bilance i zdůvodnění jsou provedeny dle dohodnutého schématu
metodiky jednotného postupu tvorby územních plánů Zlínského kraje (sjednocení dÚP HKH 2007) a
v souladu s legislativními předpisy ochrany zemědělské půdy a metodického pokynu č.j. OOLP/1067/96.
18.V areálu AGRO-BESKYD, poklesl počet chovaných zvířat. Areál nebude územně zmenšován, je
vyznačen obecně jako plocha V - plochy výroby a skladování. Ze severu, západu a jihu je obklopen
stávající krajinnou zelení. Uvolněné plochy či objekty lze využít i pro nezemědělské způsoby výroby a
skladování.
Kapitola J) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
1.Dle požadavku zadání a v souladu s metodikou jednotného postupu tvorby územních plánů Zlínského
kraje (sjednocení dÚP HKH 2007) jsou téměř všechny nově navrhované plochy vymezeny jako
zastavitelné. Výjimku tvoří – a v tom nebylo možno požadavku v zadání vyhovět – návrh ploch
nezastavitelných jako jsou P, K, které jako zastavitelné nejsou vymezeny s výjimkou přípustného využití.
2. Jako plochy přestavby byly vymezeny P1 a P2 v rozsahu zastavitelné plochy DS 52 (narovnání silnice
III/05726 u mostu přes tok Bystřičky) a P3 uvnitř koridoru pro dopravní infrastrukturu (DS 39)
vymezeného pro novou trasu silnice I/57.
Etapizace není stanovována na základě dohody o metodickém přístupu ke zpracování územních plánů
(KÚZK).
3.Součástí řešení územního plánu bylo vymezení zastavěného území v souladu s §§ 58-60 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Kapitola K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií
Řešení územního plánu nestanovuje pro žádnou z navržených ploch a koridorů nutnost prověření změny
jejich využití územní studií, protože předpokládaný způsob zástavby plochy prověření územní studií
nevyžaduje.
Kapitola L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Požadavek na zpracování regulačního plánu není stanoven pro žádnou z návrhových ploch. Není proto
zpracováno ani zadání regulačního plánu, protože předpokládaný způsob zástavby jednotlivých ploch
takové prověření nevyžaduje.
Kapitola M) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast
Samostatnou částí řešení územního plánu je Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, které je zpracováno v souladu s přílohou č.5 Vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Před tím
bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí (SEA) dle zákona
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100/2001 Sb. Dokumentaci zpracovala Arvita s.r.o. Otrokovice a RNDr. Zuzana Kadlecová na základě
autorizace k této činnosti. Výstupem bylo několik opatření a požadavků na úpravu urbanistického řešení.
Dokumentace byla pak v tomto duchu upravena. Podmínky a požadavky jsou přehledně uvedeny ve
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ.
V rámci projednání návrhu zadání dotčený orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000).
Kapitola N) Požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant
Požadavek na zpracování konceptu nebyl stanoven.
Kapitola O) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č.7 Vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Je
zpracována digitálně dle metodiky jednotného postupu tvorby územních plánů Zlínského kraje
(sjednocení dÚP HKH 2007). Podle požadavku v zadání měly být výkresy dopravní a technické
infrastruktury zařazeny v části I Návrh. V tom případě by však mohly obsahovat jen navrhované části
(např. nové úseky silnic, či prodloužení linky VN s novou trafostanicí, nebo prodloužení vodovodního
řadu). Za této situace by dopravní systém ani systém fungování inženýrských sítí nebyl zřetelný ani
pochopitelný. Proto byly i na základě dohody KÚZK tyto dva výkresy přesunuty do části II Odůvodnění a
obsahují celý funkční systém jednotlivých inženýrských sítí včetně navrhovaných prvků, které navazují na
stávající.
Dokumentace bude odevzdána ve 4 listinných vyhotoveních.
I.Rozsah dokumentace územního plánu:
Část I Návrh: textová část, grafická část v měř. 1 : 5000 v členění:
I.1 Výkres základního členění
I.2 Hlavní výkres
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkresy dokumentující dopravní infrastrukturu, energetiku a vodní hospodářství nemohou být
podle požadavku Zadání v části I, ale jsou z metodických důvodů přesunuty do části II.
Odůvodnění. Etapizace není řešena.
Část II Odůvodnění: textová část, grafická část v měř. 1 : 5000 v členění:
II.1 Koordinační výkres
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 100 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.4 Technická infrastruktura – vodní hospodářství
II.5 Dopravní a technická infrastruktura – energetika a spoje
Výřez zastavitelného a zastavěného území z Koordinačního výkresu ve větším měřítku (1:2000) nebyl
zpracován po dohodě s obcí Bystřička vzhledem k rozsáhlému území obce.
2.Výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem.
3.Budou uskutečněny nejméně dva výrobní výbory. Bylo splněno.
4.Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Vyhláškou
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a dalšími předpisy, které se k řešené
problematice vztahují.
Zadání bylo schváleno ZO Bystřička 25.03.2009, pod č.u.: 29.6.

3

Komplexní zdůvodnění

3.1 Komplexní zdůvodnění řešení
3.1.1 Vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. č.
183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení
zastavěného území (MMR + ÚUR; 04/2007). Základem pro vymezení zastavěného území byly, kromě
předepsaných podkladů, jednoduchý terénní průzkum uskutečněný v červenci 2013. Původní hranice
zastavěného území stanovená v dokumentaci k datu 1.1.2010, byla ještě v průběhu zpracování a
projednávání územního plánu aktualizována a nyní je stanovena k datu 31.07.2013.
3.1.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepcí řešení územního plánu Bystřička byla snaha o vytvoření podmínek pro zajištění
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rovnováhy mezi požadavky na urbanizaci území a záměry na zachování kulturních, přírodních,
architektonických a urbanistických hodnot území, a aby současně toto řešení bylo v souladu se
záměry ZÚR ZK. Jednoznačným koncepčním záměrem byl také optimální prostor pro rozvoj rekreace
v souvislosti s přehradní nádrží. Byly stanoveny územní možnosti pro aktuální rozvoj rekreace a
komerčního občanského vybavení tak, aby nebyl narušen dlouhodobý udržitelný rozvoj tohoto území.
Hlavními cíly, které byly v řešení naplňovány byly především:
- Navrhnout dostatečnou kapacitu zastavitelných ploch pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití, aby byl umožněn přiměřený rozvoj sídla, ale aby současně nebyl na úkor
budoucích generací. V řešení byly zohledněny výhledové záměry předpokládané v předchozím
územním plánu a byly konfrontovány se současnými a budoucími potřebami území. Jednalo se o
zastavitelné plochy pro bydlení, plochy pro občanskou a technickou vybavenost, pro rekreaci a
v malém množství i plochy pro výrobu a další. Navrženy tedy byly zastavitelné rozvojové plochy
pro individuální bydlení i plochy smíšeného využití, v nichž bude bydlení také značným podílem
zastoupeno, plochy pro občanské vybavení různých typů (pro tělovýchovu a sport, komerční
zařízení v souvislosti s rekreací v oblasti přehrady a jako specifické formy občanského vybavení
rozhledna Klenov). Dále je navrženo malé množství nových ploch pro rodinnou i hromadnou
rekreaci, plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby, veřejná prostranství, plochy pro dopravní i
technickou infrastrukturu (významnými prvky řešení jsou např. nová trasa silnice I/57, komplexní
systém čištění odpadních vod). Územně není dále rozvíjena těžba kamene v blízkosti přehrady.
- Řešení bylo koncipováno tak, aby byly vytvořeny územní podmínky pro přestavbu rozvoj sídla,
aby byly vytvořeny územní možnosti pro rozvoj pracovních příležitostí a zajištěn všestranný
rozvoj a prosperita území;
- Urbanistická kompozice byla podřízena funkčnímu zónování sídla, tj. konfiguraci terénu daného
údolím Bystřičky a dalším podmínkám území;
- Navržené řešení územního plánu umožňuje rozvoj území obce v souladu se zásadami
udržitelného rozvoje a vytváří současně podmínky pro zajištění dobrých životních podmínek
obyvatel obce a pro koordinaci veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území.
Posílení ochrany a rozvoje hodnot území je zajišťováno v územním plánu návrhem opatření protierozní
ochrany (záchytné příkopy v blízkosti sportovního areálu), návrhem ploch pro realizaci chybějících
lokálních prvků ÚSES, které navazují na regionální prvky i stávající lokální prvky ÚSES a na tvorbu
krajiny. Rozvoj obce na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní
prostředí a ekologickou únosnost území.
Urbanistická koncepce a prostorové uspořádání, historické návaznosti:
Řešením územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro další rozvoj a budování obce navazující na
tradice a kulturní, architektonický a urbanistický odkaz minulosti. Rozhodujícími a v mnoha směrech i
určujícími prvky i pro koncepci současného a budoucího rozvoje obce jsou komplikované terénní
podmínky a zájmy ochrany přírody a životního prostředí.
Obec Bystřička vznikla pasekářkou kolonizací v údolí Bystřičky v polovině 17.století. Tento způsob
osídlování zpravidla nevedl ke vzniku jednoznačného jádra, centra či návsi, kolem níž se pak zástavba
rozšiřuje. Jednoznačně definovaný střed obce nevznikl ani v Bystřičce.
Dnes je obec známa především díky vodní nádrži, která byla vybudována v letech 1907-1912. Přehrada
měla být ochranou před velkými vodami, které pravidelně plenily nepříliš široké a mělké údolí. Pro vývoj
území měl však výrazný vliv i rekreační potenciál přehrady. Dnes je již značná část ploch v poměrně
úzkém údolí říčky Bystřičky zastavěna.
Řešené území je součástí České republiky a Zlínského kraje. Územní plán Bystřička se zabývá řešením
dvou katastrálních území (Bystřička I a Bystřička II). Katastrální hranice jsou vyznačeny v grafické části
dokumentace. Rozsah řešeného území má výměru cca 951 ha.
V západní části území, v údolí Vsetínské Bečvy se připravuje realizace nové trasy silnice I/57.
Předpokládá se její tunelová varianta včetně mimoúrovňového připojení silnice 05726, která pak
odbočuje východním směrem a prochází údolím říčky Bystřičky. Území pro silnici I/57 je vymezeno jako
dopravní koridor a nová výstavba jiných funkcí kromě silnice v tomto koridoru není navrhována. Nové
plochy pro obytnou zástavbu jsou rozmístěny prakticky po celém údolí Bystřičky a jsou navrženy jako
plochy pro bydlení individuální (BI) a plochy smíšené obytné (SO, SO.3). Většinou se však jedná o menší
plochy. Větší plochou je např. lokalita 4 a přiléhá k ní 113. Mají příznivou orientaci na JZ svahu, ale
obtížnější základové podmínky. Přesto byla plocha proti předchozímu ÚPnSÚ zmenšena, protože počet
obyvatel obce ani úroveň standardu bydlení pravděpodobně tak rychle neporostou. Vzhledem
k charakteru terénní konfigurace leží části některých lokalit v záplavovém území říčky Bystřičky. Pozemky
lze využít, stavby lze provést, ale musí být na pozemcích umístěny a výškově osazeny tak, aby
případným víceletým vodám v těchto místech odolaly a nebyly pravidelně způsobovány výrazné škody.
Ze statistických údajů je patrné, že počet obyvatel v obci je výrazně stabilnější než ve velikostně
srovnatelných obcích. Značnou míru stability, nikoliv však výrazný růst počtu bydlícího obyvatelstva
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v obci, lze očekávat pravděpodobně i v budoucnosti. Pokud se podaří iniciovat provozování drobných
živností v místě a především připravit možnosti a také připravit území pro výstavbu rodinných domů,
bude možné očekávat dokonce i velmi mírný růst počtu bydlících osob. Bydlení v Bystřičce může být
zajímavé vzhledem ke strategické poloze mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, nižšími cenami
stavebních pozemků, než jsou v obou těchto městech, dobrou dopravní dostupností (zvl. po vybudování
nové trasy silnice I/57) a rekreačním zázemím obce.
Navržená koncepce je vedena snahou o zachování urbanistické struktury obce a rázu krajiny. V řešení
jsou respektovány kulturní a historické hodnoty území (památkově chráněné objekty, objekty památkového zájmu, případné archeologické objevy, chráněná území přírody).
Řešením jsou vytvářeny podmínky pro doplnění zastavěného území drobnými plochami zeleně a stávající
zeleň není rušena. Drobné plochy zeleně nemusí být samostatně vyznačeny jako zeleň, mohou být
součástí jiných funkčních ploch (např. SO, SO3, SO4, O, OV, OS, OK, BI, RH, RI), či mohou být
vyznačeny jako plochy veřejných prostranství (P*).
V řešení byla respektována PHO vodních zdrojů, úpravny vody Valašské Meziříčí a CHOPAV Vsetínské
Vrchy a Beskydy a jejich režimy v území.
V řešení byla také respektována zvláště chráněná území a regionální i lokální ÚSES, který byl dotvořen
do funkčního systému.
Navržená koncepce zohledňuje požadavky ochrany zemědělské půdy. Pokud to bylo možné, byly
chráněny zvláště plochy s vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy provedených meliorací.
Navržená koncepce zohledňuje také požadavky ochrany lesní půdy. Navrhované plochy byly
vymezovány tak, aby se vyhnuly pozemkům určených k plnění funkcí lesa, a aby bylo respektováno
pásmo 50 m od okraje lesních pozemků nebo alespoň tak, aby na pozemcích bylo možné umístění
objektů mimo toto pásmo. Současně bylo řešení upravováno tak, aby nevznikaly úzké pruhy zemědělské
půdy mezi lesem a navrhovanou zástavbou, na nichž by bylo ztíženo obdělávání.
V řešení územního plánu jsou respektována vedení nadřazených inženýrských sítí včetně stanovených
omezení v koridorech ochranných a bezpečnostních pásem. Jsou respektovány koridory i pro dopravní
infrastrukturu. Pro zvýšení efektivnosti využití území v navrhovaných plochách byly v několika případech
navrženy úpravy tras inženýrských sítí (dílčí přeložky).
Pro návrhové období byly bilancovány a zhodnoceny navrhované a ještě nezastavěné obytné plochy
zařazené do předchozího územního plánu resp. do jeho změn. V malém měřítku byly doplněny novými
plochami pro bydlení. Viz též kap. IIB Vyhodnocení splnění zadání kapitola D. Zohledněn byl i
odhadovaný podíl vlastnicky nedostupných pozemků v návrhovém období.
Jsou vytvořeny podmínky, aby zařízení základní občanské vybavenosti byla schopna obsloužit 1100
osob. Kromě toho je třeba zohlednit i potřeby rekreantů v zařízeních vázaných na přehradu. Odhad
maximálního počtu rekreantů ve vrcholu sezóny se může pohybovat kolem 1300-1500 osob. V
posledních letech se zdá, že reálné počty rekreantů jsou nižší než vymezený interval. Z počtu rekreantů
přibližně polovina je lokalizována na katastrálním území Bystřička I a z něho přibližně 60% z celkového
počtu rekreantů bude konzumovat služby občanského vybavení v Bystřičce.
Zařízení občanské vybavenosti jsou vyznačeny jako samostatné plochy občanského vybavení, případně
mohou být i součástí ploch smíšených obytných. Drobná zařízení občanské vybavenosti mohou vznikat i
v plochách bydlení, nepřesáhne-li plocha obchodního zařízení 1000 m2.
Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou vymezeny jako
zastavitelné území.
Všechny koncepční záměry při řešení územního plánu byly vedeny snahou o vzájemnou koordinaci
jednotlivých urbanistických funkcí, jejich provázanost a spolupůsobení a vzájemné minimální obtěžování.
Řešení bylo provázeno také snahou o přiměřené rozšíření ploch pro bydlení a ploch pro společenský
život tak, aby příjemné a klidné prostředí obce pro bydlení i pro rekreaci bylo zachováno.
Jednoznačným cílem bylo vytvořit předpoklady pro další výstavbu obce, pro provozování rekreace
v oblasti přehrady a pro udržitelný rozvoj území, který zajišťuje hospodářský rozvoj, soudržnost
společenství obyvatel území, a konečně, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Územní studie, regulační plán, etapizace, územní rezervy
V průběhu prací na koncepci územního plánu bylo dohodnuto nezabývat se etapizací.
U žádné ze zastavitelných ploch, vzhledem k jejich velikosti a utváření navrhovaných lokalit, nebyla
shledána potřeba zpracování územní studie či regulačního plánu. V průběhu vytváření koncepce
územního plánu nevznikla ani potřeba vymezení územních rezerv.
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Jako veřejně prospěšné stavby byly v řešení územního plánu vymezeny stavby pro veřejnou
infrastrukturu určené k rozvoji či k ochraně území (viz. též kapitola 3.1.7 Vymezení veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit).
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. Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu byly vymezeny v minimálním rozsahu. Jednak
došlo ke zpřesnění ploch vymezených již v ZÚR ZK potřebných pro novou trasu silnice I/57, dále pro
napojení této silnice na stávající dopravní strukturu, pro rozšíření místní komunikace k plochám BI 4, 113,
pro krátké narovnání silnice III/05726 a nový most přes Bystřičku ve směru k přehradě a na Rožnov p.R.,
a pro cyklostezku a chodník prakticky přes celou obec.
Pro technickou infrastrukturu byly vymezeny veřejně prospěšné stavby také jen v nezbytně nutném
rozsahu. Jedná se o koridory pro kanalizační sběrače a přečerpávací stanici, které ještě nejsou
provedeny, dále pro ČOV pod přehradou, pro zásobování vodou (prodloužení vodovodního řadu TV 64),
a pro energetiku tj. přívod linky VN a trafostanice (TE 76, 79, 116, 134). Kromě toho byly do veřejně
prospěšných staveb zařazeny i dva odvodňovací příkopy pro zachycení povrchových přívalových vod a
omezení škod na majetku (T* 91, 92).
Jako veřejně prospěšná opatření byla jako součást územního plánu vymezena opatření nestavební
povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a
archeologického dědictví.
Veřejně prospěšná opatření pro nadregionální a regionální ÚSES byla zpřesněna ze ZÚR ZK. Pro lokální
ÚSES byla veřejně prospěšná opatření vymezena pro ucelení celého systému a pro doplnění koncepce
tj. zvětšena lokální biocentra (P 101, 102, 103) na účinnou velikost, byly doplněny byly chybějící úseky
lokálních biokoridorů tak, aby lokální biokoridory byly spojité, navazovaly na sebe i přes hranice
katastrálního území příp. bylo navrženo jejich rozšíření (K 104) v problémových úsecích v souladu
s požadavkem ve vyhodnocení URÚ.
3.1.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
3.1.3.1 Návrh urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání
Navržené plochy bydlení byly bilancovány pro celkový počet 1100 obyvatel. Pro stejnou kapacitu jsou
bilancovány lokality i pro ostatní plochy s rozdílným funkčním využitím, dále dopravní infrastruktura a
technická infrastruktura pro rozvojové plochy. Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního
rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude
spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální
soudržnost obyvatel.
Plochy pro bydlení jsou navrženy jako bydlení individuální a jako plochy smíšené obytné (BI, SO).
Řešení vytváří podmínky pro další zkvalitňování a doplňování bytového fondu a to i formou dostaveb,
přestaveb a rekonstrukcí ve stávajících plochách individuálního bydlení a plochách smíšených obytných.
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti a navrhuje jejich rozšíření.
Stabilizuje plochy pro výrobu a skladování a doplňuje plochy pro drobnou výrobu.
Řešení vytváří podmínky pro vybudování nové trasy silnice I/57 vedené údolím Vsetínské Bečvy a včetně
mimoúrovňového křížení se silnicí III/05726 vedoucí údolím Bystřičky. Ve vazbě na vymezení jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití je navržena síť dopravní a technické infrastruktury a veřejná
prostranství.
Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Jsou vytvořeny podmínky, aby mohla
být respektována jedna nemovitá kulturní památka (Přehrada Bystřička) a několik dalších zajímavých
staveb, křížů a božích muk, včetně okolní zeleně, i když nejsou zapsány v seznamu nemovitých
kulturních památek.
Do řešení územního plánu jsou zapracovány prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
vymezené koncepčně v ZÚR ZK a v dalších předcházejících územně plánovacích podkladech a
dokumentacích, a které byly aktualizovány a dopracovány do detailnějšího řešení. Navrženým řešením je
dán základ pro integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně
a prvky ÚSES.
Navržené řešení dává předpoklady pro uchování krajinného rázu včetně pohledových dominant na
horizonty.
3.1.3.2 Vymezení zastavitelných ploch:
Všechny stávající i navržené plochy s rozdílným způsobem využití jsou klasifikovány a navrženy v
souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území §§ 3-19. Plochy s
rozdílným způsobem využití byly dále podrobněji členěny dle §3 odst.4 Vyhlášky č.501/2006 Sb. a to
v souladu s Metodikou jednotného postupu tvorby územních plánů Zlínského kraje (sjednocení dÚP HKH
2007).
K naplňování cílů a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí má být území
členěno na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování vymezují
zpravidla větší než 2 000 m2. V řešení územního plánu je navrženo celkem 48 ploch menších než je
uvedená výměra, ze 136 návrhových ploch celkem. Jedná se především o plochy dopravní a technické
infrastruktury (dopravní koridor, cyklistická stezka, plocha pro garáž, vodovod, kanalizace, odbočka
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vedení VN a trafostanice). V těchto případech jsou malé velikosti ploch způsobeny vlivem metodiky tj.
množstvím „průsečíků“ funkcí, které navrhovanou plochu dělí na více částí, které mají být samostatně
vyznačeny.
U dalších několika návrhových ploch je jejich menší výměra způsobena reálně menší požadovanou
výměrou navrhované plochy a to v situaci, kde návrhovou plochu nelze scelit či přičlenit k okolním
funkcím (např.: OX 31 rozhledna, O 112, DS 135, TV 64, T*91, 92, či úpravy u narovnání silnice
III/05726: DS 52, 54, 56, 57, Z 96, 97).
Pouze v jednom případě (OX 31, obnovení rozhledny na vrcholu Klenov), může vypracovat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Bude se sice jednat o nepříliš
komplikovanou stavbu, ale je umístěna v přírodně a krajinářsky velmi citlivé oblasti (RBC ÚSES, přírodní
rezervace Klenov), v místech, kde je nutné neporušit krajinný ráz necitlivě působící dominantou.
3.1.3.2.1 Plochy bydlení
Převážná část objektů pro bydlení v obci jsou rodinné domy. Výjimku tvoří jen několik vícebytových
domů (bytovek). Některé z obytných objektů jsou bývalými zemědělskými usedlostmi. Z bilancí je patrná
poměrně slušně dimenzovaná velikost bytů, ale také dosti vysoká obložnost bytů (tj. počet osob na 1
byt), která dosahuje 3 osoby / 1 byt. Klesne – li obložnost bytů v budoucnu i v Bystřičce, bude tento
faktor působit na zvýšení poptávky po bytech.
Navržené zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI)
Jsou určeny pro rodinné domy. Jedná se celkem o 10 lokalit o souhrnné výměře necelých 9 ha.
Umístění bytových domů lze předpokládat spíše ojediněle a to v plochách smíšených obytných a ještě
za předpokladu dodržení podmínek prostorové regulace.
Plocha 3: navržena jako vyplnění rovinného území v prostoru Konvica, ze všech stran prakticky
obestavěného. Dopravně je přístupná po stávajících komunikacích inženýrské sítě je možné napojit na
stávající rozvody. Plocha by mohla být využita např. i pro občanské vybavení, ale taková potřeba v obci
není a asi pravděpodobně ani perspektivně nebude. Lokalizace však pro OV ideální není, s výjimkou
např. školního zařízení. Základní škola v obci je a v budoucnu bude spíše bojovat o setrvání v obci než
o rozvoj nebo dokonce o výstavbu nového zařízení.
Plocha 4,113: jde o dvě plochy, které leží v blízkosti. Mají příznivou orientaci na JZ svahu, ale obtížnější
základové podmínky. Dopravně přístupné budou prakticky po stávajících trasách místních či účelových
komunikacích, které budou rozšířeny (DS 99). Jako plochy technické infrastruktury jsou navrženy
zastavitelné plochy pro kanalizační sběrač TV 68 a 98. Území bylo součástí předchozí ÚPD jako
rezervní plocha. Nyní jsou lokality zařazeny do přímo do řešení, ale ve zmenšeném rozsahu - v části,
která více přiléhá k obci. Zbývající část plochy však není pro zástavbu ve srovnání s ÚPnSÚ použita.
Zůstává zemědělskou půdou. Předpokládáme totiž, že počet obyvatel obce, ani úroveň standardu
bydlení pravděpodobně tak rychle v budoucnu neporostou, aby bylo nutno celou plochu využít.
Zakládání staveb bude pravděpodobně sice obtížnější. Využití plochy je podmíněno provedením
jednoduchého inženýrsko – geologického průzkumu, protože území se podle „Map náchylnosti území
k porušení stability svahů“ nachází v plochách, kde nelze vyloučit porušení stability. Jde sice jen o
orientační klasifikaci území celého katastru v měřítku 1 : 10 000, ale toto prověření je třeba před
zahájením výstavby v konkrétním místě lokalizace obytné stavby provést. Velmi příznivé urbanistické
parametry pro bydlení tuto nevýhodu vysoce převýší, což nelze přehlédnout. Není však vyloučeno, že
v budoucnu dojde k využití i zbývající části plochy, podle toho, jak předpokládal již předchozí ÚPnSÚ.
V té době budou pravděpodobně i lepší zkušenosti a technické možnosti pro zakládání. Jedná se
současně také o plochy, které jsou z hlediska nízké kvality zemědělské půdy pro zemědělskou výrobu
postradatelné.
Plochy 5, 6: vyplňují volné části většinou území ve střední části obce, většina obvodu ploch je již
zastavěna. Řešení v podstatě odpovídá přechozímu ÚPnSÚ. Dopravně budou připojeny na stávající
systém místních komunikací a technické infrastruktury. Ponechat je nezastavěné není rozumné, protože
by to zvýšilo atak na zemědělskou půdu v souvislých honech. Funkčně jiné využití by nebylo vhodné.
Plocha 5 je v záplavovém území Q100, do plochy 6 zasahuje jen malou částí podél silnice. Technické
řešení staveb v těchto plochách, aby případné zaplavení nezpůsobilo výraznější škody na majetku, není
předmětem řešení územního plánu. Bude určeno v řízení o umístění stavby a v dalších navazujících
řízeních. Z komplexního pohledu tyto plochy ležící uprostřed obce stavebně nevyužít by nebylo
racionální. Vzhledem k tomu, že plochy leží na okraji záplavového území a použijí – li se při výstavbě
existující účinná technická opatření, je efektivní lokality stavebně využít a snížit tím např. i tlak na zábor
zemědělské půdy v jiných částech na okrajích obce a především v zemědělsky cenných plochách.
U obou těchto ploch, protože leží podél silnice procházející celou obcí, je stanoven požadavek, aby v
dalším stupni projektové přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při
zmíněné silnici III/05726.
Na části plochy 6 jsou meliorace. Plocha tohoto melioračního systému pravděpodobně již není funkční.
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Leží uprostřed obce a v převážné většině je plocha již dávno nesourodě zastavěna. V územním plánu
navrhujeme vlastně vyplnění volných proluk. V zastavitelné ploše BI 6 budou meliorace zrušeny.
Přesto je účelné a z komplexního posouzení zřejmé, že je vhodné uvedené plochy do koncepce
územního plánu zařadit, protože alternativní možnosti ploch pro obytnou výstavbu sice existují, ale
vykazují zásadní překážky či limity pro výstavbu. Bezproblémové a volné plochy pro výstavbu v obci
vlastně nejsou.
U obou ploch (BI 5, 6), které leží u silnice III/05726 procházející celou obcí, je stanoven požadavek, aby
v dalším stupni projektové přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro
bydlení při zmíněné silnici III/05726. Požadavek je stanoven hygienikem na základě platné legislativy
pro hluk z dopravy.
Plochy 7, 37: vyplňují volné části navazující na okraj zastavěného území až ke krajinným bariérám –
okraj lesa. Z hlediska využití platí totéž co je uvedeno pro plochy 5 a 6, navíc musí být pro obytné
stavby respektováno pásmo od okraje lesa 50 m, příp. alespoň 30 m. Pro přílišnou strmost pozemku a
pásmům od okraje lesa byla proti řešení v ÚPnSÚ na výrobních výborech z řešení vyřazena plocha
východně od cesty k vodojemu a ponechána jako zemědělská půda. Pro ochranu zastavitelných ploch
před přívalovými vodami, jsou navrženy otevřené příkopy T* 91, 92. Plocha 7 je dopravně přístupná ze
stávajících místních komunikací pro příjezd k ploše 37 a ke stávajícímu vodojemu DS 114. Inženýrské
sítě budou prodlouženy od okraje stávající zástavby v plochách s rozdílným způsobem využití, které
související technickou infrastrukturu připouští.
Plochy 11, 12, 13: také vyplňují malé volné části zastavěného území. I když jsou plochy 11 a 13
poměrně ve velkém sklonu s orientací k severu, nepovažujeme za nutné obytnou zástavbu na nich
vylučovat. Koncentrovat zástavbu do uzavřeného tvaru zastavěného území je ekonomické z hlediska
dopravní a technické infrastruktury. Bydlení ve svahu může být zajímavé, může umožnit vzdálenější
výhled a snižuje tlak na zábor jiných, zemědělsky mnohem cennějších ploch zemědělské půdy. Přesto
však pro přílišnou strmost pozemku a vzhledem k pásmům lesa byla proti řešení v ÚPnSÚ na výrobních
výborech z řešení vyřazena část plochy mezi plochami 10,11,12 a lesem a ponechána jako zemědělská
půda. Dopravně budou plochy připojeny na stávající systém místních komunikací s předpokládaným
prodloužením (P* 105) do silnice III/05726. Inženýrské sítě budou prodlouženy od okraje stávající
zástavby v plochách s rozdílným způsobem využití, které související technickou infrastrukturu připouští.
Na části plochy 12 a 13 jsou vyznačeny meliorace. Tento meliorační systém s největší
pravděpodobností není již funkční, protože leží z valné části na již zastavěném území rodinnými domy.
Tato zbývající, nezastavěná část melioračního systému, samostatně fungovat nemůže, takže tyto
nesoustavné zbytky nefungujícího systému budou také zrušeny.
U ploch 12 a 13, protože leží podél silnice III/05726 procházející celou obcí, je stanoven požadavek,
aby v dalším stupni projektové přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro
bydlení při zmíněné silnici III/05726. Požadavek je stanoven hygienikem na základě platné legislativy
pro hluk z dopravy.
Při komplexním posouzení je zřejmé, že uvedené plochy je možné a je vhodné do koncepce územního
plánu zařadit. Alternativních možností nových ploch pro obytnou výstavbu v obci sice mnoho není, ale
nějaké přece jen existují. Jenže vykazují ještě zásadnější překážky či limity pro rozvoj obytné výstavby a
narušily by i koncepční snahu budování zastavěného území obce jako uceleného a pokud možno
uzavřeného tvaru. Bezproblémové a volné plochy pro výstavbu v obci nejsou.
Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) a plochy smíšené obytné vesnické (SO.3)
Jsou určeny také převážně pro výstavbu rodinných domů, ale v plochách lze umístit i další zařízení
podle vymezení přípustných činností. Navrženo je 7 ploch SO a 2 lokality SO.3 o celkové výměře
přesahující 6 ha.
Plocha SO 1 – navrženo využití volné plochy na severozápadním svahu vedoucí k uzavření tvaru
zastavěného území. Jde o logické vyplnění volných ploch v zástavbě. Plocha je využívaná jako svahová
humna stávající zástavby (zahrádky, louky), takže se jedná vlastně o zahuštění zástavby. I
v předchozím územním plánu byly plochy určeny pro bydlení v RD a malou částí jako plochy rekreace.
Napojení dopravní a technické infrastruktury je možné na stávající systém. Plocha leží u silnice
III/05726, která procházející celou obcí. Je pro ni stanoven požadavek, aby v dalším stupni projektové
přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při zmíněné silnici.
Požadavek je stanoven hygienikem na základě platné legislativy pro hluk z dopravy.
Plochy SO 18, 19: Jde o logické vyplnění volných ploch v zástavbě při silnici do Růžďky a o scelení
zastavěného území do uzavřeného tvaru. V okolí jsou plochy SO a bytovky BH. Plochy byly přibližně
ve stejném rozsahu navrhovány pro bydlení i v předchozí územně plánovací dokumentaci. Napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu je možné ze stávajících komunikací a rozvodů.
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Plochy SO 20, 21: Navržené plochy prodlužují obytnou zástavbu podél jižní strany silnice III/05726 od
stávající zástavby až k mostu přes Bystřičku. Podél silnice je navržen pás P* 94 (veřejné prostranství) a
pás TV 129 pro kanalizační sběrač. Stavby budou odcloněny od silnice zelení, ale ze silnice bude
umožněn příjezd ke každému objektu, nebo bude vybudována paralelní komunikace. Menší část lokality
21 na východní straně je zasažena záplavovým územím Q100. Technické řešení staveb v této ploše,
není předmětem řešení územního plánu. Bude určeno v řízení o umístění stavby a v dalších
navazujících řízeních (viz též předchozí odstavec týkající se ploch 5 a 6).
Obytná zástavba v této části obce by měla končit, protože dále směrem k přehradě – s určitou distancí
– pokračuje výrobní zóna (VD 28 a další plochy) a na protější straně je jednak značná část plochy
záplavovým územím, ale především celá plocha na protější straně silnice leží v PHO II.st.vnitřní
jímacího území Bystřička. V předchozím ÚPnSÚ Bystřička tyto plochy k zástavbě nebyly navrhovány.
Pro obě uvedené plochy ležící u silnice III/05726, která procházející celou obcí, je stanoven požadavek,
aby v dalším stupni projektové přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro
bydlení při zmíněné silnici. Požadavek hygienika na základě platné legislativy pro hluk z dopravy.
Plochy SO 23, 24 a SO.3 14, 30: Navrženo je scelení obytných ploch U Šimků vyplněním volných částí
území čtyřmi lokalitami. Dvě z nich – podél silnice jsou vyznačeny jako SO, dvě plochy podél toku
Bystřičky jako SO.3. Plochy 14, 24, 30 jsou zasaženy záplavovým územím Q100 jen minimálně (plocha
14 asi z 1/10, plochy 23, 24 jen okrajem. Plocha 23 je zasažena záplavovým územím Q100 více než z
poloviny. Technické řešení staveb v těchto plochách, aby případné zaplavení nezpůsobilo výraznější
škody na majetku, není předmětem řešení územního plánu. Bude určeno v řízení o umístění stavby a v
dalších navazujících řízeních. Z komplexního pohledu tyto plochy navazující přímo na zastavěné území
by nebylo rozumné nevyužít. Vzhledem k tomu, že plochy leží jen z části v záplavovém území a použijí
– li se při výstavbě existující účinná technická opatření, je efektivní lokality stavebně využít a snížit tím
např. i tlak na zábor zemědělské půdy v jiných částech na okrajích obce a především v zemědělsky
cenných plochách.
Pro plochy 23 a 24 ležící u silnice, která prochází prakticky celou obcí, je stanoven požadavek, aby v
dalším stupni projektové přípravy bylo prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při
zmíněné silnici III/05726. Požadavek je stanoven hygienikem na základě platné legislativy pro hluk
z dopravy.
V předchozím ÚPnSÚ byla k obytné zástavbě navržena jen plocha 23. V území se předpokládá
vybudování nové trafostanice (TE 79) a prodloužení rozvodu zemního plynu (TE 106), dvě stoky
dešťové kanalizace (TV 80, 81) zaústěné do Bystřičky. Navrženo je také narovnání silnice III/05726 a
nový most přes Bystřičku (DS 52, 54, 56, 57). Narovnání tohoto úseku silnice přibližně ve stejném
rozsahu bylo souosí řešení i v předchozího ÚPnSÚ.
Bilance navržených ploch pro bydlení:
Požadavkem v „Zadání“ bylo bilancovat stávající obytné plochy a navrhnout nové plochy pro bydlení
s výhledem do roku 2020. Bilance ploch pro bydlení a občanské vybavení byly provedeny pro 1050
obyvatel. Podle provedené prognózy potřeby bytů v Bystřičce v průzkumech a rozborech vychází pro
řešení územního plánu potřeba navrhnout asi 80-100 pozemků pro rodinné domy.
Jako plochy individuálního bydlení (BI), je navrženo 10 lokalit, jejichž souhrnná kapacita umožňuje umístit
orientačně asi 72 rodinných domů. Dále je navrženo 7 lokalit smíšených obytných (SO), v nichž je možno
umístit asi 35 rodinných domů a 2 lokality ploch smíšených obytných vesnických (SO.3) s odhadovanou
kapacitou 8 rodinných domů.
Celková kapacita navržených ploch v územním plánu představuje tedy asi 115 pozemků pro rodinné
domy. Navržené plochy tuto kapacitu s malou rezervou naplňují. Pokud by vlastnicky byla dostupná
přibližně polovina navržených ploch znamenalo by to reálný trend výstavby v obci asi 6 RD ročně.
Samostatné plochy pro bytové domy nejsou v územním plánu navrhovány. Jednotlivě lze bytové domy
umístit v plochách smíšených obytných stávajících i navrhovaných. Musí však být dodrženy podmínky
prostorové regulace jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kap. I.F.
3.1.3.2.2 Plochy rekreace
Stávající i navrhované rekreační aktivity jsou soustředěny v okolí přehrady. Menší plochy rodinné
rekreace jsou i lokalitách Nad Konvicou, Za potokem a U Vaňků. Jejich územní vymezení je
stabilizováno. Plochy rekreace jsou vyznačeny jako:
RH
plochy hromadné rekreace, stav i návrh
RI
plochy rodinné rekreace, stav i návrh
RZ
plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady, stav
RX
plochy rekreace specifických forem, stav
SO.4 plochy smíšené rekreační, stav.
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Přípustné činnosti jednotlivých druhů rekreace jsou definovány v textové části návrhu.
V koncepci řešení územního plánu jsme neměli záměr posilovat resp. územně zvětšovat plochy rodinné
rekreace. V předchozím ÚPnSÚ bylo navrženo několik menších ploch pro chaty. Tyto plochy byly buď již
využity nebo byly z řešení tohoto územního plánu vypuštěny. Jedinou výjimkou je plocha RI 15 Nad
Konvicou, kde může být místo pro jednu nejvýše dvě chaty. Jde o zarovnání tvaru ploch určených pro
rodinnou rekreaci. Další rozšiřování ploch rekreace v lokalitě však není žádoucí. V dlouhodobém výhledu
ploch sousedících s rekreací, a pokud by zůstal zájem na další výstavbě nových rodinných domů
v Bystřičce, lze uvažovat také o rozšíření obytné zástavby (BI) severně od ploch 4 a 113 až ke stávajícím
plochám rodinné rekreace, včetně navržené plochy RI 15. Lze pak předpokládat i postupnou přeměnu
způsobu využití těchto rekreačních ploch na BI. Rekreační aktivity nejsou posilovány územním rozvojem
ani v oblasti přehrady. Plochy rodinné rekreace u přehrady navrhovány nejsou.
Jako plochy hromadné rekreace jsou navrženy jen dvě lokality (RH 33, 34) a to pouze jako vyplnění
úzkých pruhů území mezi plochami rekreace stávající, tedy jako rozšíření stávajících ploch rekreace,
které samy nebudou stavebně využity. Obě plochy jsou z části v záplavovém území Q100. Sousední
stávající rekreační plochy RH však nemají dostatečně velký pozemek a potřebují pro své fungování i
plochy, které nebudou zastavěny, ale budou sloužit např. jako plochy ke cvičení a hrám, plocha pro
táborák apod. Při eventuelním zaplavení tak nevzniknou nepřiměřené škody.
Ostatní stávající plochy rekreace jsou řešením územního plánu stabilizovány. Existující pláže podél
okrajů vodní nádrže jsou vyznačeny jako RX tj. plochy rekreace specifických forem. Použity jsou i
smíšené plochy s rozdílným způsobem využití (SO.4), tj. plochy smíšené rekreační. V nich jsou umístěny
a promíseny objekty individuální a hromadné rekreace i občanského vybavení menšího rozsahu. Vymezit
zónu jako monofunkční plochu by bylo obtížné a vedlo by spíše jen ke komplikacím ve využívání území.
Nové plochy tohoto typu však navrhovány nejsou.
3.1.3.2.3 Plochy občanského vybavení
Všechna stávající zařízení občanského vybavení jsou v řešení územního plánu respektována. Plochy
občanského vybavení jsou vyznačeny jako:
O
Plochy občanského vybavení, návrh
OV
Plochy občanského vybavení – veřejné vybavenosti, stav
OK
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení, stav i návrh
OS
Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, stav i návrh
OX
Plochy občanského vybavení specifických forem, návrh.
Nově navrhovanými zastavitelnými plochami jsou:
- plocha O 112 (u benzinky) pro občanské vybavení bez bližší specifikace navázané na uvedené
zařízení – umožní rozšířit služby pro motoristy a cestovní ruch na stávající trase silnice I/57,
navrženo na základě konkrétního požadavku vlastníka. Dopravní přístup zůstane ze stávajícího
příjezdu k benzince, napojení na stávající inženýrské sítě. Řešení předchozího ÚPnSÚ, bylo
zcela jiné vlivem jiného dopravního řešení. Daná plocha byla však také z části navržena jako
služby pro motoristy (V4, V9). V průběhu projednávání byla z důvodu ochrany koridoru silnice
I/57 a jejího napojení na stávající silniční strukturu vypuštěna původně navrhovaná plocha O 111,
která byla situována z druhé strany čerpací stanice pohonných hmot.
- plocha OK č.25, 26, 27 (pod hotelem Klenov) pro komerční občanské vybavení vázané na CR a
rekreaci. Plochy logicky vyplňují volné části území mezi stávajícím zastavěním podobného
charakteru i když některé části terénu jsou poměrně svažité. Návrh těchto ploch je v souladu i
s koncepcí předchozího ÚPnSÚ, prakticky ve stejném rozsahu. V jiných plochách kolem přehrady
vybavenost již nebude rozvíjena. Kapacity optimálního využití rekreačního potenciálu by již
neměly být výrazným způsobem rozvíjeny. Předpokládá se využití stávající dopravní a technické
infrastruktury.
- plocha OS č.17 (U Lukášů) - území pro rozšíření plochy sportovního areálu. Plocha, která je
jedinou možností pro územní rozvoj stávajícího areálu - směrem východním. Návrh je v souladu i
s koncepcí předchozího ÚPnSÚ, prakticky ve stejném rozsahu. Předpokládá se využití stávající
dopravní a technické infrastruktury. Jiné plochy pro sport a rekreaci nejsou aktuálně v obci
potřeba navrhnout. V aktuální době bude plocha nezastavěná stavebními objekty a bude využita
jako hřiště a zatravněná plocha. Podle potřeby lze v budoucnu na ploše počítat i se zástavbou
sportovního charakteru, nejvýše však 20% z plochy pozemku, aby sportovní areál celkově
neztratil charakter venkovského sportoviště;
- plocha OX č.31 (na vrcholu Klenov) pro turistickou rozhlednu. Rozhledna je navržena na nižším
vrcholu Klenova a jde o obnovení původní rozhledny, z níž dnes nic nezbylo. Pro rozhlednu je
vymezena plocha cca 20 x 20 m. Je umístěna na okraji Přírodní rezervace Klenov a RBC 181
Bystřička. Přesto je zařízení navrženo, protože může podpořit atraktivity místního cestovního
ruchu v souladu požadavkem PÚR ČR. Na inženýrské sítě nebude napojena. Dokumentaci pro
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tento objekt může zpracovat jen autorizovaný architekt, protože jde o přírodně cenné prostředí a
stavba musí do přírodního rámce velmi citlivě zapadnout.
Nová zařízení občanského vybavení však mohou spontánně vzniknout i ve stávajících či navrhovaných
plochách SO a SO.3 (plochy smíšené obytné a plochy smíšené obytné vesnické) a drobná zařízení také
v plochách BI (plochy individuálního bydlení), budou-li splňovat požadavky přípustných činností a
podmínky prostorové regulace v dané zóně.
3.1.3.2.4 Plochy dopravní infrastruktury
Viz. kapitola 3.1.4.1 Dopravní infrastruktura.
3.1.3.2.5 Plochy technické infrastruktury
Viz. kapitola 3.1.4.2 Technická infrastruktura.
3.1.3.2.6 Plochy veřejných prostranství
Jako stávající plochy veřejného prostranství (P*) jsou vymezeny např. plochy místních komunikací v
obci. Ve střední části obce bylo vymezeno několik stávajících ploch zeleně, jejichž zastavění
nepovažujeme za vhodné, a které jsme proto také vymezili jako plochy veřejných prostranství.
Z navrženého urbanistického řešení vyplynula potřeba vymezení dalších čtyř nových lokalit (P* 8, 78,
94, 105) o celkové výměře téměř 0,5 ha, které slouží jako dopravní příjezdy (místní komunikace)
případně jako dělicí pas zeleně, v němž jsou umožněny příjezdy k jednotlivým domům.
3.1.3.2.7 Plochy výroby a skladování
Stávající výrobní a skladovací jsou do řešení územního plánu zařazena a jsou územně stabilizována.
Plochy stávajících i navrhovaných výrobních a skladovacích zařízení jsou v řešení územního plánu
vyznačeny jako:
V
Plochy výroby a skladování, stav
VD
Plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby, stav i návrh.
Plochy pro výrobu nejsou v obci nijak výrazně rozvíjeny. Navrhována je lokalita pro rozvoj drobných
výrobních aktivit, výrobních služeb, živností a řemesel, která budou uspokojovat především potřeby
obyvatel místě a v blízkém okolí. Pro tuto činnost byla vybrána plocha, která navazuje na stávající
výrobní areál (Agrobeskyd, ZD Bystřička, TOKO, pneuservis, Jakov, Interwood). Postupně docházelo ke
změnám uživatelů areálu a bude tomu tak i dále, ale výrobě a skladování bude plocha sloužit i stále.
Navržena je zastavitelná plocha VD 28. V minulosti na ní bylo rozestavěno vedení bývalého
zemědělského družstva. Záměr nebyl dokončen a byl zastaven. Velký rozestavěný objekt se posléze
nepodařilo ani prodat, takže po delší době byl nakonec demolován. Větší část plochy není zemědělskou
půdou, takže zábor půdy bude jen minimální. Lokalizace plochy 28 je logická: návaznost na stávající
areál a využití území s převážně nezemědělskou plochou. Příjezd ze stávající silnice. Navržena je nová
trafostanice s krátkým přívodním vedením (TE 76). K zabezpečení další technickou infrastrukturou budou
využívány inženýrské sítě přivedené do lokality pro stávající sousedící výrobní areál. Větší část
zastavitelné plochy leží v záplavovém území Q100. Technické řešení staveb na této ploše, není
předmětem řešení územního plánu. Bude určeno v řízení o umístění stavby a v dalších navazujících
řízeních tak, aby případné zaplavení nezpůsobilo výraznější škody na majetku. Tato zastavitelná plocha
leží z části na ostatních plochách, takže z komplexního pohledu by nebylo hospodárné ji nevyužít. Použijí
– li se při výstavbě v dnešní době existující účinná technická opatření, je efektivní lokality stavebně využít
a snížit tím např. i tlak na zábor zemědělské půdy třeba i v zemědělsky cennějších plochách.
U objektů, které budou ležet v záplavovém území je třeba provést technická a stavební opatření
pro minimalizaci škod z případných víceletých vod.
3.1.3.3 Vymezení ploch přestavby a asanací
Vymezení ploch přestavby bylo v řešení územního plánu provedeno ve třech případech. A to tehdy, kdy
nově navržená zastavitelná plocha, vymezená jako určitá „plocha s rozdílným způsobem využití“ je již
zastavěna nebo je alespoň z části zastavěna. Stavby v plochách přestavby budou zpravidla odstraněny.
Pokud mohou sloužit novému funkčnímu využití, mohou být případně i rekonstruovány či jinak upraveny,
ale musí být zakomponovány do nového řešení území.
Navržené plochy přestavby:
- P1 v rozsahu zastavitelné plochy DS 52 - silniční doprava, narovnání silnice III/05726 u mostu
přes tok Bystřičky z plochy smíšené obytné (SO);
- P2 v rozsahu zastavitelné plochy DS 52 - silniční doprava, narovnání silnice III/05726 u mostu
přes tok Bystřičky z plochy veřejného prostranství (P*);
- P3 plocha uvnitř koridoru pro dopravní infrastrukturu (DS 39) vymezeného pro novou trasu silnice
I/57 z plochy smíšené obytné (SO).
Jako plochy asanací jsou vymezeny:
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A1 (Z 93) – demolice stavby. Objekt na samotě na pravém břehu Bystřičky na parc.č. 1240, st.pl.
282 v katastrálním území Bystřička I, byl poškozen sesuvem půdy. Stavební úřad po ohledání
stavu nařídil odstranění stavby. Stavba zatím demolována nebyla.
A2 (Z96) a A3 ( Z97) - demolice dvou částí silnice III/05726 u mostu přes tok Bystřičky.

3.1.3.4 Systém sídelní zeleně
Návrh řešení stabilizuje stávající plochy zeleně. Jsou vyznačeny jako plochy sídelní zeleně Z* (několik
malých ploch u nádraží a u přehrady). Většinou však v zastavěném území nejsou v grafické části
dokumentace samostatně vyznačeny (jako Z*) stávající drobné plochy zeleně. Jsou součástmi
funkčních zón, v souladu s tím, jak jsou definovány přípustné činnosti pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití. Nejčastěji se jedná o BI, SO, P*, OV, OS, OK, RH.
Nové samostatné plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány. I tak jsou vytvořeny podmínky, aby v rámci
ostatních funkčních ploch, mohla být postupně doplňována zeleň podél vodních toků, komunikací i na
ostatních vhodných plochách v rámci zastavěného i zastavitelného území.
3.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
3.1.4.1 Dopravní infrastruktura
Součástí problematiky řešené územním plánem jsou i dopravní náležitosti, které podstatnou měrou
ovlivňují území z hlediska obsluhy, možnosti nové výstavby, životního prostředí a další faktory území.
Řešeného území se dotýkají zájmy silniční dopravy ve formě silnice I. a III. třídy, místních komunikací,
dopravy železniční, dopravy cyklistické a pěší.
Širší dopravní vztahy
V řešení územního plánu je respektována koncepce koridoru silniční dopravy S2 Palačov (R48) – Lešná
– Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49). Tento dopravní koridor je vymezený v PÚR ČR pro
zajištění propojení silnic R48 a R49 a další dopravní vztahy v regionu prostřednictvím silnice I/57. V ZÚR
ZK je tento záměr zpřesněn a vymezen jako veřejně prospěšná stavba PK03 a v krátkém úseku
procházejícím katastrálním územím Bystřička II je zařazen do řešení územního plánu Bystřička. Bude
navazovat na realizovanou část silnice od Semetína (územní rozhodnutí o umístění stavby č.22/00
„Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička“). Následně došlo ke změně ÚR ze dne 1.8.2013, právní moc
5.9.2013. Pro koridor nové trasy silnice I/57 včetně MÚK Bystřička jsou územním plánu vymezeny
zastavitelné plochy (DS 38, 39, 41, 44, 45, 136). Dopravní koridor byl stanoven v šíři 200 m. Upřesnění
jeho vymezení bylo dohodnuto na jednání svolaném pořizovatelem na den 24.10.2012 a definitivní
hranice dopravního koridoru byly stanoveny v příloze č.1 dopisu pořizovatele k požadavkům na úpravu
ÚP po společném jednání. Vymezení plochy dopravního koridoru bylo odsouhlaseno Ministerstvem
dopravy. Součástí takto vymezeného dopravního koridoru (uvnitř plochy DS 39) je i malá plocha původní
zástavby, která musí být vyznačena jako plocha přestavby (P3). Ostatním plochám stávající zástavby severně od P3 - se koridor vyhýbá, aby stavby nemusely být likvidovány.
Z řešení územního plánu byla vypuštěna plocha O 111. Na jihovýchodní straně je dopravní koridor
omezen stávající železniční tratí.
Územím dále prochází železniční trať ČD, která bude modernizována, avšak je stabilizovaná a nemá
plošné nároky na řešení.
Silnice
Řešeným územím obce Bystřička prochází tyto silnice:
I / 57
státní hranice - Krnov - Valašské Meziříčí - Vsetín - Trenčianská Teplá
III / 05726
Bystřička - Valašská Bystřice - Rožnov pod Radhoštěm
III / 05727
Růžďka - spojovací
III / 05728
Přehrada na Bystřičce - spojovací
III / 05731
Bystřička - příjezdná.
Silnice I/57 je zařazena do základní sítě mezinárodního a celostátního významu.
Silnice II/05726 je v doplňující síti silnic.
Silniční ochranná pásma
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic I. třídy;
15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy.
Silniční ochranné pásmo u nově budovaných komunikací mimo zastavěné a zastavitelné území vzniká na
základě rozhodnutí o umístění stavby.
Návrh komunikační sítě
Pro návrh komunikací v zastavěném území z hlediska ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“
je rozhodující velikost návrhové rychlosti V N. Návrhová rychlost pro funkční třídu B (průtahy silnic
v obtížných podmínkách) je 40 km/h., pro třídu C 30 km/h. Návrhová rychlost spolu s funkční třídou
určuje velikost dalších návrhových prvků – vzdálenosti křižovatek, délky rozhledu, směrové a výškové
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oblouky, podélný a příčný sklon atd. V řešeném území se jedná většinou o komunikace, které musí
podřídit svoji funkci a parametry danému terénu, majetkovým a fyzickým podmínkám.

SILNICE I / 57
Ze dvou studovaných tras byla do řešení územního plánu zařazena tzv. „tunelová trasa". Dopravní
koridor pro tuto silnici byl stanoven v šíři 200 m. Koridor byl poté upřesněn Územním rozhodnutím o
umístění stavby č.22/00 „Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička“. Poté bylo zpřesnění dopravního
koridoru dohodnuto na jednání svolaném pořizovatelem dne 24.10.2012 a následně pak na základě
změny ÚR ze dne 1.8.2013 (právní moc 5.9.2013). Definitivní upřesnění vymezení dopravního koridoru a
jeho hranice byly stanoveny v příloze č.1 dopisu pořizovatele k požadavkům na úpravu ÚP po společném
jednání (DS 38, 39, 41, 44, 45, 136). Toto vymezení bylo odsouhlaseno Ministerstvem dopravy.
Na jihovýchodní straně dopravní koridor nebude zasahovat do stávající železniční trati.
Součástí dopravního koridoru je uvnitř plochy DS 39 vymezena malá plocha přestavby (P3). Jde o plochu
původní zástavby, která bude demolována. Ostatním plochám stávající zástavby (severně od P3) se
koridor vyhýbá.
SILNICE III / 05726
Tvoří hlavní komunikační osu obce. Vzhledem k významu, terénním a majetkovým podmínkám jsou v
ÚPN navrženy pouze úpravy, které zlepšují místní směrové, rozhledové a šířkové poměry (narovnání
silnice a nový most přes Bystřičku, plochy DS 52, 54, 56, 57). Směrově nedostatečné parametry v
prostoru přehrady jsou vzhledem k terénu a významu komunikace ponechány v současném stavu.
Nevyhovující úrovňové křížení silnice s tratí ČD nelze z prostorových a výškových důvodů nahradit
mimoúrovňovým.
SILNICE III / 05727
Má pouze místní zdrojový a cílový význam pro napojení obce Růžďka. Úpravou křižovatky se silnicí
III/05726, která bude využívat stávající plochy vymezené jako DS, budou odstraněny současné závady v
rozhledu pro zastavení.
SILNICE III / 05728
Po administrativní úpravě a zkrácení silnice o cca 1 km bude silnice s výjimkou krátkého úseku
ponechána ve stávajícím stavu. Vzhledem k charakteru komunikace, jejímu významu i minimální
možnosti využití pro tranzit je navrženo zobousměrnění. Silnice bude obousměrná jednopruhová s
výhybnami po cca 80-100 m a s omezenou rychlostí na 40 km / hod.
Tato úprava zlepší možnost obsluhy území a v konečném důsledku sníží dopravu i na silnici III/05726.
Nové plochy pro silniční dopravu nejsou navrhovány, výhybny budou umístěny v rámci stávajících ploch
DS, které mají větší šířku, než je stávající vozovka.
Místní komunikace
V návrhu ÚPN jsou místní komunikace ponechány v současných trasách s místními úpravami napojení.
Šířkové uspořádání vozovek a uličního prostoru je místy stísněné, většina vozovek je šířky cca 6m a
menší. Část místních komunikací je dopravním značením zjednosměrná. V místech křížení není vlivem
těsné zástavby často zabezpečen rozhled pro zastavení před překážkou. Vzhledem k majetkové a
dopravní situaci se neuvažuje s aktuálním uvolňováním rozhledových polí křižovatek asanacemi.
Nově navrženými jsou plochy pro příjezd k zastavitelným plochám BI 4 a 113 v podstatě ve stávající trase
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komunikace (DS 99). Pro dopravu v klidu je navržena zastavitelná plocha DI 135 – stávající garáž.
Místní komunikace jsou zařazeny též v plochách veřejných prostranství.
Vzhledem k minimálním možnostem úprav uličního prostoru a minimálnímu provozu je možno na
základě zákona č.361 O provozu na pozemních komunikacích místní komunikace vyznačit dopravní
značkou jako obytné zóny. Tato klasifikace umožňuje provoz motorových vozidel i chodců na jedné ploše
za předem stanovených podmínek.
Jsou vytvořeny podmínky, aby v plochách nově navržené zástavby rodinnými domy byla stanovena
dostatečná šířka veřejného uličního prostoru, která zabezpečí prostorové nároky pro vedení chodníků,
inženýrských sítí, rozhledových poměrů v křižovatkách, parkování osobních vozidel. V řešení územního
plánu jsou navrženy pouze vjezd do území plánované zástavby. Místní komunikace budou řešeny podle
ČSN 736110 - projektování místních komunikací.
Hospodářská doprava
Nové plochy pro tento typ dopravy nebylo nutno navrhovat.
Řešení územního plánu umožňuje realizovat hospodářskou dopravu. V ÚPN jsou vyznačeny hlavní cesty
umožňující přístup na pozemky bez nutnosti budování nových přemostění potoka Bystřičky. Hospodářská
doprava je v řešeném území reprezentována zemědělskou a zejména lesní dopravou, která zabezpečuje
propojení na silnice III. třídy a na zemědělsky obhospodařované plochy. Značná část hospodářské
dopravy je vedena obcí. Síť hospodářských cest navazuje na místní komunikace nebo na silnice.
Vzhledem k minimální zátěži je vhodné jejich využití i pro cykloturistiku a pěší turistiku.
Doprava v klidu
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání.
Nově navrhovanou plochou je zastavitelná plocha DI 135 – stávající garáž. Jedná se o legalizaci
stávajícího stavu v území.
V řešení jsou vytvořeny předpoklady, aby kapacita parkovacích možností u objektů občanského vybavení
odpovídala požadavkům ČSN 73 6110 pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám.
Vzhledem k terénním podmínkám, šířkám komunikací a stávající obytné zástavbě se statická doprava
odehrává na soukromých pozemcích - na vjezdech popř. na nezpevněných plochách. Garážování
vozidel je řešeno přímo v objektech rodinných domků nebo na jejich pozemcích. Při nové výstavbě budou
požadavky na statickou dopravu řešeny na pozemcích stavebníků bez nároků na další urbanistickou
plochu pro dopravu. S výstavbou řadových garáží se v řešení nepočítá.
Hromadná doprava
Vzhledem k délce řešeného území jsou hlavním prostředkem hromadné dopravy autobusové linky v
návaznosti na železniční spoje.
Zastávky jsou situovány na silnici I/57 a zejména na silnici III/057 26. Docházkové vzdálenosti zastávek
300 a 500 m tj. cca 5 a 10 minut chůze pokrývají téměř celou obec. Zakreslená docházková vzdálenost
je pouze orientační hodnota, která nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti. Stávající zastávky v
současnosti obci vyhovují.
Nové plochy pro hromadnou dopravu nejsou navrhovány.
Doprava cyklistická
Území má přijatelné terénní podmínky pro cyklistickou dopravu a přehrada Bystřička je významným
rekreačním cílem. Proto jsou v řešeném území vedeny značené cykloturistické trasy. Trasy využívají
jednak silnic a zejména pak polní a lesní zpevněné cesty. Jedná se o cyklotrasy (ne cyklostezky), na
kterých je veden i provoz jiných druhů doprav s případným omezením dopravní značkou. Pro zvýšenou
bezpečnost cyklistů (nejen rekreačních) a chodců je navržena stezka v uličním prostoru silnice III/05726
spojující stávající silnici I/57 s přehradou (DS 49, 53, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133), které jsou
navrženy jako stezka pro smíšený cyklistický a pěší provoz právě ve vazbě na paralelní vedení se silnicí
III/05726.
Doprava pěší
V řešení územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro vybudování alespoň jednostranného chodníku
podél silnice III/05726, v rámci stávajících ploch DS, spojující jednotlivé části obce, objekty občanského
vybavení, zastávky hromadné dopravy atd.
S ohledem na rozvolněnou zástavbu s dostatečně širokým uličním prostorem je vhodné navrhnout stezku
vyhrazenou pro chodce a cyklisty, zabezpečující pohyb těchto skupin mimo motoristickou komunikaci (DS
49, 53, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133) viz. předchozí odstavec Doprava cyklistická.
Šířka stezky je 3,0 m a v místech, kde to místní (terénní a majetkové) poměry dovolí je vhodné chodník
oddělit od motorové dopravy zeleným pruhem.
V obytných zónách je provoz pěších umožněn v uličním prostoru v tzv. obytných ulicích. V nové zástavbě
je s chodci uvažováno ve veřejném uličním prostoru buď na samostatných plochách nebo v rámci
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provozu na obytné ulici. Z hlediska turistiky je vhodné převést pěší dopravu pomocí informačních tabulí
na polní cesty vedoucích souběžně se silnicí, na břeh potoka apod.
V rekreační oblasti přehrady jsou samostatné pěší trasy (schodiště) mezi parkovišti pod hrází a hotelem
Klenov. Další navazující pěší trasy je vhodné vést mimo silnici.
Železniční doprava
Řešeným územím prochází celostátní trať ČD č. 280 Hranice na Moravě - Střelná se zastávkou Bystřička.
Trať s převažujícím významem celostátním a mezinárodním je dvoukolejná stabilizovaná s návrhem
k modernizaci pro vyšší traťovou rychlost. Trať má význam jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu a to
nejen pro spojení dvou blízkých měst, Vsetína a Valašského Meziříčí. Rozvojové dokumenty ČD
předpokládají modernizaci tratě ve 3. etapě s dokončením do roku 2015. Stavební práce, které úzce
souvisejí i s výstavbou silnice I/57 by na železnici neměly přesáhnout ochranné pásmo, které je podle
zákona o drahách 60m od osy krajní koleje, popř. 30m od hranice drážního pozemku.
Nové plochy nejsou navrhovány. V blízkosti železniční trati ani v ochranném pásmu železnice nejsou
navrhovány žádné plochy pro bydlení.
Hluk z dopravy
Stanovení hlukových poměrů se provádí dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku
1996 na základě dopravních hodnot z celostátního sčítání dopravy a místních stavebně - technických
podmínek. Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí Nařízení vlády č. 148/2006
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací( příloha č. 3). Pro řešené území je povolená
hodnota 50 + 10 = 60dBa.
Hluk ze silničního provozu
V daném případě by bylo možno prověřit provoz silnic I/57 a III/05726 na hlukovou situaci v řešeném
území, u kterých jsou dopravně inženýrské podklady pro výpočet. Vzhledem k záměru vybudovat novou
trasu silnice I/57, s problematickou přesností rozdělení zátěží a výhledových koeficientů růstu dopravy, by
stanovení výhledových zátěží byl pouze kvalifikovaný odhad.
Případná navržená opatření (protihlukové stěny), pokud budou realizačním projektem navrženy, budou
umístěny v ploše vymezeného dopravního koridoru na základě výpočtu provedeného v projektu. Hlukem
mohou být postiženy přilehlé stávající plochy SO, které ovšem jsou nyní ve stejné, ne-li horší, hlukové
situaci. Nejbližší nově navržená plocha pro bydlení SO 1 je ve vzdálenosti asi 1000 m od předpokládané
osy nové silnice, takže obtěžování hlukem nebude významné.
U ploch BI 5, 6, 12, 13 a SO 1, 20, 21, 23, 24, které leží při páteřní silnici procházející prakticky celou
Bystřičkou (III/05726), je stanoven požadavek hygienika, aby v dalším stupni projektové přípravy bylo u
jednotlivých lokalit prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení z této silnice.
Hluk ze železničního provozu
Hluk železniční dopravy je pouze informativní hodnota.
Stanovení hlukové zátěže z nádraží, kde nejsou konstantní podmínky (vlaky projíždějící, zastavující,
manipulace na vlečkách atd.), nelze provést jednoduchými výpočtovými metodami. Metodika
upřednostňuje dopad na akustickou situaci prověřit měřením popř. použít výsledky v provozně a terénně
podobné situaci. Z podkladů zátěží lze usuzovat, že železnice je vzhledem k četnosti spojů pouze časově
omezeným impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit. Hlukem
mohou být zasaženy především stávající plochy zastavěného území obce ležící v bezprostřední blízkosti
železnice. Navrženými zastavitelnými plochami, které mohou být hlukem nepříznivě ovlivněny jsou SO 1
(nejbližší okraj leží asi 100 m od železnice), dále plochy BI 3 a BI 113, které leží ve vzdálenosti asi 200 a
více metrů od železnice.
3.1.4.2 Technická infrastruktura
3.1.4.2.1 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou)
V dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – VODING s.r.o. 2004 je pro obec
Bystřička uvedeno, že obec je kompletně zasíťována s dostatečným zdrojem vody a v řešeném
výhledovém období nebude rozšiřována ani rekonstruována. Obec neuvažuje o přepojení stávajícího
zdroje na SV Stanovnice.
Severozápadním okrajem katastrálního území obce Bystřička, na pravém břehu vodního toku Vsetínská
Bečva, je veden vodovodní přivaděč DN 500 - propojení vodního díla Karolinka - Vsetín - Val. Meziříčí.
Vodovodním přivaděčem je pitná voda dopravována z VDJ Vsetín Sychrov 2 x 2000 m 3 (434,50/430,50)
do VDJ Val. Meziříčí Štěpánov 2 x 1500 m3 (391,0/386,30). Vodovodní přivaděč DN 500 je ve správě
VAK Vsetín a.s.. V armaturní šachtě, před podchodem vodovodního přivaděče pod korytem vodního toku
Vsetínská Bečva, je vysazena odbočka z vodovodního přivaděče pro případné výhledové napojení obce
Bystřička na skupinový vodovod Stanovnice.
Obytná zástavba i objekty občanské vybavenosti obce Bystřička jsou zásobovány pitnou i užitkovou
vodou z vlastního vodovodního systému, který sestává ze zdroje - tří kopaných studní DN 1500 (povolený
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odběr 2,50 l/s), čerpací stanice q = 4,501 l/s, výtlačného řadu D110, prefabrikovaného vodojemu o
objemu 160 m3 (368,80/364,00) a rozvodné vodovodní sítě D160, D110 a D90 z trub z PVC. Tato
rozvodná vodovodní síť slouží zároveň i jako vodovod požární. Správcem vodovodního systému je obec
Bystřička. Současně zastavěná část obce se rozprostírá v nadmořské výšce 308 - 345 m n.m. Je tedy
zásobována v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry jsou vyhovující, maximální hydrostatický tlak
dosahuje hodnot do 0,59 MPa. Osamocené nemovitosti, které jsou situovány mimo soustředěnou
zástavbu údolní nivy vodního toku Bystřička, jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů - studní.
I. etapa výstavby vodovodního systému (jímací území, výtlačný řad a vodojem) byla budována v letech
1985 - 1988. Dokončení II. etapy výstavby - rozvodné vodovodní sítě a tím celého vodovodního systému
bylo v roce 1994.
Rozhodnutím ONV Vsetín odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. 148/235/88 ze
dne 6.5.1988 má vodní zdroj obce Bystřička vyhlášena pásma hygienické ochrany. PHO I. stupně je
oploceno a vyznačeno výstražnými tabulkami. PHO II. stupně vnitřní je vymezeno silnicí III/05726
Bystřička – Valašská Bystřice - Rožnov, polní cestou k chatové oblasti, 50 m za potok Bystřička až k
místu, kde se přimyká silnice Bystřička - přehrada ke svahu pod areálem ZD. PHO II. stupně vnější je
vymezeno povodím toků Bystřička a Růžďka nad prameništěm. V řešení územního plánu jsou ochranná
pásma I. i II. stupně respektována a jsou graficky vyznačena v Koordinačním výkrese.
Areál bývalého ZD, nyní firma AGRO-BESKYD spol. s r. o. má vybudován vlastní systém zásobování
pitnou vodou, který sestává z vodního zdroje – 3 kopané studny S1, S2 a S3 ze studničních skruží DN
1000, hloubky cca 4,0 m, přívodního řadu do vodojemu, zemního vodojemu 250 m 3 a rozvodných
vodovodních řadů.
Zásobování vodou objektů rekreačních středisek, podnikových rekreačních chat, objektů individuální
rekreace i objektů stravovacích, restauračních a ubytovacích, situovaných v okolí vodního díla Bystřička,
je v řešeno z individuálních zdrojů jednotlivých zařízení.
Rozhodnutím ONV Vsetín odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. OVLHZ/vod.
13964/1978-233 ze dne 11.9.1978 jsou po obou stranách vodního toku Vsetínská Bečva, ve vzdálenosti
20 m od břehové čáry, vyhlášena PHO II. stupně vnitřní a od zaústění vodního toku Bystřička PHO II.
stupně vnější - úpravny vody Valašské Meziříčí – Jarcová. V řešení územního plánu jsou hygienická
ochranná pásma respektována a jsou graficky vyznačena v Koordinačním výkrese. Jsou vytvořeny
podmínky pro respektování stanoveného režimu uvnitř ochranných pásem.
Převážná část katastrálního území Bystřička se nachází v území CHOPAV Vsetínské Vrchy, vyjma malou
část severovýchodního okraje katastrálního území Bystřička – území při zaústění vodního toku Vesník,
která se nachází v území CHOPAV Beskydy. Obě oblasti jsou v řešení respektovány a jsou graficky
vyznačeny v Koordinačním výkrese.
Výpočet potřeby vody
Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č.9/1973.
Stávající počet obyvatel v obci (aktuální stav z r.2004) – 976 osob, výhledový počet obyvatel k r. 2020 je
1050 osob. Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy – 1100 osob.
I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo :
A . Potřeba vody pro bytový fond :
Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je snížena
dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % (byty v RD, samostatné měření odběru vody pro každý byt) na 138
l/obyv/den.
Qd byt. fondu = 1100 obyv x 138 l/obyv/den = 151,80 m3/den
qd byt. fondu = 1,76 l/s
B : Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
Specifická potřeba pitné vody (obec přes 1000 – 5000 obyv.) - 30 l/obyv/den,
Qd vybav = 1100 obyv x 30 l/obyv/den = 33,00 m3/den
qd vybav = 0,38 l/s
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Bystřička :
Qd obyv = Qd byt. fondu + Qd vybav =151,80 m3/den + 33,00 m3/den = 184,80 m3/den
qd obyv = 2,14 l/s
Qm obyv = Qd obyv x kd = 184,80 m3/den x 1,40 = 258,72 m3/den,
qm obyv = 2,99 l/s
qh obyv = qm obyv x kh = 2,99 l/s x 1,80 = 5,38 l/s
Posouzení kapacit stávajícího vodovodního systému :
qm - požadavek na odběr ze zdroje - 2,99 l/s > povolený odběr 2,50 l/s)
potřebná akumulace Qm x 60 % + Qpož = 258,72 m3/den x 0,60 + 14 m3 = 169,23 m3
166,23 m3  stávající VDJ 160 m3
Návrh zásobování pitnou vodou a jeho odůvodnění
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem. Územní
plán je navrhován v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ –
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VODING s.r.o. 2004. Současný stav zásobování obce Bystřička (soustředěná zástavba v údolní nivě
vodního toku Bystřička) pitnou i užitkovou vodou z vlastního zdroje, veřejnou rozvodnou vodovodní sítí je
vyhovující i pro navrhovaný urbanistický rozvoj obce.
Zastavěné území obce Bystřička bude i nadále zásobováno pitnou vodou z vlastního vodního zdroje,
veřejnou rozvodnou vodovodní sítí, která bude i nadále využívána i k požárním účelům. Pro případ
havárie např. na vodním zdroji, nebo na čerpací stanici je vymezena zastavitelná plocha TV 64 –
navrhované havarijní propojení na vodovodní přivaděč DN 500 skupinového vodovodu Stanovnice.
Vzhledem k tlakovým poměrům ve vodovodním přivaděči DN 500 bude na havarijním propojení osazen
regulátor tlaku.
Objekty stávající zástavby i navrhované plochy, které se nacházejí ve výškách 308- 345 m n.m., budou
zásobovány pitnou vodou z vodovodních řadů I. tlakového pásma, do kterého je pitná voda dodávána ze
stávajícího VDJ 160 m3 (368,80/364,0). Tlakové poměry v území I. tlakového pásma budou i nadále
vyhovující, maximální hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,59 MPa. Části navrhovaných
zastavitelných ploch BI 4 a BI 113, které se nacházejí nad vrstevnicí 345 m n.m., budou zásobovány
pitnou vodou pomocí navrhovaných AT stanic. Část stávajícího výtlačného řadu D110 je vzhledem ke
stávající a navrhované zástavbě navržena k přeložení.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 3 a BI 12 budou zásobovány pitnou
vodou ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 5, BI 7 a BI 11 budou zásobovány pitnou
vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 6 a BI 13 budou zásobovány pitnou
vodou částečně ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma, částečně z navrhovaných
vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Část navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 113 - zástavba situovaná do výše
345 m n.m., bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajícího vodovodního řadu I. tlakového
pásma, částečně z navrhovaného vodovodního řad I. tlakového pásma. Část navrhované plochy bydlení
individuální – zastavitelné plochy BI 113 - zástavba situovaná nad vrstevnicí 345 m n.m. a zastavitelná
plocha BI 4 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu II. tlakového pásma,
pomocí navrhované AT stanice.
Část navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plocha BI 37 - zástavba situovaná do výše
345 m n.m., bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma. Část
navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 37 - zástavba situovaná nad vrstevnicí
345 m n.m., bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu II. tlakového pásma,
pomocí navrhované AT stanice, která bude umístěna v armaturní komoře stávajícího VDJ Bystřička.
Navrhované plochy smíšené obytné venkovské – zastavitelné plochy SO.3 14 a SO.3 30 budou
zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů – domovních studní.
Navrhovaná plocha rodinné rekreace – zastavitelná plocha RI 15 bude zásobována pitnou vodou
z vlastních zdrojů – domovních studní.
Navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelná plocha SO 1 bude zásobována pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 18, SO 19 a SO 21 budou zásobovány
pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Navrhovaná plocha smíšená obytná – zastavitelná plocha SO 20 bude zásobována pitnou vodou
částečně ze stávajícího vodovodního řadu I. tlakového pásma, částečně z navrhovaného vodovodního
řadu I. tlakového pásma .
Navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 23 a SO 24 budou zásobovány pitnou
vodou z vlastních zdrojů – domovních studní.
Navrhovaná plocha občanského vybavení – zastavitelná plocha O 112 bude zásobována pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.
Navrhovaná plocha občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – zastavitelná plocha OS 17 bude
zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma.
Navrhované plochy občanského vybavení, komerční zařízení – zastavitelné plochy OK 25, OK 26 a OK27
budou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů – domovních studní.
Navrhovaná plocha občanského vybavení specifických forem – zastavitelná plocha OX 31 nebude pitnou
vodou zásobována.
Navrhované plochy hromadné rekreace – zastavitelné plochy RH 33 a RH 34 budou zásobovány pitnou
vodou z vlastních zdrojů – domovních studní.
Navrhovaná plocha výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby – zastavitelná plocha VD 28
bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajícího vodovodního řadu vlastního systému areálu
bývalého ZD, nyní firma AGRO-BESKYD spol. s r. o. a částečně z vlastních zdrojů – studní.
Areál ZD, nyní firma AGRO-BESKYD spol. s r. o.bude i nadále zásobován pitnou vodou z vlastního
vodního systému.
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Zásobování pitnou vodou objektů rekreačních středisek, podnikových rekreačních chat, objektů
individuální rekreace i objektů stravovacích, restauračních a ubytovacích, situovaných v okolí vodní
nádrže Bystřička bude zajišťováno i nadále z individuálních zdrojů – vlastních studní.
Pro umístění navrhovaných vodovodních řadů pro zastavitelné plochy BI 5, BI 7, BI 11, BI 6, BI 13, BI
113 (vč. navrhované AT stanice), BI 4, BI 37, SO 18, SO 19, SO 20, SO 21, OS 17 budou využity plochy
s rozdílným způsobem využití, kde je přípustná technická infrastruktura a proto nejsou vymezeny
samostatné zastavitelné plochy TV, vyjma úseku navrhovaného vodovodního řadu II. tlakového pásma,
pro který je vymezena zastavitelná plocha technické vybavenosti T* 92.
3.1.4.2.2 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace)
Řešení v územním plánu je navrženo v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. 2004, která počítá s vybudováním oddílného kanalizačního
systému. Stávající kanalizace bude využita jako kanalizace dešťová. Splaškové odpadní vody jsou
odváděny nově vybudovanou splaškovou kanalizací, svedenou do ČOV Bystřička, která je již spuštěna
do provozu a je situována severně pod obcí, na pravém břehu vodního toku Vsetínská Bečva.
V samostatných ČOV budou čištěny splaškové vody v oblasti pod přehradou.
V Bystřičce již byla vybudována převážná část soustavné veřejné kanalizační sítě.
Recipientem stávajících stok dešťové kanalizace jsou vodní toky Vsetínská Bečva, Bystřička a otevřené
odvodňovací příkopy. Stávající zástavba obce není ohrožována povrchově přívalovými vodami, avšak při
deštích, kdy je srážková voda odváděna záchytnými příkopy, dochází k průsakům a tím k podmáčení
půdy, které ohrožuje okolní zástavbu.
Výstavbou řadových bytových domů byl přerušen meliorační systém, odvodňující pozemky nad touto
zástavbou. Tento přerušený meliorační systém rovněž ohrožuje okolní bytovou zástavbu podmáčením.
Areál bývalého ZD, nyní firma AGRO-BESKYD spol. s r. o. má realizován vlastní systém oddílné
kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou zaústěny do jímek na vyvážení.
Objekty rekreačních středisek, podnikových rekreačních chat, i objekty stravovacích, restauračních a
ubytovacích zařízení, situované v okolí přehrady Bystřička, jsou odkanalizovány v převážné většině do
jímek na vyvážení. Pouze objekty "Autokempink Bystřička", zotavovna "Valaška", hotel "Tatranka" a
chata "Mír" jsou vybaveny čistírnami odpadních vod. Objekty individuální rekreace (soukromé chaty) a
menší rekreační objekty jsou vybaveny suchými WC.
Obsah septiků a jímek je vyvážen podle ročního období buď na zemědělské pozemky nebo na ČOV
Vsetín a Valašské Meziříčí.
Dvě čerpací stanice jsou v místní části „Vaňkův vrch“, jedna čerpací stanice je v místní části „Za tratí.“
Výtlaky z čerpacích stanic se spojí do jednoho výtlačného potrubí, které se za podchodem vodního toku
Bystřička napojuje na hlavní kanalizační sběrač, kterým jsou přiváděny veškeré odpadní vody do nové
čistírny odpadních vod. Splašková kanalizace DN 250 je z trub polypropylénových, výtlaky z čerpacích
stanic jsou z D63 a D75 a trub polyetylénových. ČOV je mechanicko – biologická pro 1000 EO (výhled
2000 EO). Recipientem vyčištěných vod je bezejmenný pravobřežní přítok vodního toku Vsetínská Bečva
(Mlýnský potok). Realizace proběhla podle projektové dokumentace „Bystřička – kanalizace a ČOV“ –
DSP - Ing. Jan Těšík 10/2008, MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí pod č.j. MUVS 19587/2009 ze dne
23.10.2009 vydáno rozhodnutí o povolení stavby.
Odkanalizování oblasti přehrady je navrženo systémem oddílné kanalizace. Dešťové vody budou
svedeny do vodotečí. Splaškové odpadní vody území po levé straně hráze a z území pod hrází budou
odváděny levobřežním sběračem do nové ČOV“ Pod Klenovem“, která bude situována na levém břehu
vodního toku Bystřička. Území střední části levého břehu přehrady bude odkanalizováno gravitační
splaškovou kanalizací, svedenou do ČS. Jedná se hlavně o rekreační objekty, situované v těsné blízkosti
přehrady. Z ČS budou splaškové odpadní vody výtlakem napojeny na sběrač na ČOV „Pod Klenovem“.
Na tuto ČOV budou také přečerpávány splaškové odpadní vody ze zástavby pod hrází. Splaškové
odpadní vody z pravobřežní části přehrady budou napojeny do stávající ČOV „Pravobřežní“, která bude
intenzifikována. Území střední části pravého břehu přehrady, na pravém břehu vodního toku Vesník,
bude řešeno v rámci katastrálního území Velká Lhota. Splaškové odpadní vody z tohoto území budou
přečerpávány na intenzifikovanou ČOV „Pravobřežní“ (bude rekonstruována rovněž část stávající
splaškové kanalizace, vedoucí na tuto ČOV). Z převážné části se jedná o odpadní vody z rekreačních
objektů se sezónním provozem, u kterých by bylo provozování vlastních ČOV s vyústěním vyčištěných
odpadních vod do přehradní nádrže problematické. Objekty, u kterých by bylo odkanalizování neúměrně
finančně náročné, budou vybaveny jímkami na vyvážení.
Hydrotechnické výpočty
a) dešťové odpadní vody
Q = .S .qs
kde - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění
 = 0,10 - 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu
S - plocha v ha
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qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1
qs = 122 l/s/ha
b) splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole Zásobování vodou.
Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod :
Q24,m = 184,80 m3/den
= 2,14 l/s
= 7,70 m3/hod
Průměrný bezdeštný denní přítok :
Q24 = Q24,m + QB = 184,80 m3/den + 0 =
= 184,80 m3/den
= 2,14 l/s
= 7,70 m3/hod
Maximální bezdeštný denní přítok :
Qd = Q24,m x kd + QB =
= 184,80 m3/den x 1,40 + 0 = 258,72 m3/den
= 2,99 l/s
= 10,78 m3/hod
znečistění splaškových odpadních vod :
počet EO = 1100 obyv
Q24 = 184,80 m3/den
1100 EO x 60 g BSK5/obyv/den = 66,00 kg BSK5/den
1100 EO x 55 g NL/obyv/den
= 60,50 kg NL/den
1100 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 132,00 kg CHSKcr/den
koncentrace znečistění splaškových odpadních vod
357 mg BSK5/l
327 mg NL/l
714 mg CHSKcr/l
Návrh čištění odpadních vod a jeho odůvodnění
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Bystřička v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. 2004 oddílným kanalizačním systémem.
Dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací stávající i navrhovanou co nejkratší cestou do
vodotečí. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k zalévání
zahrad a zeleně.
Dešťové vody z navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelná plocha BI 12 budou odváděny
stávající stokou dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhovaných ploch bydlení individuální – ze zastavitelných ploch BI 113, BI 4, BI 5, BI 6,
BI 11, BI 13 budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhované plochy bydlení individuální - ze zastavitelné plochy BI 7 budou zaústěny
přímo do Stolanského potoka. Zastavitelná plocha BI 7 bude proti extravilánovým vodám chráněna
zastavitelnou plochou T* 91 s navrhovaným záchytným příkopem, který bude zaústěn do Stolanského
potoka.
Dešťové vody z navrhované plochy bydlení individuální – ze zastavitelné plochy BI 37 budou odváděny
navrhovanou stokou dešťové kanalizace, která bude zaústěna do Stolanského potoka. Dešťové vody z
navrhované plochy bydlení individuální - ze zastavitelné plochy BI 3 budou odváděny částečně
stávajícími stokami dešťové kanalizace, částečně navrhovanými stokami dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhovaných ploch smíšených obytných – ze zastavitelných ploch SO 1, SO 18, SO 19,
SO 20, SO 21, SO 23 a SO 24 budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhovaných ploch smíšených obytných venkovských – ze zastavitelných ploch SO.3 14
a SO.3 30 budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace, která bude zaústěna do vodního
toku Bystřička.
Dešťové vody z navrhovaných ploch občanského vybavení – ze zastavitelné plochy O 112 budou jímány
u jednotlivých nemovitostí a využívány k zalévání zeleně, případně budou zasakovány.
Dešťové vody z navrhovaných ploch občanského vybavení, komerční zařízení – ze zastavitelných ploch
OK 25 a OK 26 budou zaústěny přímo do vodního toku Bystřička.
Dešťové vody z navrhované plochy občanského vybavení, komerční zařízení – ze zastavitelné plochy OK
27 budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhované plochy rodinné rekreace – ze zastavitelné plochy RI 15 budou jímány u
jednotlivých nemovitostí a využívány k zalévání zeleně.
Dešťové vody z navrhovaných ploch hromadné rekreace – ze zastavitelných ploch RH 33 a RH 34
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budou jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k zalévání zeleně, případně zaústěny přímo do
vodního toku Bystřička.
Dešťové vody z navrhované plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – ze zastavitelné
plochy OS 17 budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace.
Dešťové vody z navrhované plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby – ze
zastavitelné plochy VD 28 budou zaústěny přímo do vodního toku Bystřička.
Navrhovaná plocha občanského vybavení specifických forem – zastavitelná plocha OX 31 nebude
odkanalizována.
Navrhované stoky dešťové kanalizace pro zastavitelné plochy BI 113, BI 4, BI 5, BI 6, BI 11, BI 13, BI 37,
BI 3, SO 1, SO 18, SO 19, SO 21, OS 17 budou umístěny v plochách s rozdílným způsobem využití, kde
je přípustná technická infrastruktura a proto nejsou vymezeny samostatné zastavitelné plochy TV.
Navrhované stoky dešťové kanalizace pro zastavitelné plochy SO 20, SO 23 a SO 24 budou částečně
umístěny v plochách s rozdílným způsobem využití, kde je přípustná technická infrastruktura a částečně
budou umístěny ve vymezených zastavitelných plochách technické infrastruktury vodní hospodářství v zastavitelných plochách TV 74, TV 80, TV 81.
V souladu s projektovou dokumentací „Bystřička – kanalizace a ČOV“ – DSP - Ing. Jan Těšík (10/2008)
byla vybudována splašková gravitační kanalizace s gravitačním napojením domovních přípojek. Hlavní
kanalizační sběrač je veden z nejvýše položené části „Pod Růžďkou“ podél vodního toku Bystřička k
obecní ČOV. Do hlavního sběrače splaškové kanalizace jsou napojeny další gravitační stoky splaškové
kanalizace. Výjimku tvoří západní okraj zastavěného území obce na levém břehu vodního toku Bystřička.
Tato část obce je rozdělená železniční tratí na místní části „Vaňkův vrch“ a „Za tratí.“ Odpadní vody
z objektů nacházejících se v těchto lokalitách budou gravitačně svedeny do tří čerpacích stanic. Dvě
čerpací stanice jsou navrženy v místní části „Vaňkův vrch“, jedna čerpací stanice je navržena v místní
části „Za tratí.“ Výtlaky z čerpacích stanic se spojí do jednoho výtlačného potrubí, které se za podchodem
vodního toku Bystřička napojí na hlavní kanalizační sběrač, kterým jsou přiváděny veškeré odpadní vody
do nové čistírny odpadních vod. Splašková kanalizace je navržena DN 250 z trub polypropylénových,
výtlaky z čerpacích stanic jsou navrženy z D63 a D75 a trub polyetylénových. ČOV je navržena jako
mechanicko – biologická pro 1000 EO (výhled 2000 EO). Recipientem vyčištěných vod bude bezejmenný
pravobřežní přítok vodního toku Vsetínská Bečva (Mlýnský potok).
Splaškové odpadní vody ze stávající zástavby a z navrhovaných ploch budou odváděny stokami
splaškové kanalizace DN 250 :
- navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelná plocha BI 3, část zastavitelné plochy BI 6 a
zastavitelná plocha BI 7, budou odkanalizovány stokami splaškové kanalizace.
- navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 113, BI 4 a BI 5, část zastavitelné
plochy BI 6 a zastavitelné plochy BI 37, BI 11, BI 12 a BI 13 budou odkanalizovány stávajícími stokami
splaškové kanalizace.
- navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 1, SO 18 a SO 19 budou odkanalizovány
stávajícími stokami splaškové kanalizace.
- navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 20 a SO 21 budou odkanalizovány
navrhovanými stokami splaškové kanalizace.
Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch smíšených obytných venkovských – ze zastavitelných
ploch SO.3 14 a SO.3 30 budou zneškodňovány v domovních ČOV, případně budou jímány
v nepropustných jímkách na vyvážení a vyváženy na obecní ČOV.
Splaškové odpadní vody z navrhované plochy rodinné rekreace - ze zastavitelné plochy RI 15 budou
jímány v nepropustných jímkách na vyvážení a vyváženy na obecní ČOV.
Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch občanského vybavení – ze zastavitelné plochy O 112
budou odváděny stokou splaškové kanalizace.
Splaškové odpadní vody z navrhované plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – ze
zastavitelné plochy OS 17 budou odváděny stávající stokou splaškové kanalizace.
Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch smíšených obytných – ze zastavitelných ploch SO 23 a
SO 24 budou zneškodňovány v domovních ČOV, případně budou jímány v nepropustných jímkách na
vyvážení a vyváženy na obecní ČOV.
Splaškové odpadní vody z navrhované plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby – ze
zastavitelné plochy VD 28 budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení a vyváženy na obecní
ČOV.
Odkanalizování území v okolí vodního díla Bystřička je navrženo systémem oddílné kanalizace. Dešťové
vody budou svedeny do vodotečí, případně do vodního díla Bystřička. Splaškové odpadní vody území po
levé straně hráze a z území pod hrází budou odváděny levobřežním sběračem do vymezené zastavitelné
plochy technické infrastruktury vodní hospodářství TV 82, tj do navrhované ČOV „Pod Klenovem“, která
bude situována na levém břehu vodního toku Bystřička. Území střední části levého břehu vodního díla
bude odkanalizováno gravitačními stokami splaškové kanalizace, svedenými do ČS. Jedná se hlavně o
rekreační objekty, situované v těsné blízkosti vodního díla. Z ČS budou splaškové odpadní vody výtlakem
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napojeny na sběrač na ČOV „Pod Klenovem“. Na tuto ČOV budou také přečerpávány splaškové odpadní
vody ze zástavby pod hrází. Splaškové odpadní vody z pravobřežní části vodního díla budou napojeny do
stávající ČOV „Pravobřežní“, která bude intenzifikována. Splaškové odpadní vody z území střední části
pravého břehu vodního díla, na pravém břehu vodního toku Vesník, budou částečně gravitační stokou
splaškové kanalizace a částečně navrhovaným výtlačným řadem s navrhovanou čerpací stanicí
odváděny do navrhované čerpací stanice, situované v katastrálním území Velká Lhota u Valašského
Meziříčí, pomocí které budou navrhovaným výtlačným řadem přečerpávány na intenzifikovanou ČOV
„Pravobřežní“ (bude rekonstruována rovněž část stávající splaškové kanalizace, vedoucí na tuto ČOV).
Z převážné části se jedná o odpadní vody z rekreačních objektů se sezónním provozem, u kterých by
bylo provozování vlastních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do přehradní nádrže
problematické. Objekty, u kterých by bylo odkanalizování neúměrně finančně náročné, budou vybaveny
jímkami na vyvážení.
Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch občanského vybavení, komerční zařízení – ze
zastavitelných ploch OK 25, OK 26 a OK 27 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové
kanalizace na vymezenou zastavitelnou plochu technické infrastruktury vodní hospodářství TV 82, tj. na
navrhovanou ČOV „Pod Klenovem“.
Splaškové odpadní vody z navrhované plochy hromadné rekreace – ze zastavitelné plochy RH 34 budou
zaústěny do navrhované čerpací jímky a navrhovaným výtlačným řadem dopravovány do stávající stoky
splaškové kanalizace a tím odváděny do stávající ČOV „Pravobřežní“.
Splaškové odpadní vody z navrhované plochy hromadné rekreace – ze zastavitelné plochy RH 33 budou
zaústěny do čerpací jímky a přečerpávány do navrhované stoky splaškové kanalizace a tím odváděny
pomocí navrhované čerpací stanice s navrhovaným výtlačným řadem do ČOV „Pod Klenovem“.
Navrhované stoky splaškové kanalizace a navrhované výtlačné řady vč. navrhovaných čerpacích stanic
pro zastavitelné plochy BI 3, BI 6, BI 7, BI 113, BI 4, BI 5, BI 37, BI 11, BI 12, BI 13, SO 1, SO 18, SO 19,
OS 17 a pro stávající zastavěné území jsou nebo budou částečně umístěny v plochách s rozdílným
způsobem využití, kde je přípustná technická infrastruktura a proto nejsou vymezeny samostatné
zastavitelné plochy TV a částečně budou umístěny ve vymezených zastavitelných plochách technické
infrastruktury vodní hospodářství - v zastavitelných plochách TV 58, TV 98, TV 68, TV 71.
Pro navrhovaný sběrač splaškových odpadních vod jsou vymezeny zastavitelné plochy technické
infrastruktury vodní hospodářství - TV 73, TV 129, TV 75.
Navrhované stoky splaškové kanalizace a navrhované výtlačné řady vč. navrhovaných čerpacích stanic v
území v okolí vodního díla Bystřička – pro zastavitelné plochy OK 25, OK 26, OK 27, RH 33, RH 34 a pro
stávající zastavěné území budou částečně umístěny v plochách s rozdílným způsobem využití, kde je
přípustná technická infrastruktura a proto nejsou vymezeny samostatné zastavitelné plochy TV a
částečně budou umístěny ve vymezených zastavitelných plochách technické infrastruktury vodní
hospodářství - v zastavit. plochách TV 127, TV 83, TV 84, TV 85, TV 90, TV 122, TV 86, TV 87, TV 88.
3.1.4.2.3 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže)
Hlavním recipientem řešeného území je vodní tok Vsetínská Bečva, který tvoří západní hranici
katastrálního území Bystřička. Vsetínská Bečva – významný vodní tok č. 678 je ve správě Povodí
Moravy, s.p. Brno, závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí. Správce vodního toku Vsetínská
Bečva může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání
s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 8 m od
břehové čáry. Do manipulačního pruhu vodního toku Vsetínská Bečva zasahují zastavitelné plochy TE
116, 134, DS 39, 41.
Vodní tok Vsetínská Bečva má KÚ Zlínského kraje ze dne 30.7.2004 pod čj. KUZL 12153/2004 ŽPZE-KI
stanoveno záplavové území v km 65,200 – 118,600, pro hladiny Q 5, Q20 a Q100 a to pro současný stav a
pro prolomení levobřežní hráze ve Vsetíně. Vsetínská Bečva při průtoku katastrálním územím Bystřička řkm 7,000 (100 m od mostu na Žabárně) po řkm 9,000 (u Baschlů) protéká upraveným korytem, které
tvoří jednoduchý i dvojitý profil, šířky dna 45 m, hloubka profilu 2,20 m. Kapacita koryta je Q = 350 m 3/s.
Do stanoveného záplavového území Q5 vodního toku Vsetínská Bečva zasahují zastavitelné plochy DS
39, TE 134, TE 116, DS 41.
Do stanoveného záplavového území Q20 vodního toku Vsetínská Bečva zasahují zastavitelné plochy DS
38, DS 39, TE 134, TE 116, DS 41, O 112, DS 44, TV 64.
Do stanoveného záplavového území Q 100 vodního toku Vsetínská Bečva zasahují zastavitelné plochy DS
38, DS 39, TE 134, TE 116, TV 58, DS 41, O 112, DS 44, TV 64.
Významným pravostranným přítokem Vsetínská Bečva je vodní tok Bystřička – významný vodní tok č.
684, který protéká středem katastrálního území Bystřička ve směru východ – západ. Vodní tok Bystřička
je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí. Správce vodního
toku Bystřička může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím
projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce
do 6 m od břehové čáry. Do manipulačního pruhu vodního toku Bystřička zasahují zastavitelné plochy TV
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71, TV 74, DS 133, TV 75, TE 76, VD 28, P*78, TE 106, TE 77, SO.3 30, DS 54, DS 52, DS 56, TE 79,
TV 80, TV 81, DS 53, DS 128, TV 127, DS 132, TV 84, OK 25, TV 122, RH 33, RH 34.
Bystřička je tokem bystřinným, který se vyznačuje velkou rozkolísaností průtoků a erozně akumulační
činností ve vlastním korytě. Tvar koryta je jednoduchý lichoběžník, se svahy 1 : 2, šířky dna cca 12 m,
hloubka profilu 1,20 m. Dno je stabilizováno kamennými stupni. Vodní tok Bystřička má KÚ Zlínského
kraje ze dne 6.2.2006 pod čj. KUZL 7570/2005 ŽPZE-IK stanoveno záplavové území v km 0,00 – 19,096,
pro hladiny Q5, Q20 a Q100. Do stanoveného záplavového území Q5 vodního toku Bystřička zasahují
zastavitelné plochy TV 71, DS 133, TV 129, TV 75, P*78, TE 106, DS 54, DS 52, DS 56, TE 79, DS 128,
DS 132, TV 84, TV 122, DS 124, DS 123, RH 33, RH 34.
Do stanoveného záplavového území Q 20 vodního toku Bystřička zasahují zastavitelné plochy SO 1, DS
49, BI 5, TV 71, TV 74, DS 133, TV 129, TV 75, SO 21, VD 28, TE 76, TE 77, P*78, TE 106, SO.3 30,
DS 54, DS 52, DS 56, TE 79, TV 80, TV 81, DS 53, DS 128, TV 127, DS 132, TV 84, TV 122, DS 124,
DS 123, RH 33, RH 34.
Do stanoveného záplavového území Q 100 vodního toku Bystřička zasahují zastavitelné plochy SO 1, DS
49, BI 5, BI 6, TV 71, TV 74, DS 133, TV 129, TV 75, SO 21, VD 28, TE 76, TE 77, PV 78, SO.3 14, TE
106, SO.3 30, DS 54, DS 52, DS 56, DS 57, TE 79, TV 80, SO 23, SO 24, TV 81, DS 53, TV 82, DS 128,
TV 127, TV 83, DS 132, TV 84, TV 122, DS 124, DS 123, RH 33, RH 34.
Správce vodních toků Vsetínská Bečva a Bystřička neuvažuje s žádnými investičními záměry, které by se
týkaly katastrálního území Bystřička, bude prováděna pouze běžná údržba.
Bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Vsetínská Bečva (v řkm 70,160), který tvoří část
jihozápadní hranice katastrálního území Bystřička je ve svém dolním úseku zatrubněn. Zatrubnění je
součástí systému odvodnění trati ČD, a.s., otevřený úsek vodního toku nad zatrubněním je ve správě Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy, územní pracoviště Valašské Meziříčí.
Správce vodního toku může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím
projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce
do 6 m od břehové čáry.
Bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Vsetínská Bečva (v řkm 68,500), který protéká
severozápadním okrajem katastrálního území Bystřička je ve správě Lesů České republiky, s.p., správa
toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně.
Vodní tok Bystřička má při průtoku katastrálním územím Bystřička několik levostranných a
pravostranných přítoků. Levostranné přítoky – bezejmenný levostranný přítok z Hlinského, Stolanský
potok, vodní tok Růžka, bezejmenný levostranný přítok z Řehořova, 3 x bezejmenný levostranný přítok a
vodní tok Bradný a pravostranné přítoky - 4 x bezejmenný pravostranný přítok a Zadrhlovský potok.
Všechny tyto vodní toky vyjma úsek Stolanského potoka pod stávajícím lapačem splavenin a vyjma
bezejmenný levostranný přítok z Řehořova jsou ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků –
oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně.
Ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně je i vodní
tok Vesník - pravostranný přítok do vodní nádrže Bystřička. Správce vodních toků může při výkonu
správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat
pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. Lesy České
republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně - správce těchto vodních toků
neplánuje žádné úpravy toků, vyjma běžné údržby, která spočívá v čištění dna koryta upravených částí
toků a v probírce břehových porostů.
Stolanský potok v úseku pod stávajícím lapačem splavenin je ve správě obce Bystřička.
U bezejmenného levostranného přítoku z Řehořova není správce toku určen.
V řkm 5,480 vodního toku Bystřička, se na katastrálních územích Bystřička, Velká Lhota a Malá Bystřice
rozprostírá vodní dílo Bystřička, která je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Horní Morava,
provoz Valašské Meziříčí. Plocha povodí vodní nádrže Bystřička je 64,48 km 2.
Vodní dílo Bystřička slouží :
- k ochraně před velkými vodami,
- ke snížení kulminací velkých vod v korytě toku Bystřička pod nádrží,
s částečnou ochranou pozemků na dolním toku potoka Bystřičky a
Vsetínské Bečvy,
- k akumulaci vody k nadlepšení průtoků pro zajištění trvalého min.
průtoku Q355 v toku pod přehradou,
- k intervenčnímu nadlepšení průtoků vody ve Vsetínské Bečvě pro odběr
ÚV Jarcová (VaK Vsetín, a.s.).
Těmto hlavním účelům vodního díla Bystřička se podřizují možnosti dalšího využití vodního díla :
- rekreace a vodní sporty,
- rybí hospodářství,
- energetické využití MVE na spodních výpustí v tělese hráze
při využívání malých průtoků.
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1. prostor stálého nadržení :
kóta dna údolí
359,60 m n.m.
hladina stálého nadržení
375,00 m n.m.
objem prostoru stálého nadržení
1,500.000 m3
zatopená plocha při hladině stálého nadržení
6,0 ha
2. prostor zásobní :
kóta min. hladiny zásobního prostoru
375,00 m n.m.
max. hladina zásobného prostoru
377,00 m n.m.
objem zásobního prostoru
435.000 m3
zatopená plocha při hladině zásobního prostoru 12,0 ha
3. prostor retenční (ovladatelný) :
kóta min. hladiny retenčního prostoru
377,00 m n.m.
max. hladina retenčního prostoru
ovladatelného (hrana bezpečnostního přelivu)
385,16 m n.m.
objem retenčního prostoru ovladatelného
2,535.000 m3
zatopená plocha na kótě bezpečnostního přelivu
35,0 ha
4. prostor retenční (neovladatelný) :
kóta hrany bezpečnostního přelivu
386,16 m n.m.
kóta max. hladiny retenčního prostoru
386,41 m n.m.
objem retenčního prostoru neovladatelného
490.000 m3
zatopená plocha při max. retenční hladině
38,0 ha
5. prostor celkový :
max. hladina
386,41 m n.m.
celkový objem nádrže
4,960.000 m3
celková zatopená plocha
38,0 ha
Přehradní těleso je provedeno jako gravitační, zděné z kamene do betonu:
- osa v oblouku o poloměru R = 135,0 m,
- kóta koruny hráze 387,00 m n.m.,
- šířka koruny hráze 4,60 m,
- převýšení hráze nad max. hladinou 0,86 m,
- max. výška hráze nade dnem údolí 27,40 m,
- délka hráze v koruně 170,00 m.
V území zvláštní povodně pod vodním dílem Bystřička se nacházejí, případně do něj zasahují
zastavitelné plochy RH 34, RH 33, DS 123, TV 85, DS 124, DS 125, OK 25, TV 122, OK 27, TV 84, DS
126, DS 132, TV 83, DS 128, TV 127, TV 82, DS 53, SO 24, TV 81, SO 23, DS 57, TV 80, TE 79, DS 56,
DS 52, SO.3 30, TE 106, DS 54, SO.3 14, P*78, TE 77, TE 76, VD 28, TV 75, SO 21, DS 133, TV 129,
TV 74, SO 20, DS 130, P*94, TV 73, BI 13, P*105, BI 12, TV 71, P*8, OS 17, BI 6, DS 49, BI 5, BI 3, SO
1, TV 64, DS 44, O 112, DS 41, TE 116, TE 134, DS 39, DS 38.
Do vodního díla Bystřička v katastrálním území Bystřička nádrže přitéká pouze pravostranný přítok –
vodní tok Vesník.
V souladu se schváleným dokumentem „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje“ – 2009, probíhá v současné
době rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Bystřička. V rámci celkové rekonstrukce je řešeno
zabezpečení VD Bystřička pro převedení povodňových vln PV1000 a posouzena bezpečnost VD při
průchodu PV10 000. Akce navazuje na již dokončenou stavbu zahrnující úpravu vlastní hráze,
rekonstrukci výpustí a souvisejících objektů, jejichž realizací byla zvýšena bezpečnost díla, zabezpečena
větší operativnost řízení odtoku a větší ochrana území. Účelem rekonstrukce je dále zvýšit
protipovodňový účinek VD transformací povodňového průtoku a zajistit po bezpečnostní stránce VD před
negativními vlivy dlouhodobého povodňového zatížení. Rekonstrukce přelivu zahrnuje úpravy vlastního
tělesa přelivu spolu s hydraulicky vyhovujícím návrhem části stupňovité kaskády a nátoku přelivu.
Rekonstrukce, doplňující dříve provedenou rekonstrukci hráze, zahrnuje technická opatření, která vedou
ke zvýšení kapacity přelivu a umožní bezpečné převedení aktualizovaného kontrolního povodňového
průtoku při mezní bezpečné hladině v nádrži Bystřička. Tím se zajistí bezpečnost díla jako celku a
zabezpečí převedení extrémní povodně Q10 000 = 310,50 m3/s. Po dokončení celé rekonstrukce bude
efektivněji využíván retenční objem nádrže pro transformaci povodňového průtoku stanoven nový režim
manipulace.
3.1.4.2.4 Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií)
Výchozími podklady byl koncept řešení, jednání se správci elektrosítí ČEZ Valašské Meziříčí a Telefonica
O2 Zlín, ÚPnSÚ Bystřička z roku 1996. Odběry el.proudu bude ovlivňovat i skutečnost, že obec je
plynofikována.
Zásobování el.energií bude prováděno kombinovaným systémem. Západním okrajem obce prochází
venkovní vedení VKN 110kV z Val. Meziříčí do Vsetína. Obec je zásobena el. energií z VN linky 22kV č.
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28, která prochází celou obcí a napájí všechny trafostanice v obci. Linka je provedena venkovním
vedením na betonových stožárech je po rekonstrukci v dobrém stavu. Z VN č. 28 je napojena odbočka na
Růžďku. Přes východní část katastru obce prochází linka VN 22kV č. 60. Severovýchodně obce nad
přehradou je VN linka 22kV č. 104, napájející místní trafostanice, ale linka a trafostanice jsou již mimo
katastr obce a nejsou ani zakresleny v situaci. Trafostanice jsou vesměs stožárové (trafostanice na
Konvici II. průběžná na betonových stožárech), a to buď na betonovém stožáru resp. na příhradové
konstrukci. V obci je celkem 17 trafostanic a z toho 13 v majetku ČEZ (zásobující obec) a 4 trafostanice
cizí pro velkoodběratele. Technický stav trafostanic je vyhovující, 2 trafostanice nutno rekonstruovat (VS
Kolář a VS Mír). Zvýšení výkonu je možné výměnou transformátoru, případně rekonstrukcí trafostanice.
V blízkosti obce je několik trafostanic, které jsou mimo katastr obce.
Rozvod NN je proveden venkovním vedením (závěsnými kabely) na betonových stožárech v dobrém
technickém stavu.
Rozvod VO je proveden částečně závěsnými kabely na síti NN, částečně samostatným kabelovým
vedením.U přehrady je rozvod VO rozdělen na silný a slabý provoz dle sezóny.
Ochranná pásma:
Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v obci je nutné respektovat ochranné pásma
elektroenergetických zařízení a režim, který v nich platí a který vyplývá ze zákona č. 222/1994 Sb., a
zákona 458/2000 Sb.
Omezení plynoucí z energetického pásma je třeba respektovat v zastavitelných plochách pro bydlení (BI
3, 6, 12, 13, SO 1, 18, 20, 21) a v zastavitelných plochách pro občanské vybavení (OK 25, 27).
Seznam trafostanic VN/NN – 22/0,4kV
Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Označení a název trafostanice

VS_5474 – Na Nové
VS_5475 – Přehrada
VS_5476 – Kolář
VS_5477 – Klenov
VS_5479 – Obecní úřad
VS_5480 – ZD
VS_5481 – Mír
VS_5483 – Na Konvici I.
VS_5484 – U obchodu
VS_5485 – Pod školou
VS_5486 – Obzor
VS_5487 – RS SMVAK
VS_9001 – Kamenolom
VS_9002 – ZD Hala Kovo
VS_6296 ZD Hala Kovo dodatek
VS_9003 – ČSD
VS_5488 – Bublák
VS_6416 – Na Konvici II.

Tab. č.II-1
Provedení

Konstrukce
kVA

Výkon
kVA

BTS 2sl.
BTS 2sl.
PTS
PTS
BTS 4sl.
BTS 2sl.
PTS
PTS
PTS
PTS
BTS 2sl.
PTS
PTS
PTS

400
630
400
400
250
400
250
400
400
400
400
400
400
400

PTS
BTS 4sl.
BTS

400
400
250

Stav

Majetek

160
630
100
250
100
250
160
100
160
160
160
160
160
250

Dobrý
Dobrý

Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý

ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
Cizí
Cizí
Cizí

160
160

Dobrý
Dobrý
Dobrý

Cizí
ČEZ
ČEZ

Dobrý
Dobrý
Dobrý

Poznámka

Rekonstrukce
Rekonstrukce
Rekonstrukce

Návrh zásobování el. energií:
Návrh zásobování je proveden dle urbanistického návrhu do roku 2020 (10 let po schválení UPN).
Vychází ze skutečnosti smíšené elektrizace obce (plynofikace a elektrizace bytů) tj. s měrným příkonem
2,7kVA/1 b.j. a nebytovým podílem spotřeby 0,5kVA/1b.j. V bilanci současného příkonu je zohledněn
účiník 0,95, optimální zatížení trafa 0,8 a též 20% nárust zatížení po dobu 10 let platnosti UPN – 2%/1
rok. Je zpracována výkonová bilance pro jednotlivé lokality a následně rekonstrukce a rozšíření sítě VN
22kV, umístění nových trafostanic a rekonstrukce stávajících trafostanic a tyto návrhy jsou zahrnuty do
veřejně prospěšných staveb.
Energetické rozvaha:
1. Počet obyvatel (r.2004)
976 obyvatel
2. Počet obyvatel pro dimenzování
1100 obyvatel
3. Počet bytů r.2004
365 bytů
4. Odhadovaný počet bytů r.2020
475 bytů
5. Nových bytů v ÚPN navrženo
110 b.j. vše v RD
Dle směrnice JME – E.ON č. 13/98 „Výkonové podklady pro navrhování distribuční sítě“ uvažujeme dle
tab. č. 1 s těmito stupni elektrizace bytů:
A – základní, vytápění tuhými palivy, plyn
B1 – A + vaření elektricky
B2 – B1 + ohřev TUV elektricky
C - B2 + vytápění elektricky (výjimečný případ)
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Roční nárůst spotřeby elektrické energie 2%, doba platnosti ÚP – 10 let po schválení (tj. r. 2020), dle tab.
č. 6.
Měrné zatížení (plochy pro bydlení) pro venkovské obce do 5000 obyvatel dle tab. č.7 a č. 15 (A – 55%,
B1 – 35%, C1 – 10%) je 2,7 kVA/1b.j. a nebytový podíl spotřeby 0,5kVA/1b.j.
Měrné zatížení (plochy pro smíšené bydlení) dle tab. č. 22 je 0,125 kVA/m 2, pro 1RD = 12,5 kVA.
Měrné zatížení pro objekt rekreační chaty je 3,6kVA.
Měrné zatížení (plochy smíšené výrobní, skladové, sportovní, technická infrastruktura apod.) je
stanoveno odborným propočtem.
Dle urbanistického návrhu jednotlivých lokalit nové výstavby jde o následující zvýšení současného
příkonu elektrické energie.
Návrh zásobení navržených lokalit elektrickou energií
číslo lokality, kód
3 – BI
4 – BI
15 – RI
5 – BI
6 – BI
7 – BI
17 – OS
8 – BI
11 – BI
12 – BI
13 – BI
14 – BI
18 – SO
19 – SO
20 – SO
21 – SO
28 – VD
23 – SO
24 – SO
1 – SO
25 – OK
26 – OK
27 – OK

počet RD, bytů či
funkční využití
2
22
2 chaty
9
6
3
sport
4
4
3
3
9
3
4
11
5
výroba
3
2
5
obč.vybavení
obč.vybavení
obč.vybavení

příkon+nebyt.
podíl [kVA]
6,4
70,4
7,2
28,8
19,2
9,6
20
12,8
12,8
9,6
9,6
28,8
37,5
50
137,5
62,5
100
37,5
25
62,5
50
50
100

název trafostanice
VS_6416 – Na Konvici II.
VS_6416 – Na Konvici II.
VS_6416 – Na Konvici II.
VS_5473 – Obecní úřad
VS_5473 – Obecní úřad
VS_5473 – Obecní úřad
VS_5473 – Obecní úřad
VS_5485 – Pod školou
VS_5485 – Pod školou
VS_5485 – Pod školou
VS_5485 – Pod školou
Nové trafo – u Šimků
VS_5484 U obchodu
VS_5484 U obchodu
VS_5476 – Kolář
VS_5476 – Kolář
Nové trafo – Paseky
Nové trafo u Šimků
Nové trafo u Šimků
VS_6296 – ZD
VS_5477 – Klenov
VS_5477 – Klenov
VS_5477 – Klenov

Celková bilance příkonu v obci
BI bydlení individuální
RI plochy rodinné rekreace
SO plochy smíšené obytné
SO.4 plochy smíšené rekreační
OS plochy pro sport
OK plochy obč. vybavení komerčního charakteru
VD drobná výroba a výrobní služby
celkem
nárůst příkonu za 10 let asi o 20% současného zatížení
maximální zvýšení příkonu v obci

Tab.č.II-2
návrh zásobení
poznámka
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
nové trafo průběžné – 250kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
rekonstrukce trafa na 630kVA
rekonstrukce trafa na 630kVA
nové trafo 630kVA
nové trafo průběžné – 250kVA
nové trafo průběžné – 250kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA
výměna trafo 400kVA

Tab.č.II-3
240,0
7,2
37,5
10,8
20,0
200,0
100,0
1015,5
500,0
1515,5

kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA

Maximální kapacita transformačního výboru v obci vyhovuje nárůstu zatížení po dobu platnosti ÚPN.
Jsou navrženy 2 nové trafostanice, a to:
- stož. trafostanice “Paseky“ 630kVA vč. přípojky VN z linky č. 28, plocha TE 76 pro zásobování
navržené plochy výroby a skladování 28;
- stož. trafostanice “u Šimků“ jako průběžná – 250kVA, z linky VN č. 28, plocha TE 79, pro zásobování
ploch smíšených obytných 14, 23, 24, 30.
Při koordinaci zájmů se sousedními katastrálními územími vznikla potřeba pokrytí příkonů ve východní
části katastrálního území Mikulůvka. Proto byla z nadzemního vedení VN 22kV č.28 navržena odbočka
nadzemního vedení ve směru na západ (TE 116, 134), která pokračuje dále na území obce Mikulůvka.
Výstavba nových trafostanic a rekonstrukce stávajících vč. osazení nových transformátorů bude
prováděno dle postupu výstavby a nárůstu příkonu el. energie v jednotlivých částech obce. Při rozšiřující
se plynofikaci a využívání alternativních zdrojů el. energie bude potřebný nárůst příkonu el. energie
menší.
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Rozvody VVN 110 kV a 220 kV
Ve stávajících zařízení VVN 110 kV – linka č. 575 není uvažováno se změnami s výjimkou běžné údržby
a revizí.
U stávajících vedení VN 22kV č. 28 a č. 61 je uvažováno s běžnou údržbou a revizí. Odbočku VN z linky
č. 28 na Růžďku je třeba rekonstruovat. Stejně tak je nutno rekonstruovat části linky VN č. 28 v prostoru
na Konvici a U Přehrady.
Rozvody NN 3x 230/400V
V prostorech nové výstavby budou prováděny rozvody NN kabelovým vedením. Rekonstrukce stávající
sítě NN bude prováděno dle nárůstu příkonu el. energie.
Rozvody veřejného osvětlení
V prostoru nové výstavby bude proveden nový rozvod VO kabelovým vedením s ocelovými stožáry a
výbojkovými svítidly. Nový rozvod VO bude navazovat na stávající rozvod v obci. U stávajícího rozvodu
VO bude prováděna průběžná údržba a modernizace VO.
3.1.4.2.5 Technická infrastruktura – energetika (slaboproudá zařízení)
Telekomunikace:
Telefonní síť obce Bystřička náleží do UTO Vsetín. V obci je provedena kabelizace telefonních rozvodů
v plném rozsahu a v dostatečné kapacitě. Je napojena z nové telefonní ústředny, která je umístěna vedle
Obecního úřadu. Ústředna slouží též pro obce Růžďka, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice. V obci jsou
zřízeny veřejné telefonní automaty.
Rozhlas po drátě:
V obci není zřízena rozvodná síť drátového rozhlasu.
Dálkové kabely:
Územím obce prochází trasa dálkového kabelu ve správě Telecomu Ostrava. V budoucích projektových
pracích musí být plně respektována vč. ochranného pásma.
Radioreléové trasy:
Západní částí obce prohází rr trasa telefonních a televizních signálů 2. řádu v úseku RS Veselský kopec
– RS Dušná. Spodní okraj ochranného pásma je ve výšce 604m n.m. V řešení územního plánu nejsou
navrhovány žádné změny.
Televizní signál:
Distribuce TV signálu v obci je zajišťována základním TV vysílačem Nový Jičín, okrajově zasahuje TV
vysílač Vsetín – Bečevná a též TVP Jablůnka. V současné době v rámci přechodu na digitální vysílání TV
signálu je možné zlepšení příjmu televizního signálu. V obci je obyvateli přijímán TV signál pomocí
individuálních satelitních přijímačů (připojení na internet). Kabelový rozvod TV signálu, KTR, není v obci
proveden. Obec uvažuje se zřízením KTR v rámci provádění kanalizace. S KTR se uvažuje se zřízením
infokanálu obce pro informaci občanů.
Místní rozhlas:
V obci je proveden rozvod MR s ústřednou na obecním úřadě. Rozvod venkovního vedení vč.
reproduktorů je částečně proveden spolu se sítí NN a částečně na samostatných stožárech.
3.1.4.2.6 Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem)
Zastavěné území obce Bystřička je zásobováno zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí D160,
D90, D63 a D50 z trub polyetylénových, provozovanou pod tlakem 0,15 MPa. Do STL rozvodné
plynovodní sítě je zemní plyn dodáván z regulační stanice VTL/STL RS Bystřička obec č. 63194 2000/2/2-440, která je situována v katastrálním území Jarcová. Na STL rozvodnou plynovodní síť je
napojena i STL rozvodná plynovodní síť obce Růžďka. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány zemním
plynem pomocí regulátorů tlaku plynu.
Výpočet potřeby plynu
Stávající počet bytů - 365 bytů (aktuální stav k r. 2004).
Předpokládaný počet bytů na konci návrhového období – 475 bytů.
kategorie C – vaření + ohřev TUV + otop - 1,50 m3/hod, 3000 m3/rok
potřeba plynu pro bytový fond :
475 bytů x 1,50 m3/hod = 712,50 m3/hod
475 bytů x 3000 m3/rok = 1 425 000 m3/rok
Návrh zásobování plynem a jeho odůvodnění
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem obce Bystřička a
respektuje veškerá bezpečnostní a ochranná pásma plynárenského zařízení.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 3 a BI 12 budou zásobovány zemním
plynem ze stávajících STL plynovodních řadů.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 113, BI 4, BI 5, BI 37, BI 11, SO.3 14,
SO.3 30 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.
Navrhované plochy bydlení individuální – zastavitelné plochy BI 6, BI 7 a BI 13 budou zásobovány
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zemním plynem částečně ze stávajících STL plynovodních řadů, částečně z navrhovaných STL
plynovodních řadů.
Navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 18 a SO 19 budou zásobovány zemním
plynem ze stávajících STL plynovodních řadů.
Navrhované plochy smíšené obytné – zastavitelné plochy SO 1, SO 20, SO 21, SO 23, SO 24 budou
zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.
Navrhované plochy občanského vybavení – zastavit. plocha O 112 nebude zem.plynem zásobována.
Navrhovaná plocha pro tělovýchovu a sport – zastavitelná plocha OS 17 bude zásobována zemním
plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.
Navrhované plochy občanského vybavení, komerční zařízení – zastavitelné plochy OK 25, OK 26 a OK
27 nebudou zemním plynem zásobovány.
Navrhovaná plocha výroby a skladování drobná výroba a výrobní služby – zastavitelná plocha VD 28
bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.
Navrhovaná plocha rodinné rekreace – zastavitelná plocha RI 15 nebude zemním plynem zásobována.
Navrhované plochy hromadné rekreace–zastavit. plochy RH 33 a 34 nebudou zem.plynem zásobovány.
Navrhovaná plocha občanského vybavení specifických forem – zastavitelná plocha OX 31 nebude
zemním plynem zásobována.
Pro navrhované prodloužení STL plynovodních řadů budou využity plochy s rozdílným způsobem využití,
kde je přípustná technická infrastruktura a proto nejsou vymezeny samostatné zastavitelné plochy TE,
vyjma vymezených úseků zastavitelných ploch TE 77, TE 106.
3.1.4.2.7 Technická infrastruktura – energetika (zásobování teplem)
Návrh počítá s individuálním zajišťováním tepla a teplé užitkové vody přímo v jednotlivých objektech
vlastními zdroji a současně počítá s postupným snižováním podílu klasického tuhého paliva (uhlí).
Zvyšovat se bude především podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energií jako jsou dřevo,
dřevoplyn, biomasa, bioplyn, energeticky využitelný odpad, tepelná čerpadla, ale i tzv. čisté zdroje (vítr,
voda, slunce). Jejich využití může být i v kombinaci s klasickými druhy paliva. Využívat lze i elektrickou
energii a v gazifikovaných lokalitách zemní plyn.
Vybudování centrálního zdroje tepla v obci vzhledem k terénu, k charakteru a rozsahu zástavby není
reálné a nepočítá se s ním.
3.1.4.2.8 Technická infrastruktura – nakládání s odpady
Nakládání s komunálním odpadem v obci Bystřička je provozováno v souladu s Obecně závaznou
vyhláškou č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Bystřička.
V obci je prováděn sběr komunálního odpadu do 110 l a 1100 l (pro rekreační oblasti) popelnicových
nádob. Jejich pravidelný odvoz je zajišťován Technickými službami Vsetín, s.r.o. a to 1 x za 14 dní.
V době rekreační sezóny (červen – září) pak 2 x týdně.
V obci je prováděn sběr tříděného odpadu – skla, plastů a papíru. Tento tříděný odpad je odvážen
Technickými službami Vsetín, s.r.o. dle časového harmonogramu.
Neskladný odpad je odvážen ve velkoobjemových kontejnerech 2 x ročně Technickými službami Vsetín,
s.r.o. Občané i firmy mohou využívat i areál sběrného dvora „Logistické centrum odpadů mikroregionu
Vsetínsko“ (LCO I), který je vybudován v místní části Vsetín – Bobrky.
Nebezpečný komunální odpad je 2 x ročně odvážen v předem stanoveném termínu firmou SITA CZ, a.s.
Tento nebezpečný odpad není na území obce Bystřička skladován.
Území bývalé skládky PDO, která sloužila k ukládání komunálního odpadu obce Bystřička v letech 1987
– 1996, se nachází jihovýchodně od centra obce, v místní trati Na Řehořově, v ploše bývalé terénní
deprese bylo v roce 2010 rekultivováno v souladu s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby
„Rekultivace skládky PDO Bystřička“ – ENVIprojekt s.r.o. 03/2009. Technická rekultivace skládky řešila
návrh a realizaci uzavíracích vrstev skládky, odvodnění povrchu skládky a rekultivačních vrstev skládky.
Biologická rekultivace skládky byla provedena ozeleněním – zatravněním.
Výpočet množství TKO - obyvatelstvo
Qd = 0,55 kg/obyv/den x 1100 obyv = 605 kg/den
0,61 t : 0,80 t/m3 = 0,76 m3/den
Qr = Qd x 365 dnů = 605 kg/den x 365 =221 t/rok
0,76 m3/den x 365 dnů = 277 m3/rok.
3.1.4.3 Občanské vybavení
Viz. kapitola 3.1.3.2.3 Plochy občanského vybavení.
3.1.4.4 Veřejná prostranství
Viz. kapitola 3.1.3.2.6 Plochy veřejných prostranství.
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3.1.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
3.1.5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití
V řešení územního plánu je navrženo vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a jsou
stanoveny koncepční podmínky pro změny jejich využití. Jsou stabilizovány plochy lesní, zemědělské,
přírodní, plochy krajinné zeleně, plochy vodohospodářské - vodní plochy a toky.
Koncepce uspořádání krajiny zohledňuje požadavky ochrany zemědělské půdy, včetně její ochrany před
erozí. Pokud to bylo možné, byly při územním rozvoji chráněny zvláště plochy zemědělské půdy
s vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy provedených meliorací.
Navržená koncepce územního plánu zohledňuje také požadavky ochrany lesní půdy (PUPFL).
Navrhované plochy byly vymezovány tak, aby se vyhnuly pozemkům určených k plnění funkcí lesa, a aby
bylo respektováno pásmo 50 m od okraje lesních pozemků nebo alespoň tak, aby na pozemcích bylo
možné umístění objektů mimo toto pásmo. Současně bylo řešení upravováno tak, aby nevznikaly úzké
pruhy zemědělské půdy mezi lesem a navrhovanou zástavbou, na nichž by bylo ztíženo jejich
zemědělské obdělávání.
Koncepce řešení územního plánu byla tedy stanovována s maximální ohleduplností k šetření se
zemědělskou a lesní půdou. Navrženy jsou tři malé plochy k návratu do zemědělské půdy (stavební úřad
nařídil odstranění bývalé samoty - plocha Z 93, odstranění dopravní závady na silnici III/05726 – plochy Z
96, 97).
V řešení územního plánu jsou ve volné krajině respektována vedení nadřazených inženýrských sítí
včetně stanovených omezení v koridorech ochranných či bezpečnostních pásem. Jsou respektovány
koridory i pro dopravní infrastrukturu.
V řešení je také respektován stávající systém ploch ÚSES a do uceleného stavu je doplněn dalšími
prvky, které zatím v krajině nejsou nebo zatím nejsou funkční (P 100, 101, 102, 103, K 104, 110).
Fungování systému jako celku je závislé právě na ucelenosti systému.
Jako výrazný prvek koncepce řešení je rekreační potenciál území. Kapacitně je rekreační potenciál již
blízko své horní hranice, proto není v řešení nijak výrazně územně posilován. Další úsilí by mělo být
směřováno do zvýšení kvality a konkurenceschopnosti v poskytovaných službách a standardu rekreace
(viz též. kap.3.1.3.2.2 Plochy rekreace, 3.1.3.2.3 Plochy občanské vybavenosti, 3.1.5.5 Plochy rekreace).
Navržené výsledné řešení umožňuje budoucí výstavbu a rozvoj území, umožňuje však i ochranu a tvorbu
krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány.
Přírodní podmínky
Západní část řešeného území tvoří poměrně úzká niva Vsetínské Bečvy. Údolím řeky je vedena většina
tranzitních prvků dopravní a technické infrastruktury. Terénní konfigurace řešeného území je velmi
členitá a pohybuje se v nadmořských výškách od 318 m n.m. (Vsetínská Bečva na hranici katastrálního
území) do 666 m n.m. (vrchol Klenov).
Natura 2000
Soustavu Natura 2000 v ČR tvoří ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Cílem je
ochrana biologické rozmanitosti a zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů
rostlin a živočichů v Evropě. Na katastrálním území obce Bystřička není vymezena žádná lokalita Natura
2000.
Přírodně cenná území:
Přírodní rezervace „Klenov“
Základní charakteristika
Druh ochrany

Nadmořská výška
Katastrální území
Výměra
Vyhlášeno v roce

Přírodní památka „U Vaňků“
Základní charakteristika
Druh ochrany
Nadmořská výška

Tab.č.II-4

Lesnaté a skalnaté svahy kóty Zámčisko a hřbetu Klenov, jižně nad přehradní nádrží
Bystřička.
Přírodní rezervace: skalní výchozy s přirozenými bukovými porosty s vtroušenou
jedlí a javorem klenem. Flóra a fauna jsou typické pro horské bučiny. Svahy a
temeno vrcholu Zámčisko jsou významné i z archeologického hlediska.
570-666 m n.m.
Bystřička I
15,35 ha
1999

Tab.č.II-5

Lokalita se nachází na západně a jižně orientovaném svahu východně od
nádraží v Bystřičce na terase řeky Vsetínská Bečva.
Přírodní památka: Ochrana lesního porostu s bohatým výskytem ladoňky
karpatské (Scilla kladnii).
315-340 m n.m.

Ing.arch.L.Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I/4007, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 234
únor 2015

Katastrální území
Výměra
Vyhlášeno v roce

Územní plán Bystřička
ČÁST II ODŮVODNĚNÍ
zakázkové číslo 14-02-10

II - 48

Bystřička II
1,38 ha
1999

Sesuvná území
Podle materiálu „Mapa náchylnosti území porušení stability svahů“, který hodnotí stabilitní poměry území,
je plocha řešeného území členěna do čtyř základních kategorií:
I.
stabilní území
II.
území, kde nelze vyloučit porušení stability svahů
III.
nestabilní území
IV.
nepoužitelná území z jiných než stabilitních důvodů
V řešení územního plánu jsou pro navrhované plochy využívána území především I.a II.kategorie.
Největší podíl tvoří plochy II. kategorie, tj. území, kde nelze vyloučit porušení stability (lokalita BI 4, 113).
Krajinná zeleň a její biodiverzita
Jedná se jednak o souvislé zalesněné plochy (PUPFL), ale i o remízky a další drobné plochy doprovodné
zeleně např. podél komunikací podél vodních toků, mezí apod. Z ekologického hlediska i drobné plochy
zeleně uvnitř i mimo zastavěného území, které rostou mimo les mají mimořádný význam.
V okolní krajině kolem zastavěného území tvoří lesy souvislejší komplexy i drobnější útvary a prolínají se
zemědělským půdním fondem. Návrhem územního plánu nedojde k nepřiměřeným zásahům do krajiny
ani ke snižování rostlinných druhů.
V řešení územního plánu byl doplněn ÚSES o několik chybějících prvků nebo jejich částí (viz kap.
3.1.5.2 Územní systém ekologické stability a 3.1.5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití).
3.1.5.2 Územní systém ekologické stability
Návrh řešení ÚSES vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených
v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), viz. kap. 1.1.2 Požadavky vyplývající z územně
plánovací dokumentace vydané krajem – ZÚR ZK.
Regionální ÚSES:
Jižní částí řešeného území je ze západní strany, z RBC Chladná, veden regionální biokoridor (RBK1551
Chladná – Březina), který vede do regionálního biocentra (RBC 1967 Březina). Jižní částí řešeného
území pak regionální biokoridor pokračuje (RBK1552 Březina – Bystřička) až do východní části do území,
do regionálního biocentra na vrcholu Klenov (RBC 181 Bystřička). Z RBC 181 pak pokračuje regionální
biokoridor jihovýchodním směrem (RBK1572 Cáb – Bystřička) do RBC Cáb.
Po západním okraji řešeného území, tokem Vsetínské Bečvy, je veden na sever regionální biokoridor
(RBK1548 Drážky – RBK 1551). Tento regionální systém je vyznačen v ZÚR ZK, všechny jeho části jako
veřejně prospěšná opatření. V řešení územního plánu byl plně respektován a v detailním vymezení
zpřesněn. Na tento systém pak navazují jednotlivé lokální prvky ÚSES prostupující celým katastrálním
územím Bystřička I a Bystřička II. Na nižším vrcholu Klenova, v blízkosti regionálního biocentra RBC 131
Bystřička, je navržena zastavitelná plocha pro rozhlednu (OX31).
Lokální ÚSES:
V několika případech bylo upřesněno vedení lokálních biokoridorů především na lesních pozemcích, aby
trasování biokoridoru lépe odpovídalo existujícím lesním porostovým skupinám. Z téhož důvodu došlo i
k drobným úpravám v tvarovém vymezení některých lokálních biocenter. Další drobné úpravy byly
provedeny v souvislosti s koordinací při napojení prvků ÚSES na sousední katastrální území. Z téhož
důvodu došlo i k drobným úpravám v tvarovém vymezení některých lokálních biocenter.
Do již zmíněného RBK1552 Březina – Bystřička jsou vložena lokální biocentra:
LBC Hlinské (existující)
LBC Za Humny (z části existující, z části navržené - P103)
LBC U Zajíců (existující).
Do regionálního biokoridoru RBK1548 (RBK 1551– Drážky) je vloženo lokální biocentrum:
LBC Konvica (z části existující, z části navržené - P100).
Z LBC Konvica je pak východním směrem veden lokální biokoridor tokem Bystřičky s lokálními biocentry:
LBC Za Potokem (z části existující, z části navržené – P101, P102)
LBC Pod Přehradou (existující). Z tohoto biocentra vychází LBK (z části navržený K 104) do RBC
Bystřička, druhý LBK na sever do k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí a třetí LBK tokem Bystřičky a
dále jižním okrajem přehradní nádrže východně až do LBC umístěného na k.ú. Malá Bystřice.
Z LBC Za Potokem je veden jižním směrem lokální biokoridor (vodním tokem) do k.ú. Růžďka.
V řešení územního plánu byl doplněn ÚSES o několik chybějících prvků nebo jejich částí. Plochy přírodní
P: rozšíření plochy lokálního biocentra Konvica P100 tak, aby dosáhlo optimální účinné velikosti, dále
rozšíření ploch lokálního biocentra Za potokem P101, P102 aby do funkce biocentra byly zapojeny oba
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břehy Bystřičky a aby LBC dosáhlo optimální účinné velikosti. Lokální biocentrum Za humny P103, je
rovněž zvětšeno pro dosažení účinné velikosti.
Dále byly navrženy plochy krajinné zeleně K: propojení regionálního biokoridoru v blízkosti LBC U Baslů
(K110) a zvětšení šířky lokálního biokoridoru před LBC Pod přehradou (K104). Řešitel ÚSES požadoval
rozšíření lokálního biokoridoru až k silnici, aby se zabránilo možným požadavkům na eventuelní výstavbu
a eliminoval vliv roztříštěnosti ploch ÚSES. Výjimku připouští jen pro navrženou čistírnu odpadních vod
pod přehradou (TV 82). Požadavek na rozšíření LBK je formulován i ve výstupu ze SEA.
U nově navržených ploch pro kompletaci ÚSES jsou všechny plochy P i K větší než 2 000 m2 jak je
uvedeno ve Vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. U stávajících ploch
jsou v několika případech drobnější plochy krajinné zeleně vyznačeny jako K proto, aby byly odlišeny od
okolních větších ploch. Většinou od zemědělsky využívaných ploch (Z) a od PUPFL tj. ploch lesa (L).
Územní systém ekologické stability je v řešení dotvořen do funkčního komplexního celku návrhem úprav
tras lokálních biokoridorů a chybějících částí lokálních biocenter. Všechna lokální biocentra jsou
vzájemně propojena lokálními biokoridory a vytváří kompletní systém, protože to je předpoklad
úspěšného fungování ÚSES.
Jsou vytvořeny podmínky, aby podél polních cest, vodních toků, mezí a úvozů bylo možné vést síť
interakčních prvků, tj. pásů zeleně, které nejsou být vyznačeny jako samostatné funkční plochy ani jako
prvky ÚSES. Přesto hrají důležitou roli v krajině – protierozní, biosférickou i estetickou. Účinná šířka
těchto interakčních prvků je min. 5 m. Interakční prvky jsou vlásečnicemi systému ÚSES a funkci systému
prodlužují a zapouští do krajiny.
3.1.5.3 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je nutno chápat v nejširším smyslu, tj. prostupnost pro všechny její uživatele a
migranty. Pro faunu a floru je to především v územním plánu navrhované dokompletování ÚSES jako
funkčního systému tak, aby alespoň v této nejnutnější míře byla umožněna migrace a komunikace
živočišných a rostlinných druhů a bránilo se tak endemitizaci a posléze zániku druhů. Stanoviště
vzácných rostlinných a živočišných druhů nejsou v řešení exploatovány, ale chráněny (PR Klenov, PP U
Vaňků).
Pro člověka pak je nutno respektovat a zachovat síť účelových komunikací v zemědělsky obdělávané
krajině i v krajině lesní a to jak pro účely turistické i hospodářské. V řešení územního plánu nejsou tyto
cesty rušeny. Lepší prostupnost zajistí i propojení a dokompletování systému cykloturistických stezek a
tras. Pro tranzitující dopravu je umožněna realizace nové trasy silnice I/57 v souladu s koncepcemi
danými PÚR ČR a ZÚR ZK. Při řešení realizační dokumentace je třeba zajistit, aby tato doprava
tranzitního charakteru se nestala limitujícím prvkem např. pro faunu. Kromě jiného bude i tento problém
migračních možností mezi oběma stranami silnice součástí posouzení SEA k realizační dokumentaci
silnice I/57.
3.1.5.4 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi
Hlavním cílem koncepce je, aby územní řešení nebránilo snaze zadržet co největší množství srážkových
povrchových vod v krajině. Maximální množství povrchových vod by tedy mělo být uvedeno do vsaku
nebo být jímáno a být využíváno později třeba k užitným účelům (např. zalévání zahrádek). V řešení
územního plánu jsou pro to vytvářeny územní podmínky, protože prakticky všechny plochy pro bydlení
mají individuální charakter (BI, SO, SO.3).
Až přebytečné přívalové dešťové vody mohou být svedeny dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy
či prostřednictvím kanalizace přes dešťové oddělovače do blízkých vodotečí.
Navrženy jsou dva záchytné příkopy povrchových vod T* 91, 92, které mají zabránit zaplavení přilehlých
obytných ploch, ale mají i protierozní a částečně i protipovodňovou funkci.
Zásadní roli v regulaci průtoku povrchové vody obcí má vodní dílo Bystřička. V údolí toku Bystřička a
Vsetínská Bečva jsou stanoveny hranice záplavového území, které jsou vyznačeny v Koordinačním
výkrese. Vazba navrhovaných ploch k záplavovému území je podrobněji řešena a odůvodněna v
kapitolách v kapitole 1.1.1 Požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008, v kap. 1.1.2 Požadavky vyplývající ze
ZÚR ZK, v kap. 2 H, v kap. 3.1.3.2.1 Plochy bydlení a v kapitole 3.1.4.2.3. Technická infrastruktura vodní hospodářství (vodní toky a nádrže).
3.1.5.5 Rekreace
Územní plán stabilizuje plochy rekreace. Navrhuje jen malé množství nových zastavitelných ploch pro
rekreaci (RI 15, RH 33, 34). Podrobněji viz. kap.3.1.3.2.2 Plochy rekreace.
3.1.5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin
Na řešeném území se v blízkosti přehrady nachází také stávající kamenolom (T). V průběhu řešení
územního plánu se ze strany provozovatelů objevily snahy o rozšíření plochy těžby východním směrem.
Tento požadavek nakonec nebyl nakonec na základě jednání na výrobních výborech do řešení zařazen.
Jednak nebyl projednán s dotčenými orgány, protože nebyl součástí schváleného Zadání pro zpracování
územního plánu, a navíc je také v konfliktu se zájmy blízké rekreace, se zájmy lesa, ale především je
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v konfliktu se zájmy ochrany přírody a ÚSES (blízké regionální biocentrum 181 Bystřička a přírodní
rezervace Klenov). Nerostné zásoby však nejsou územním plánem nijak znepřístupněny pro budoucnost.
Žádné nové plochy T nejsou navrhovány.
3.1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití
3.1.6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č.501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území a Metodikou jednotného postupu tvorby územních plánů
Zlínského kraje (sjednocení dÚP HKH 2007).
V řešení územního plánu byly vymezeny plochy v souladu s uvedenou vyhláškou (Hlava II). Mimo to byly
vymezeny také plochy sídelní zeleně (Z* stav) a plochy krajinné zeleně (K stav i návrh).
Jednotlivé kategorie ploch s rozdílným způsobem využití byly ještě podrobněji členěny podle Metodiky
sjednocení dÚP HKH 2007 (viz. kap. 3.2 Zdůvodnění použití ploch s rozdílným způsobem využití nad
rámec vyhlášky).
Vzhledem k podrobnosti členění území na jednotlivé funkční plochy byly samostatně vymezovány plochy
zpravidla větší než 2 000 m2.
Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení či smíšené obytné, má být
vymezeno veřejné prostranství o výměře nejméně 1 000 m2, přičemž se do této výměry nezapočítávají
pozemní komunikace. Vzhledem k tomu, že nebyla navržena žádná plocha přesahující 2 ha, veřejné
prostranství uvnitř navržených ploch není třeba vymezovat.
Plochy byly vymezeny jako zastavěné nebo zastavitelné a bylo stanoveno jejich hlavní využití, přípustné
využití a v některých případech i podmínečně přípustné využití a podmínky prostorového uspořádání
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Jakékoliv další využití, které nebylo stanoveno
jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné je v dané ploše nepřípustné.
V případě definování ploch krajinné zeleně K, je mezi přípustným využitím uveden i PUPFL, aby byl
případně umožněn převod plochy do lesních pozemků bez změny územního plánu.
3.1.6.2 Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou zajištěny především vymezením jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití, stanovením podmínek pro jejich užívání (např. vymezení přípustného a nepřípustného
využití) a stanovením základní prostorové regulace, zejména výškové hladiny většinou definované
přípustným počtem nadzemních podlaží. Zástavba je navrhována především uvnitř zastavěného území a
v okrajových částech zastavěného území či těsně za ním tak, aby byl vytvořen plynulý přechod mezi
osídlením a krajinou. Plochy zástavby se nemohou prodlužovat dále do volné krajiny.
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány v místech krajinných horizontů, aby nedošlo k poškození
krajinného rázu.
V krajině jsou zachovány lesní porosty i malé fragmenty vegetace rostoucí mimo les. Přijaté řešení
územního plánu vytváří podmínky umožňující zvýšení erozní odolnosti krajiny.
V řešení je umožněna další existence i budoucí doplnění vegetace jako jsou např. remízky podél
přírodních útvarů – vodotečí, polních cest, mezí, úvozů.
3.1.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci jsou vymezovány pro
zajištění pozemků k realizaci staveb, jež budou sloužit pro veřejnou infrastrukturu nebo jsou určeny
k rozvoji či k ochraně území. Mají umožnit realizaci přijaté koncepce územního plánu. Lze pro ně omezit
práva k pozemkům a stavbám.
3.1.7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb
Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu byly vymezeny v minimálním rozsahu. Jednak
došlo ke zpřesnění koridoru vymezeného v ZÚR ZK (viz. následující odstavec 3.1.7.5) - nová trasa
silnice I/57. Dále byla vymezena stavba napojení této silnice na stávající dopravní strukturu, pro rozšíření
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místní komunikace k plochám bydlení BI 4, 113, stavba krátkého narovnání silnice III/05726 a nový most
přes Bystřičku ve směru k přehradě a na Rožnov p.R., a cyklostezku a chodník prakticky přes celou obec.
Vymezené veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu:
D1 - cyklostezka a chodník procházející prakticky celou obcí od přehrady do údolí Vsetínské Bečvy (DS
49, 52, 53, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133).
D3 - místní komunikace k navrhovaným zastavitelným plochám BI 4 a 113 vč. souvisejících a vyvolaných
staveb (DS 99).
DS2 - silnice III/05726 a most vč. souvisejících a vyvolaných staveb. Jedná se o odstranění bodové
dopravní závady formou navrženého narovnání silnice procházející celou obcí (mezi zastavěnou
částí a přehradou) a vybudování nového mostu přes Bystřičku (DS 54, 56, 57).
DS3 - místní komunikace, navržené připojení k I/57 vč. souvisejících a vyvolaných staveb v souvislosti
s navrženou novou trasou silnice I/57 v oblasti Na Nové (DS 44, 45, 136).
Pro technickou infrastrukturu byly vymezeny veřejně prospěšné stavby také jen v nezbytně nutném
rozsahu. V územním řešení byly vymezeny koridory pro kanalizační sběrače a přečerpávací stanici, které
ještě nejsou provedeny, dále pro ČOV pod přehradou, pro zásobování vodou (prodloužení vodovodního
řadu TV 64), a pro energetiku tj. přívod linky VN a trafostanice (TE 76, 79, 116, 134).
Do veřejně prospěšných staveb byly zařazeny i dva odvodňovací příkopy pro zachycení povrchových
přívalových vod a omezení škod na majetku (T* 91, 92).
Vymezené veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu:
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K14, K15, K16 – kanalizační stoky k dokončení a rozšíření
systému čištění odpadních vod v existující obecní ČOV u trati a ČOV pod přehradou a v navrhované
ČOV pod přehradou.
V1 – prodloužení vodovodního zásobovacího řadu (TV 64).
TE1, TE3, TE4 – nově navrhované trafostanice včetně přívodních nadzemních vedení VN 22kV.
TE2 – rozšíření STL rozvodu zemního plynu.
T*1, T*2 – otevřené odvodňovací příkopy pro zachycení přívalových vod nad plochami bydlení.
U výše uvedených staveb je v krajním případě a za splnění stanovených podmínek možný přístup
k pozemkům i formou vyvlastnění. Všechny výše uvedené veřejně prospěšné stavby leží v katastrálním
území Bystřička I a II.
Další stavby dopravní a technické infrastruktury není možné nebo není třeba vyznačovat jako veřejně
prospěšné.
3.1.7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření
Jako veřejně prospěšná opatření mohou být vymezena opatření nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví.
Veřejně prospěšná opatření nadregionálního a regionálního ÚSES vymezená v ZÚR ZK byla v územním
plánu zpřesněna (viz. následující odstavec 3.1.7.5). Jako lokální ÚSES byla vymezena veřejně
prospěšná opatření pro ucelení celého systému a pro doplnění koncepce tj. zvětšena lokální biocentra (P
101, 102, 103) na účinnou velikost, byly doplněny byly chybějící úseky lokálních biokoridorů tak, aby
lokální biokoridory byly spojité, navazovaly na sebe i přes hranice katastrálního území příp. bylo navrženo
jejich rozšíření (K 104) v problémových úsecích v souladu s požadavkem ve vyhodnocení URÚ.
V řešení územního plánu byly vymezeny následující veřejně prospěšná opatření:
U6 – lokální biokoridor (TE 106, katastrální území Bystřička I, křížení s plochou technické infrastruktury –
energetika, plynovod).
U8 – rozšíření lokálního biocentra Za potokem (P 101, 102, katastrální území Bystřička I a II).
U10 – rozšíření stávajícího lokálního biokoridoru (K 104, katastrální území Bystřička I).
U11 – lokální biokoridor (TV 122, katastrální území Bystřička I, křížení s plochou technické infrastruktury
– vodní hospodářství, kanalizace).
U těchto uvedených veřejně prospěšných opatření je v krajním případě a za splnění stanovených
podmínek možný přístup k pozemkům i formou vyvlastnění.
Další prvky územního plánu není možné nebo není třeba vyznačovat jako veřejně prospěšná opatření.
3.1.7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
Pro naplnění koncepce územního plánu Bystřička nebylo třeba vymezit žádné stavby ani opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
3.1.7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V řešení jsou územního plánu Bystřička vymezeny tři plochy asanací:
 A1 (Z 93) – demolice stavby. Objekt na samotě na pravém břehu Bystřičky na parc.č. 1240,
st.pl. 282 v katastrálním území Bystřička I, byl poškozen sesuvem půdy. Stavební úřad po
ohledání stavu nařídil odstranění stavby. Stavba zatím demolována nebyla. V řešení
územního plánu je třeba ji vyznačit jako plochu asanace.
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 A2 (Z96) – demolice dvou částí silnice III/05726 u mostu přes tok Bystřičky.
 A3 (Z97) – demolice dvou částí silnice III/05726 u mostu přes tok Bystřičky.
Všechny plochy asanací leží v katastrální území Bystřička I. Žádnou další plochu asanace není třeba pro
realizaci záměrů územního plánu vymezovat.
3.1.7.5 Veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavby a plochy vyplývající ze ZÚR ZK
ZÚR ZK zpřesňují na území kraje koridor kapacitní silnice S2 (R48) Palačov – Lešná – Valašské
Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49), podchycený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru silnic I/35
(Palačov–) Lešná – Valašské Meziříčí a I/57 Valašské Meziříčí – Pozděchov. V ZÚR ZK je tento záměr
zpřesněn a vymezen jako veřejně prospěšná stavba PK03.
Stanovené úkoly pro územní plánování nižších stupňů (tedy i pro ÚP Bystřička) byly naplněny. Dopravní
koridor pro silnici I/57 byl zpřesněn, zanesen do dokumentace, koordinován s ostatními zájmy v území a
projednán s ministerstvem dopravy ČR:
DS1 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PK 03) – v rozsahu ploch dopravního koridoru DS 38, 39, 41.
Dále jsou do řešení územního plánu Bystřička převzata a zpřesněna veřejně prospěšná opatření regionálního
a nadregionálního ÚSES:
U1 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PU 146) – v rozsahu TE 116, RBK vedený tokem Vsetínské Bečvy.
U2 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PU 146) – v rozsahu plochy DS 41, RBK vedený tokem Vsetínské Bečvy.
U3 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PU 146) – v rozsahu ploch DS 38, K 110, regionální biokoridor.
U7 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PU 147) – v rozsahu ploch P 100, RBK vedený tokem Vsetínské Bečvy.
U9 (v ZÚR ZK vyznačeno jako PU 147) – v rozsahu ploch P 103, LBC na trase RBK.
3.1.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1 katastrálního
zákona
Předkupní právo není třeba vymezovat u žádné z veřejně prospěšných staveb ani u veřejně prospěšných
opatření. Je u nich stanovena možnost vyvlastnění.
Předkupní právo je vymezováno jen pro navržená veřejná prostranství P*1, P*2, P*3, P*4 ve prospěch
obce Bystřička. Jedná se o zastavitelné plochy P* 8, 78, 105, 94. Parcelní čísla a katastrální území jsou
uvedena v Návrhu v kap.8, tabulka č.I-25.
3.1.9 Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona
Žádná kompenzační opatření v uvedeném smyslu nebyla stanovena.
Souvisí to se skutečností, že v koordinovaném stanovisku KÚZK, odboru životního prostředí a
zemědělství, bylo konstatováno v souladu se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, že koncepce Územního plánu Bystřička, nemůže mít významný vliv na
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Nebylo nutno proto zpracovat
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ (viz. kapitola B
samostatného svazku Vyhodnocení vlivů územního plánu Bystřička na udržitelný rozvoj území).
3.1.10 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
V tomto smyslu je za architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu považováno vypracování
projektové dokumentace pro rozhlednu na vrcholu kopce Klenov (plocha OX 31), ne snad kvůli
rozsáhlosti, komplikovanosti stavby či a jejímu provozu, ale vzhledem k velmi cennému přírodnímu
prostředí v němž má být rozhledna obnovena.
U vypracování projektové dokumentace pro ostatní stavby na území obce budou platit běžná pravidla.
3.2 Zdůvodnění použití ploch s rozdílným způsobem využití nad rámec vyhlášky
V řešení územního plánu byly navrženy plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s Vyhláškou
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Hlava II Plochy s rozdílným způsobem
využití. Použité druhy ploch s rozdílným způsobem využití byly dále podrobněji členěny v souladu s § 3
odst.4 a také v souladu s Metodikou jednotného postupu tvorby územních plánů Zlínského kraje
(sjednocení dÚP HKH 2007). Nevyužity byly plochy uvedené v § 12 Plochy smíšené výrobní a § 19
Plochy specifické.
Nad rámec vyhlášky byly použity plochy Z* plochy sídelní zeleně – stav a K plochy krajinné zeleně – stav
i návrh v souladu s výše uvedenou Metodikou Zlínského kraje.
Plochy Z*: jsou použity proto, že bylo třeba v několika případech stávajících volných ploch zeleně ležících
uvnitř zastavěného území (pod hrází vodního díla Bystřička a v blízkosti nádraží ČD) zajistit jejich
ochranu proti zastavění tj. využití pro jiné funkce než zeleň.
Plochy K*: jsou použity v poměrně velkém počtu případů. Byly použity proto, že bylo nutno odlišit menší
plochy krajinné zeleně, které přes nevelký plošný rozsah mají vysokou krajinotvornou, přírodní, estetickou
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i protierozní hodnotu. Funkčně je bylo nutno vyznačit na rozdíl od ostatních ploch vyskytujících se mimo
zastavěné území, jako jsou PUPFL, které jsou zařazeny do ploch lesních (L) a není možné je zařadit ani
mezi plochy zemědělské (Z) a přitom je třeba zajistit jejich ochranu a jejich specifické působení v krajině.
Jako plochy krajinné zeleně jsou v souladu s výše uvedenou metodikou ZK vyznačovány například i
biokoridory ÚSES.
3.3 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch
Koncepce řešení územního plánu je založena na hospodárném využití zastavěného území tj. i na využití
volných ploch v zastavěném území. Ochrana proti zastavění byla poskytnuta pouze několika plochám
zeleně, které by neměly být zastavěny a jsou vyznačeny jako plochy veřejných prostranství (P*) a
v současnosti na nich převládají zelené plochy.
Byl zjištěn nedostatek rozvojových ploch pro bydlení a z části byly navrhované zastavitelné plochy
navrženy i za hranicí zastavěného území. Nicméně do návrhu nebyly zařazeny všechny plochy pro
bydlení, které předchozí územní plán sídelního útvaru již navrhoval.
Uvnitř zastavěného území lze nalézt několik proluk, které je možno využít pro individuální bydlení. Jsou to
plochy pro cca 2 RD v oblasti Konvica v ploše BI, ve středu obce je plocha pro cca 3 RD rovněž v BI,
oblasti K Růžďce asi pro 2 RD v ploše SO. Kapacita je tedy přibližně 7 RD. Další možnosti zahuštění
obytné zástavby na již zastavěných plochách je v obci minimální, takže kapacita území v součtu
s volnými prolukami určitě nepřekročí 10 rodinných domů. V průběhu působení tohoto územního plánu
však je možné předpokládat využití těchto možností nejvýše z padesáti procent, což je asi 5 nových
rodinných domů.
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení dle Metodického pokynu MMR a ÚÚR ze srpna 2008
„Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch“ i když se nejedná o změnu územního plánu:
Navržené plochy pro individuální bydlení:

Tab. č. II- 6

kód funkční
funkční plocha
počet navržených
výměra v m2
plochy
lokalit celkem
BI
Plochy individuálního bydlení (viz. tab. I-1)
10
87 128
SO
Plochy smíšené obytné (viz. tab. I-2)
7
46 053
SO.3
Plochy smíšené obytné vesnické(viz. tab. I-3)
2
14 450
celkem
19
147 631
v navržených zastavitelných plochách je možno orientačně umístit asi 110 RD a včetně proluk a zahuštění zástavby
v zastavěném území celkem 115 RD
(při průměrné velikosti pozemku v zastavitelných plochách 1350 m2 včetně veřejného prostranství tj. i místních komunikací,
pásů zeleně a chodníků)
počet bytů tj.
odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
pozemků RD
Požadavky vyplývající z demografického vývoje, náhrady přirozeného odpadu bytů (2%), přírustku potřeby
plynoucí ze zvýšení standardu bydlení, rezervy pro pokrytí vlastnicky nedostupné pozemky po celé návrhové
80 bytů
období
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
10 bytů
Požadavky vyplývající z polohy obce (vliv blízkosti Vsetína a Valašského Meziříčí)
20 bytů
potřeba celkem
110 bytů

Plochy pro hromadné bydlení (BH - bytové domy) nejsou navrhovány. Plochy pro rodinné domy a stavby na nich
jsou navrhovány jako jednobytové. Předpokládané potřeby ploch pro bydlení a navržené plochy pro bydlení jsou
v rovnováze.

Proti potřebě 110 míst pro nové rodinné domy bylo skutečně v řešení územního plánu navrženo 115 míst
pro RD, což je o 4,5 % více.
Také plochy pro rozvoj rekreace v oblasti přehrady byly z části proti předchozímu územnímu plánu
redukovány. Vymezení dalších nových zastavitelných ploch v rámci řešení celého územního plánu, bylo
navrženo jen v tom rozsahu, aby zabezpečilo optimální rozvoj a fungování obce.
Plochy pro dopravní infrastrukturu jsou z větší části navrženy mimo zastavěné území a dokonce na
kvalitních plochách zemědělské půdy (pro silnici I/57) v údolí Vsetínské Bečvy a to v souladu s PÚR ČR a
ZÚR ZK. Výrazně menší podíl zastavitelných ploch je navrhován pro technickou infrastrukturu. Ve většině
případů jde o technicky jednoznačně vymezené plochy bez zásadní odlišnosti případných variant.
Navrženo bylo také několik ploch pro ucelení ÚSES. Jedná se o rozšíření biocenter do účinné velikosti či
propojení biokoridorů, které leží logicky mimo zastavěné území.
3.4 Důsledky řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
V koncepci řešení územního plánu Bystřička byla hledána míra, způsob i podmínky umístění lidských
aktivit v území tak, aby v současnosti zajistily bezpečný život lidí v území a nezhoršily možnosti existence
budoucích generací, tj. aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj území.
Podstatou vyváženého vývoje území je přiměřený rozvoj tří pilířů na nichž stojí dlouhodobě udržitelný
rozvoj území (pilíř sociodemografický, environmentální a ekonomický).
V Aktualizaci ÚAP a doplnění podkladů pro zpracování RURÚ SO ORP Vsetín, v roce 2012, kterou
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zpracoval IRI Brno, je hodnocení vyváženosti pilířů pro území klasifikováno jako nadprůměrné, v kategorii
1 s tím, že ve všech třech sledovaných položkách bylo území obce hodnoceno v kladných hodnotách.
Problémy k řešení v územním plánu:
Horninové prostředí a geologie: zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území - v ploše 4 a 113
bude proveden jednoduchý inženýrsko – geologický průzkum;
Vodní režim: zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 – plochy 1, 5, 6, 21, 23, 28, 112
jsou využitelné za předpokladu využití aktivních či pasivních technických a stavebních opatření
pro eliminaci negativních vlivů víceletých vod; plochy 14, 24, 30, 33, 34 jsou zasaženy jen
okrajově a opatření je třeba uplatnit přiměřeně;
silnice I.třídy prochází záplavovým územím – koridor pro novou trasu silnice I/57 je navržen
v souladu se ZÚR ZK, vlastní silnice resp. její niveleta bude řešena realizační dokumentací a to i
s ohledem na víceleté vody;
Hygiena životního prostředí: železniční trať a silnice I.třídy zatěžuje zastavěné území – dopravní
infrastruktura prochází jen západním okrajem zastavěného území, kde je minimum ploch obytné
zástavby a není rozvíjena, součástí nové trasy silnice I/57 budou případně i protihlukové bariéry,
jiné vedení silnice a železnice není reálné;
Ochrana přírody, krajiny a památek: silnice I.třídy křižuje regionální biokoridor – obojí je takto dáno v ZÚR
ZK, zastavitelné plochy nejsou navrhovány do lokálních biocenter;
Zemědělský půdní fond a PUPFL: zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany:
nejkvalitnější půdy leží v údolí Vsetínské Bečvy, kde je vymezen koridor pro silnici I/57. Řešení
územního plánu je k záboru lesní půdy ohleduplné, navržené zábory jsou minimální např. pro
kanalizační sběrač, dva odvodňovací příkopy, legalizaci stávající cesty k vodojemu a obnovení
rozhledny;
Veřejná dopravní a technická infrastruktura: koridor silnice křižuje regionální biokoridor, prochází
záplavovým územím, zastavěným územím – komentář viz. výše; neprochází přes LBC ani ZCHÚ
a nová trasa silnice nebude úrovňově křižovat železniční trať.
V řešení územního plánu jsme se neznemožnit podmínky pro zajištění vyšší míry třídění odpadu, řešení
územního plánu je úsporné vzhledem k záborům zemědělské půdy, návrhem ploch pro výstavbu
rodinných domů se snažíme o stabilizaci obyvatel a v řešení je také navržena územní nabídka ploch pro
drobné podnikatelské aktivity obyvatel. RURÚ (2012) pro koncepci řešení územního plánu nebyl žádným
přínosem, protože koncepce územního plánu byla vytvořena dříve a řešila konkrétní problémy existující
v území. Ty byly pak obecně definovány v RURÚ jako úkoly pro územní plánování.
3.5 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území)
Vyhodnocení cílů územního plánování.
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a které by uspokojovaly potřeby současné generace, aniž by ohrožovaly podmínky života
generací budoucích. To je princip trvale udržitelného rozvoje území, kterému byla podřízena celková
koncepce řešení Územního plánu Bystřička, jako např. mírné omezení územních nároků na plochy
rekreace v souvislosti s existující rekreační kapacitou území proti předchozímu ÚPnSÚ, mírné omezení
zastavitelných ploch pro bydlení proti předchozímu ÚPnSÚ, ale tak, aby řešení nezablokovalo možnost
rozvoje obce, výrazná ochrana a šetření se zemědělskou půdou. Z řešení je patrná snaha po zlepšení
dostupnosti území, tj. zkvalitnění dopravní infrastruktury ve vztahu k blízkým centrům osídlení i napojení
na další důležité vnitrostátní dopravní tahy a propojení se SR. Dalším úkolem je zajišťování předpokladů
udržitelného rozvoje území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území. To je základní předpoklad řešení koncepce územního plánu, ale jeho soustavnost a
dlouhodobost je možné zajišťovat jen za účinné součinnosti pořizovatele a obce.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Uvedené hodnoty jsou řešením územního
plánu chráněny a jsou vyznačeny v Koordinačním výkrese (PR Klenov, PP U Vaňků, dořešení koncepce
ÚSES, ochrana ZPF a PUPFL, ochrana nemovitých kulturních památek, CHOPAV Vsetínské Vrchy,
CHOPAV Beskydy, různé stupně PHO zdrojů vody, území ekologických rizik, záplavová území,
meliorace, ložiska nerostných surovin, geologicky nestabilní území, registrovaná archeologická naleziště
a další prvky či limity, které výrazně ovlivnily přijatou koncepci řešení). Závaznost ochrany těchto hodnot
pro řešení vyplývá také mj. z respektování požadavků plynoucích z PÚR ČR 2008 (viz. kap. 1.1.1
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje) a ZÚR ZK (viz. kap. 1.1.2 Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje). Dále také ze schváleného Zadání (viz. kap. 2 Vyhodnocení splnění požadavků zadání).
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Koncepce řešení a jeho zdůvodnění je podrobně popsána v kapitole 3.1 Komplexní zdůvodnění řešení
(jako jsou kapitoly Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, Návrh
urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání, Vymezení zastavitelných ploch, Vymezení
ploch přestavby a asanací, Systém sídelní zeleně, Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro
její umísťování, Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin).
Dalšími úkoly územního plánování je snaha po omezení umísťování staveb v nezastavěném území.
Koncepci řešení a působení územního plánu v zastavěném území, v zastavitelných plochách i ve volné
krajině zásadním způsobem ovlivňuje Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití. Podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití zabraňují živelnému rozšiřování staveb.
Koncepce územního plánu je stanovena tak, aby nebyl porušen krajinný ráz či viditelné horizonty (viz.
kap. 3.1.6.2 Základní podmínky ochrany krajinného rázu). Součástí řešení je i vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci (viz. kap. 3.1.7 Vymezení
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) a také
určení předkupního práva (viz. kap. 3.1.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5
odst.1 katastrálního zákona).
Vyhodnocení úkolů územního plánování.
Úkolem územního plánování je v souladu s §19 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zejména těchto 15 bodů:
 zjišťovat a posuzovat stav území a jeho hodnoty (stav byl zjišťován pěším průzkumem v terénu,
dále z podkladů předchozího ÚPnSÚ, z podkladů ÚAP, ze Zadání);
 stanovovat koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území (koncepce byla
stanovena na základě požadavků Zadání, na výrobních výborech a řadě dalších jednání na
základě podkladů uvedených v předchozím bodě);

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení… (do čtyř let
po vydání územního plánu bude sestavena Zpráva o uplatňování územního plánu Bystřička,
která potřebu provedení změn prověří);
 stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území (je stanoveno ve svazku I kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití…);
 stanovovat podmínky pro provedení změn v území zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb…(je stanoveno pro stávající plochy i pro konkrétní zastavitelné plochy ve svazku I kap.
6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití…);
 stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) (v rámci metodických pokynů a dalších konzultací
bylo s KÚZK dohodnuto, že etapizace nebude zpracovávána);
 vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof…
(ochrana prvků ÚSES, ochrana PR Klenov, PP U Vaňků, ochrana ZPF a PUPFL, ochrana
CHOPAV Vsetínské Vrchy, CHOPAV Beskydy, ochrana zdrojů vody - různé stupně PHO, v
územích ekologických rizik – bývalá skládka, rekultivace, záplavová území – podrobněji viz.
kap. 1.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje ČR 2008, kap. 1.1.3 Plán oblasti
povodí Moravy a Dyje a kapitola 2 Vyhodnocení splnění požadavků zadání, oddíl H, bod 5);
 vytvářet územní podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn (plocha po
objektu rozestavěné budovy bývalého zemědělského družstva, objekt se nepodařilo ani prodat
ani dostavět, došlo k demolici a plocha je využita jako zastavitelné území pro podnikání - VD
28, jiné problémy nejsou);
 stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení (jsou navrženy
nové lochy pro individuální bydlení a plochy smíšené obytné v dostatečném množství,
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně BI, SO, SO.3 jsou stanoveny);
 stanovovat podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny
v území (zastavitelné plochy jsou většinou navrženy tak, že přiléhají ke stávající zástavbě –
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minimální délky dopravní a technické infrastruktury, tak, aby bylo možno dosáhnout co
nejvyššího podílu oboustranně obestavěných místních komunikací;

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany (žádné specifické podmínky pro CO
nebyly stanoveny ani požadovány, koncepce řešení nezhorší danou situaci, nepočítá se např.
s výstavbou žádného nového objektu občanského vybavení, který by mohl sloužit pro ukrytí);
 určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území (plochy přestavby a
asanací byly v řešení určeny, viz. kap. 3.1.3.3 Vymezení ploch přestavby a asanací – P1 až P3,
A1 až A3);
 vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření… (žádná kompenzační opatření
podle § 50 odst.6 stav. zákona nebyla stanovena - v koordinovaném stanovisku KÚZK, odboru
životního prostředí a zemědělství, bylo konstatováno v souladu se zákonem 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že koncepce Územního plánu
Bystřička, nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Natura 2000);
 regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů (v současnosti je v blízkosti přehrady
otevřena těžba lomového kamene – představa provozovatelů o územním rozšíření dobývacího
prostoru nebyla v řešení územního plánu akceptována. Zásoby nerostných surovin však
zůstávají pro budoucnost zachovány a jsou přístupné);
 uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče (zpracovatelé územního plánu jsou členy ČKA a AUÚP, zúčastňují se
pořádaných seminářů a workshopů, koncepce řešení územního plánu jsou poznatky z těchto
akcí ovlivněny).
Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů PÚR ČR (vyhodnocení viz. kap. 1.1.1, včetně
vyhodnocení priorit) a ZÚR ZK (vyhodnocení viz. kap. 1.1.2, rovněž včetně vyhodnocení priorit). Pro
účely tohoto posouzení bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst.2 stav.
zákona) na základě Posouzení vlivů na životní prostředí, které zpracovala Arvita s.r.o., Příčná 1541,
Otrokovice a RNDr. Zuzana Kadlecová, Sokolská 3921 Zlín, v říjnu 2010 (viz samostatný svazek). Závěry
a doporučení jsou uvedeny v kapitole F.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí a jsou
sumarizovány do 17 bodů včetně komentáře jak byly zapracovány do řešení územního plánu Bystřička.
Vyhodnocení vlivů koncepce Územního plánu Bystřička na lokality a druhy Natura 2000 nebylo
zpracováno, protože v koordinovaném stanovisku KÚZK, odboru životního prostředí a zemědělství k
zadání, bylo konstatováno, že koncepce Územního plánu Bystřička, nemůže mít významný vliv na
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Do řešení byla zakomponována ochrana památkově chráněných objektů. Na území obce je zapsán
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR jediný objekt:
Památkově chráněné objekty
číslo rejstříku

100560

katastrální území

Bystřička I

Tab.č.II-7
památka

přehrada Bystřička, s omezením: bez kaskádového přelivu, zklidňovací
nádrže, dvou mostů přes kaskádový přeliv a pozemku p.č.866/1

Kromě toho je v území vyznačeno několik objektů, které by mohly být předmětem památkového zájmu.
Přehrada Bystřička včetně několika dalších objektů památkového zájmu a další monumenty jako jsou
například kříže a boží muka jsou v řešení územního plánu respektovány. Vyznačení je provedeno
v Koordinačním výkresu. Jedná se o objekt školy a dvě stavby v sousedství u křižovatky na Růžďku, hotel
Klenov, roubený objekt pod zotavovnou Valaška, budova správy přehrady a tři dřevěné objekty v obci.
Řešení územního plánu se sice jednotlivými objekty nezabývá, ale celkové řešení je koncipováno tak,
aby urbanistický charakter zástavby nebyl potlačen ani narušen.
Zastavitelná plocha OX č.31 (na vrcholu Klenov) je vymezena pro turistickou rozhlednu. Rozhledna bude
umístěna na nižším vrcholu Klenova a jde o obnovení původní rozhledny, z níž dnes nic nezbylo. Pro
rozhlednu je vymezena plocha cca 20 x 20 m. Leží na okraji Přírodní rezervace Klenov a RBC 181
Bystřička. Přesto je zařízení navrženo, protože může podpořit atraktivity místního cestovního ruchu
v souladu požadavkem PÚR ČR. Na inženýrské sítě nebude napojena. Avšak architektonickou část
projektové dokumentace pro rozhlednu, může vypracovat je autorizovaný architekt.
Archeologické nálezy: celé dotčené území je nutno považovat za území s archeologickými nálezy podle §
22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana nezastavěného území je zajištěna definováním přípustných činností pro jednotlivé plochy s
rozdílným způsobem využití v části I Návrh kapitola 6.
Plochy s rozdílným způsobem využití s kódy BH, BI, RH, RI, RZ, RX, O, OV, OK, OS, OX, DS, DZ, TV,
TE, T*, P*, SO, SO.3, SO.4, V, VD, T musí ležet v zastavěném území nebo, pokud jde o návrhové plochy
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musí ležet v zastavitelném území. Tím je zajištěna ochrana volné krajiny. Výjimkou je plocha Z*, která
leží uvnitř zastavěného území a je nezastavitelná.
Další plochy s rozdílným způsobem využití, které nemohou ležet uvnitř zastavěného území a mají kódy
K, P, L, Z, S* mají možnosti výstavby velmi výrazně omezené a jsou dány definicí hlavního využití,
přípustného využití či nepřípustného využití (viz. část I kapitola 6).
3.6 Úpravy územního plánu v průběhu jeho projednávání
Návrh Územního plánu Bystřička byl zpracován před účinností zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a také před vydáním
vyhlášky č 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a návrh byl upraven
v souladu s novými předpisy (článek II zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení vyhlášky).
1. Na žádost bývalého vlastníka čerpací stanice pohonných hmot na stávající trase silnice I/57 byly do
zastavitelných ploch občanského vybavení zařazeny dvě plochy přiléhající ke zmíněné stanici (O 111, O
112). Měly sloužit k předpokládanému rozšíření služeb pro motoristy. Nicméně ležely v blízkosti koridoru
předpokládané nové trasy silnice I /57. Vzhledem k úpravám při vymezení tohoto dopravního koridoru
bylo třeba plochu O 111 z řešení vypustit (viz. též následující bod 3).
2. Současně se zpracováváním územního plánu Bystřička probíhala výstavba obecní ČOV u železniční
trati a výstavba kanalizačních stok v obci. Celý tento systém čištění odpadních vod byl původně v do
dokumentaci vyznačen jako navrhovaný. Vzhledem k dlouhé době zpracování územního plánu byla
rozhodující část systému čištění odpadních vod v obci realizována. Proto byla dokumentace
aktualizována tak, že z řešení byly vyřazeny navrhované koridory technické infrastruktury i zastavitelná
plocha pro ČOV, a systém byl vyznačen jako stávající. Zatím nerealizované úseky tj. navrhované části
kanalizace zůstaly vyznačeny jako koridory pro technickou infrastrukturu (zastavitelné plochy).
3. Po společném jednání byl upraven rozsah plochy dopravní infrastruktury pro koridor kapacitní silnice
S2 (R48) Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49) podchycený v PÚR ČR 2008,
vymezením koridoru silnic I/35 Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí a I/57 Valašské Meziříčí – Vsetín –
Pozděchov v šíři 200 m, s úkolem pro územní plánování – zpřesnit vedení koridoru kapacitních silnic I/35
a I/57. V ZÚR ZK je tento záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavba PK03 a v krátkém úseku
procházejícím katastrálním územím Bystřička II, je zařazen do řešení územního plánu Bystřička. Bude
navazovat na realizovanou část silnice I/57 od Semetína (územní rozhodnutí o umístění stavby č.22/00
„Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička“). Následně došlo ke změně ÚR ze dne 1.8.2013, právní moc
5.9.2013. Pro koridor nové trasy silnice I/57 včetně MÚK Bystřička jsou v územním plánu vymezeny
zastavitelné plochy (DS 38, 39, 41, 44, 45, 136). Dopravní koridor byl stanoven v šíři 200 m. Upřesnění
jeho vymezení bylo dohodnuto na jednání svolaném pořizovatelem na den 24.10.2012 a definitivní
hranice dopravního koridoru byly stanoveny v příloze č.1 dopisu pořizovatele k požadavkům na úpravu
ÚP po společném jednání. Vymezení plochy dopravního koridoru bylo odsouhlaseno Ministerstvem
dopravy. Součástí takto vymezeného dopravního koridoru (uvnitř plochy DS 39) je i malá plocha původní
zástavby, která musí být vyznačena jako plocha přestavby (P3). Ostatním plochám stávající zástavby severně od P3 - se koridor vyhýbá, aby stavby nemusely být likvidovány. Z řešení územního plánu byla
vypuštěna plocha O 111 (viz. též předchozí bod 1). Na jihovýchodní straně je dopravní koridor omezen
stávající železniční tratí. Do ploch ČD koridor nebude zasahovat, ale v tomto místě bude částečně zúžen.
4. Po společném jednání Byla zrušena návrhová plocha SO 9, na základě připomínky č.1, manž.
Švédových. Na pozemcích parc.č. st. 589 a 589 jsou již umístěny stavby RD a ostatní pozemky tvoří
v souladu s ust. § 58 odst.2, písm.b) stav. zákona stavební proluku. Plocha je vyznačena jako BI stav.
5. Ve „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Bystřička na udržitelný rozvoj území“ bylo
v kapitole F, v bodě 11 požadováno rozšíření LBK. U LBC Pod přehradou totiž došlo k narušení
kompaktnosti biocentra stávajícími dopravními trasami a navrhovanou plochou technické infrastrukutry
TV 82, 83 (ČOV a kanalizační sběrač). V řešení územního plánu bylo lokální biocentrum přesunuto do
doporučované polohy tj. do smíšených lesních porostů západně od lokality a lokální biokoridor byl dle
požadavku rozšířen (K 104), aby byla zajištěna jeho funkčnost.
6. Ve „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Bystřička na udržitelný rozvoj území“ bylo
v kapitole F, v bodě 11 v souvislosti s obnovením rozhledny v lokalitě Klenov, požadováno jako náhradní
opatření, úprava tvaru a územní zvětšení regionálního biocentra RBC 181 Bystřička jižním a východním
směrem.
7. Dále došlo ke koordinaci a upřesnění návazností liniových prvků s územími sousedních obcí.
V několika případech šlo o vedení technické infrastruktury a prvků ÚSES (vedení biokoridorů a vymezení
biocenter).
8. Úprava textové části se týkala zajištění provázanosti mezi textovou částí návrhu a odůvodnění a
grafickou částí návrhu a odůvodnění.
9.Na základě podmínek stanovených pořizovatelem po veřejném projednání byly provedeny tyto úpravy:
a) Pozemky 1176/3 a 1177/2 byly sceleny jako SO stav.
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b) V textové části návrhu byla opravena nepřesnost v kapitole 3.4 týkající se označení veřejných
prostranství. V kapitole 6.1 byl z regulativů vypuštěn koeficient zastavění, u ploch Z bylo doplněno
nepřípustné využití a ve vymezení pojmů byl text upraven dle podkladu pořizovatele. Dále byla zrušena
kapitola 7.5 a text týkající se VPS vymezených v ZÚR ZK byl přemístěn do kapitoly 7.4 a posléze
přemístěn do kapitoly 7.2, kam patří. Byly opraveny údaje o počtu listů územního plánu.
c) V textové části odůvodnění v kap. 1.1.2 byly opraveny nesprávné odkazy na kapitoly po přečíslování. V
kapitole 1.2 byly doplněny návaznosti koridoru silnice I/57 na území sousední obce Mikulůvka. Dále byla
zpřesněna kapitola 3.6 v bodě 5 a kapitola 5. V tabulkách textové části byly sloupce místo „ID plochy“
označeny „číslo plochy“. Bylo doplněno zdůvodnění do kapitoly 2, proč nebyl dodán výřez Koordinačního
výkresu ve větším měřítku.
d) Z Hlavního výkresu byly odstraněny názvy prvků ÚSES.
e) Po dohodě s pořizovatelem nebylo nebylo možno akceptovat jeho požadavek vzhledem k systému
zpracování ÚP.
f) Ve výkrese ZPF byly opraveny neplatné kódy BPEJ.
g) Po dohodě s pořizovatelem nebylo nebylo třeba jeho původní požadavek opravovat.

4

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

4.1 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vlivů na soustavu
Natura 2000)
Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených
v územně analytických podkladech byl popsán v předchozí kapitole 3.4.
V řešení Územního plánu Bystřička byly vyhodnoceny výstupy z Rozboru udržitelného rozvoje území SO
ORP Vsetín (IRI Brno, 2012).
Jak již bylo uvedeno je podstatou vyváženého vývoje území je přiměřený rozvoj tří pilířů, v nichž je
udržitelný rozvoj území sledován a posuzován (pilíř sociodemografický, pilíř environmentální a pilíř
ekonomický).
V environmentálním i sociodemografickém pilíři bylo souhrnně území obce Bystřička hodnoceno nad
průměrem z celého obvodu Vsetín a v kladných hodnotách. V rámci ekonomického pilíře je území obce
hodnoceno dokonce nejlépe ze všech obcí SO ORP Vsetín.
Vyhodnocení navrženého řešení územního plánu:
Horninové prostředí: na sesuvná a nestabilní území nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Výjimkou
jsou jen BI 4 a 113. Jejich zdůvodnění je provedeno v odůvodnění.
Nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin (stavební kámen) není sice rozvíjeno, ale není
řešením územního plánu znepřístupněno.
Vodní režim: CHOPAV – řešení územního plánu umožňuje respektování ochranných podmínek.
Vypouštění odpadních vod bez čištění – navrženo dokončení systému čištění odpadních vod v souladu
s PRVKZK.
Zanedbané vodní toky – řešení územního plánu vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a pro
každou z nich jsou stanoveny přípustné činnosti.
Záplavové území Q100 – eliminace střetu se zastavěným územím (se stávajícími plochami) nelze
řešením územního plánu reálně zajistit. Zastavitelné plochy jsou navrhovány tak, aby do záplavových
území nezasahovaly. Přesto z komplexního posouzení využívání území některé zastavitelné plochy do
záplavového území Q100 zasáhly (O 112, BI 5, 6, SO 1, 21, 23, 24, SO.3 14, 30). V těchto případech
je třeba stavebně technickými opatřeními objektů a případně i úpravou terénu škody možného zaplavení
minimalizovat (viz. též předchozí kapitoly odůvodnění).
Hygiena ŽP – stará ekologická zátěž – území staré skládky odpadu bylo rekultivováno.
Nízká míra separace odpadu – řešení územního plánu umožňuje zvýšit míru separace odpadu, nová
plocha nebyla sice navržena, ale třídění může probíhat na plochách s rozdílným způsobem využití
v souladu s přípustnými činnostmi (viz. Návrh).
Překročení imisního limitu pro PM10 a zhoršení kvality ovzduší v topné sezóně – řešení územního
plánu tuto situaci přímo ovlivnit nemůže, ale řešení vytváří podmínky pro užívání šetrnějších způsobů
vytápění, navrhuje např. prodloužení rozvodů zemního plynu.
Negativní vlivy silniční motorové dopravy – nejsilněji jsou pociťovány v blízkosti silnice I/57. V souladu
s požadavky ZÚR ZK je navržena nová trasa silnice s mimoúrovňovým připojením na stávající silniční
síť, která umožní hladký a plynulý průběh dopravy údolím Vsetínské Bečvy. Součástí realizačního
projektu budou i případná protihluková opatření.
Ochrana přírody – Přírodní rezervace Klenov, Přírodní památka U Vaňků, přírodní hodnoty a krajinný
ráz jsou respektovány.
Zemědělský a lesní půdní fond – výskyt půdy v I. a II. třídě ochrany, úbytek zemědělské půdy – řešení
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územního plánu je ke kvalitním plochám zemědělské půdy šetrné. Poměrně velké plochy záborů jsou
však navrženy pro koridor nové trasy silnice I/57. Přesahují 8 ha přesto, že byla vybrána tunelová trasa.
Silnice byla navržena údolím Vsetínské Bečvy, kde jsou lokálně půdy nejkvalitnější.
Rozpad zemědělství – řešení územního plánu umožňuje obnovu kulturní krajiny. Samoty byly zařazeny
do ploch SO.3, aby byl umožněn současný život, bydlení i hospodaření na přilehlých polnostech.
Liniové stavby – do stávajících lesních komplexů nejsou navrhovány liniové inženýrské sítě, které by
zásadním způsobem rozdělovaly lesní komplexy.
Dopravní a technická infrastruktura – skládka PDO – skládka byla ukončena a rekultivována.
Napojení na kanalizaci – čištění odpadních vod bylo komplexně řešeno a je v souladu s PRVKZK.
Sociodemografické podmínky – vyšší podíl starších obyvatel v obci – navrženy plochy pro bydlení
v rodinných domech v širokém spektru možností i v atraktivních polohách, aby došlo ke stabilizaci i
mladých obyvatel.
Bydlení – nízká intenzita bytové zástavby – území je vhodnější pro individuální formu bydlení. Nové
plochy pro bytové domy nejsou navrženy. Přesto lze umístit jednotlivé bytové domy do ploch smíšených
obytných (stav i návrh), musí však splňovat podmínky prostorové regulace (viz. Návrh).
Rekreace – vysoká ubytovací zátěž – ubytovací kapacity nejsou návrhem územního plánu výrazně
posilovány. Navrženy jsou jen: malá plocha RI 15, rozšíření pozemků pro stávající zařízení RH 33, 34 a
tři plochy pro občanské vybavení pod přehradou podporující cestovní ruch OK 25, 26, 27.
Hospodářské podmínky – nízká daňová výtěžnost – navrženy plochy pro stabilizaci obyvatelstva v obci
tj. plochy pro bydlení a plocha pro drobnou výrobu a podnikání.
Vysoká míra nezaměstnanosti – navržena plocha pro drobnou výrobu a podnikání (VD 28).
Na základě posudku Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) a požadavků přílohy
Vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti bylo provedeno Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
V koncepci řešení územního plánu, byla hledána míra, způsob i podmínky umístění lidských aktivit
v území tak, aby v současnosti zajistily bezpečný život lidí v území a nezhoršily možnosti existence
budoucích generací, tj. aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj území, protože podstatou vyváženého
vývoje území je přiměřený rozvoj všech tří pilířů udržitelného rozvoje, tj. pilíře sociodemografického,
environmentálního i ekonomického.
Vlivy navržené koncepce Územního plánu Bystřička lze v podstatě shrnout tak, že navržená koncepce
preferuje komplexní řešení a komplexní posouzení jednotlivých problémů a prvků řešení územního plánu
tak, aby řešení bylo přínosem pro území, a aby územní plán vytvářel podmínky pro předcházení rizikům,
jež ovlivňují potřeby života současné generace obyvatel. Život dnešní generace v daném prostoru,
koncipovaný dle územního plánu, však nebude v žádném případě na úkor podmínek a kvality života
generací budoucích.
Navrhované řešení územního plánu Bystřička je i přes některé mírně negativní důsledky akceptovatelné
a jeho přínos výrazně převyšuje negativní stránky řešení.
4.1.2 Výsledky Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA)
Dle schváleného zadání je součástí řešení územního plánu Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území dle rámcového obsahu přílohy č.5 Vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území bylo provedeno na základě „Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí“ (SEA), podle §10i a přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Tuto dokumentaci zpracovala Arvita P spol.s r.o., Otrokovice a RNDr. Zuzana Kadlecová,
Sokolská, Zlín, v říjnu 2010.
Vyhodnocení vlivů územního plánu Bystřička na udržitelný rozvoj území, včetně uvedeného posudku
SEA, jsou samostatným svazkem textové části a jsou přiloženy k územnímu plánu. Ke zmírnění
negativních vlivů koncepce řešení vyplývají z posudku SEA stanovené podmínky a požadované změny,
úpravy řešení či opatření. V průběhu zpracování územního plánu Bystřička byl posudek SEA
aktualizován (květen 2012) a některé požadavky byly vypuštěny či upraveny. Ze zásadních požadavků
lze uvést:
 Zajistit likvidaci odpadních vod z navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a připojení
na obecní ČOV individuálním způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod
nebo jímky na vyvážení (V koncepci řešení je akceptováno – ČOV a jímky na vyvážení);
 Využití ploch BI 3, 5, 6; SO 1, 20, 21, 23; SO.3 14; VD 28 je možné pouze za předpokladu, že
bude upraven terén a technické podmínky staveb budou přizpůsobeny možnému zaplavení
(V koncepci řešení je akceptováno - jsou pro to vytvořeny podmínky. Podmínky však mohou být
splněny až v dalších stupních projektové dokumentace, protože územní plán nesmí obsahovat
podrobnosti náležející regulačnímu plánu či územní studii – viz též kap.4.3);
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Před vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně posoudit
z hlediska vlivu na zábor ZPF nebo PUPFL. (V koncepci řešení je akceptováno - jsou pro to
vytvořeny podmínky. Podmínky však mohou být splněny až v dalších stupních projektové
dokumentace, protože územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející regulačnímu plánu či
územní studii);
 Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu, reliéf krajiny a další
zákonem chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA. (V koncepci řešení
územního plánu je akceptováno. V dalším průběhu přípravy této dopravní stavby bude
posouzeno, zda bude vypracování EIA vyžadováno);
 V případě dotčení VKP ve smyslu zákona 114/1992 Sb., kterými jsou les, vodní tok a údolní niva,
posoudit významnost zásahů v rámci podrobnější dokumentace. (V koncepci řešení územního
plánu je akceptováno. Zábory lesní půdy jsou bilancovány a vyhodnoceny v násl. kapitole 6.1);
 Návrhová plocha pro bydlení BI 4 a 113 leží v nestabilním území, které je náchylné k porušení
stability svahů sesuvy. Části některých lokalit pro bydlení leží v záplavovém území říčky
Bystřičky. Pro tyto lokality je třeba provést inženýrsko-geologické posouzení vždy konkrétního
pozemku. (Viz kap.4.3);
 Navrhovanou plochu pro rozhlednu v lokalitě Klenov bylo nejdříve požadováno z řešení ÚPN
vypustit. Byla však zvolena varianta, v níž je obnovení rozhledny připuštěno při náhradním
opatření jako úprava tvaru a zvětšení regionálního biocentra RBC 181 Bystřička jižním a
východním směrem. (Akceptováno, RBC bylo rozšířeno. V dané lokalitě podobné zařízení již
stálo. Nezbylo z něj prakticky nic, ale obec má eminentní zájem na stejném místě, tj. na nižším
vrcholu Klenova rozhlednu obnovit. Odpovídá to i požadavkům PÚR ČR a ZÚR ZK na podporu
místních forem cestovního ruchu. V územním plánu je navrženo zařízení znovu vybudovat s tím,
že budou nastavena pravidla, aby možný nepříznivý vliv na regionální biocentrum byl
minimalizován. Pro stavbu Rozhledny je stanovena regulace, kdy architektonickou část
projektové dokumentace může zpracovat jen autorizovaný architekt – viz. též kap. 4.3);
 Dohodou se zpracovateli SEA byly provedeny úpravy vedoucí k posílení funkce ÚSES u LBC
Pod přehradou a v jeho blízkosti tak, aby nedošlo k případnému narušení kompaktnosti LBC
stávajícími dopravními trasami a navrhovanou plochou technické infrastrukutry TV 82 a TV 83.
(Biocentrum bylo lokalizováno dle konzultovaného návrhu ve smíšených lesních porostech
západně od lokality. Umístění a tvar LBC byl tedy upraven dle požadavku a lokální biokoridor byl
rozšířen);
 Území obce Bystřička je územím s archeologickými nálezy a tudíž při stavební činnosti musí být
splněny povinnosti stanovené zákonem č.20/1987Sb o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů (Požadavek vychází přímo z uvedeného zákona a nelze jej stanovovat jako
podmínku v rámci územního plánu. Řešení územního plánu Bystřička v respektování zákonů
nijak nebrání).
V provedeném „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ (SEA) je konstatováno, že v případě dodržení
těchto podmínek a opatření je navrhované řešení územního plánu Bystřička i přes některé mírně
negativní důsledky akceptovatelné a přínos bude výrazně převyšovat negativní stránky řešení.
4.1.3 Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na území Natura 2000.
V koordinovaném stanovisku KÚZK, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo konstatováno
v souladu se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že
koncepce Územního plánu Bystřička, nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000). Není tedy třeba provést posouzení koncepce řešení územního plánu
podle § 45i zákona ČNR č.114/1992 Sb.
4.2 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu podle § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č.j.: KUZL
30788/2013 ze dne 17.06.2013:
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, obdržených připomínek dotčených
správních orgánů, dotčených územních samospráv a veřejnosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i uvedeného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Návrhu územního plánu Bystřička“
za dodržení podmínek stanovených v dokumentaci Vyhodnocení uvedených na str. 50-51 v kapitole „F.
Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci“.
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Podmínky stanoviska:
Do ploch BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14; VD: 28; RH: 33, 34 zasahuje záplavové území Q100. Jejich
využití je možné jen za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb budou
přizpůsobeny možnému zaplavení tak, aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na
majetku.
Návrhová plocha pro bydlení č.4 a č.113 leží v nestabilním území, které je náchylné k porušení stability
svahů sesuvy. Části některých lokalit pro bydlení leží v záplavovém území říčky Bystřičky. Pro tyto
lokality je třeba provést inženýrsko-geologické posouzení vždy konkrétního pozemku.
V rámci obnovy rozhledny v lokalitě Klenov bude třeba následující opatření:
V dalších fázích přípravy je třeba provést biologický průzkum se zaměřením na zvláště chráněné druhy
rostlin i živočichů, přímo v místě plánované rozhledny, kde dojde k eventuální ztrátě stanoviště.
Rozhledna bude navržena přiměřené výšky (zejména ve vztahu k okolním lesním porostům). .
4.3 Sdělení zda a jak bylo stanovisko zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Dle ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí požadavky
a opatření nebudou do koncepce zahrnuty.
Územní plán ani Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí dle ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím, tzn. neřeší ani neposuzuje umístění a prostorového uspořádání staveb a ani
navržené záměry. Z výše uvedeného vyplývá, že územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, nemůže zohlednit požadavek uvedený ve stanovisku Krajského úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17.06.2013, jako příslušného orgánu o posuzování
vlivů na životní prostředí, aby byly dodrženy podmínky pro plochy BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14;
VD: 28; RH: 33, 34, které zasahují do záplavového území Q100 tj. jejich využití je možné jen za
předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb budou přizpůsobeny možnému
zaplavení tak, aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na majetku.
Projektant v odůvodnění návrhu zdůvodnil v souladu s požadavky Politiky územního rozvoje ČR 2008
výjimečnost a zvlášť odůvodněné případy vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území. Městský
úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní orgán 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.
Pro plochy BI 4 a 113 je v návrhu již stanovena regulace – využití ploch pro bydlení BI 4 a 113 je
podmíněno výsledkem inženýrsko-geologického posouzení.
Stavba rozhledny v lokalitě Klenov – plocha OX 31 byla vymezena již v návrhu jako stavba, pro kterou
může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Dle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
o nezbytnosti provedení „biologického hodnocení“ rozhoduje orgán ochrany přírody příslušný
k povolení zamýšleného záměru a tento se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany
přírody. Požadavek vychází přímo ze zákona a nelze jej stanovovat jako podmínku v rámci ÚP.

5

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR ZK s odůvodněním
potřeby jejich vymezení

Navržené řešení územního plánu nebude negativně ovlivňovat okolní obce.
Při řešení územního plánu Bystřička se neobjevila potřeba doplňovat ZÚR ZK.
Zdůraznit je však třeba důležitost koordinace rekreačních aktivit v oblasti přehrady protože břehová
část zahrnuje katastrální území obcí Bystřička, Malá Lhota u Valašského Meziříčí, Velká Lhota u
Valašského Meziříčí a Malá Bystřice. Za úvahu stojí např. společná územní studie tohoto prostoru.

6

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 odst.4a) až d)
stavebního zákona

6.1 Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Soulad je vyhodnocen v kapitole 1 „Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území“.
6.2 Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Soulad je vyhodnocen v kapitole 3.5.
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6.3. Soulad územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
 Územní plán Bystřička je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje
požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
 Pořizovatelem územního plánu Bystřička je v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad
Vsetín.
 Zastupitelstvo obce Bystřička rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu dne 29.1.2008
pod č.u.: 14.4.
 Zadání pro zpracování územního plánu Bystřička bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce
Bystřička dne 25.03.2009, pod č.u.: 29.6.
 Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení nebyl v zadání stanoven
požadavek na zpracování konceptu změny územního plánu.
 Návrh územního plánu Bystřička je zpracován v souladu se schváleným zadáním, viz. kapitola 2.
 Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhlášky
č. 458/2012 Sb.
 V koordinovaném stanovisku KÚZK bylo konstatováno v souladu se zákonem č.114/1992 o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že koncepce územního plánu Bystřička nemůže mít
významný vliv na lokality a druhy Natura 2000 (viz. kapitola 4).
 Vyhodnocení vlivů koncepce územního plánu Bystřička na životní prostředí zpracovala Arvita s.r.o.
Otrokovice ve spolupráci s RNDr. Zuzanou Kadlecovou, Sokolská, Zlín, v říjnu 2010. Závěry a
doporučení byly zapracovány do řešení územního plánu (viz. kapitola 4).
Vyhodnocení ve vztahu k požadavkům prováděcích vyhlášek stavebního zákona je dále uvedeno
v kapitole 3.1.6.1.
Lze tedy konstatovat, že ÚP Bystřička je v souladu s požadavky stanovenými stavebním zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy.
6.4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
6.4.1. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
Zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů. Týká se především oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Řešení obou bylo
provedeno v souladu s vodním zákonem (viz. kap. 3.1.4.2.1 TI vodní hospodářství - zásobování vodou,
3.1.4.2.1 TI vodní hospodářství - kanalizace a 3.1.4.2.1 TI vodní hospodářství - vodní toky a nádrže.
Řešení územního plánu Bystřička v této oblasti je i v souladu s krajským dokumentem „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací ZK“, který byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 20.10.2004. Plán rovněž
respektuje zákon č.254/2001 Sb.
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu územního plánu má zákon ovlivňovat péči o živočichy, rostliny a jejich společenstva, o
nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, dále o ekologické celky (včetně ÚSES) a
krajinné celky. Péči věnuje i vzhledu a přístupnosti krajiny. V řešení územního plánu byly respektovány
PP U Vaňků, PR Klenov (viz. kap. 3.1.5.1), řešení ÚSES bylo dokompletovánu do funkčního celku
v souladu se ZÚR ZK (viz. kap. 3.1.5.2). Řešení územního plánu prostřednictvím vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití umožňuje další existenci dřevin rostoucích mimo les, řešení je šetrné
k ochraně zemědělské půdy (viz. kapitola 7). Územní plán nevnáší cizorodé prvky do krajiny, zachovává ji
průchodnou a nezasahuje negativně do estetických hodnot krajiny, především na jejich horizontech.
V souladu s tímto zákonem bylo provedeno posouzení koncepce územního plánu resp. jeho vlivu na
životní prostředí (SEA) a vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území (viz. kapitola 4).
Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů
V rámci řešení územního plánu předpokládáme pro vytápění staveb postupný přechod na ušlechtilejší
paliva (zemní plyn) a postupně se také bude zvyšovat podíl získávání energie z obnovitelných zdrojů
(tepelná čerpadla, solární energie). V rámci územního plánu Bystřička nejsou navrhovány žádné nové
průmyslové areály, které by mohly zplodinami či prachem negativně ovlivňovat ovzduší. Navržena je jen
plocha VD 28 jako drobná výroba a výrobní služby, která bude mít spíše charakter drobných řemeslných
živností. Z hlediska vytápění těchto objektů platí úvodní předpoklad.
Zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu navrhovaných ploch urbanistického
řešení územního plánu Bystřička a je provedeno v souladu s uvedeným zákonem, vyhláškou č.13/1994,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především s ohledem na
přílohu č.3 této vyhlášky. Vyhodnocení je provedeno také v souladu s požadavky Metodického pokynu
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.
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Bilance, vyhodnocení i zdůvodnění ploch záborů je podrobně uvedena v kapitole č.7 „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené
k plnění funkcí lesa“.
Zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem ochrany jsou nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek MK ČR. V řešeném území se to týká pouze jedné památky: Přehrada Bystřička,
s omezením: bez kaskádového přelivu, zklidňovací nádrže, dvou mostů přes kaskádový přeliv a pozemku
p.č.866/1, rejstříkové číslo 100560. V řešení je památka respektována.
Kromě toho je v území několik objektů, které by mohly být předmětem památkového zájmu, jako objekt
školy a dvě stavby v sousedství u křižovatky na Růžďku, hotel Klenov, roubený objekt pod zotavovnou
Valaška, budova správy přehrady a tři dřevěné objekty v obci. Dalšími mohou být například kříže a boží
muka. Všechny tyto objekty jsou v řešení územního plánu respektovány. Územní plán se sice
jednotlivými objekty nezabývá, ale celkové řešení je koncipováno tak, aby objekty ani urbanistický
charakter zástavby nebyl potlačen či narušen. Součástí ochrany jsou také archeologické nálezy: celé
řešené území je nutno v tomto smyslu považovat za území s archeologickými nálezy podle § 22 odst.2
uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Ze zákona vyplývá povinnost zachování lesa, povinnost navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou
z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvýhodnější. Zpracovatelé dokumentace jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení, příp navrhnout alternativní řešení. Řešení územního plánu Bystřička je vůči lesu
velmi šetrné, jak je ostatně popsáno v kapitole 7.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa“. K záborům dojde celkem v 11 lokalitách.
Celkový zábor PUPFL činí něco málo přes 1 ha. Plochy záboru pro pět lokalit TV, jsou pro páteřní
kanalizační stoku vedoucí do ČOV. Tento návrh odkanalizování obce Bystřička je v souladu s
dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ (PRVKZK). Jedná se o respektování
schválené koncepce a její zpřesnění do měřítka řešení územního plánu podle realizační dokumentace.
Větší část kanalizačních stok včetně obecní čistírny odpadních vod jsou již realizovány a spuštěny do
provozu.
Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon z hlediska požární bezpečnosti ve vztahu k řešení územního plánu požaduje zabezpečit přístup a
příjezd zásahového vozidla a zajištění požární vody. Přístupy k objektům jsou řešeny standardně
z místních komunikací či veřejných prostranství. Požární vodu je možno čerpat z Bystřičky nebo
z přehrady Bystřička.
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Požadavky vyplývající ze zákona jsou v řešení respektovány u stávajících silnic včetně jejich ochranných
pásem, místních komunikací, veřejných prostranství a dopravy v klidu.
V řešení územního plánu je respektována koncepce koridoru silniční dopravy S2 Palačov (R48) – Lešná
– Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49). Tento dopravní koridor je vymezený v PÚR ČR pro
zajištění propojení silnic R48 a R49 a další dopravní vztahy v regionu prostřednictvím silnice I/57. V ZÚR
ZK je tento záměr zpřesněn a vymezen jako veřejně prospěšná stavba PK03 a v krátkém úseku
procházejícím katastrálním územím Bystřička II je zařazen do řešení územního plánu Bystřička. Bude
navazovat na realizovanou část silnice od Semetína (územní rozhodnutí o umístění stavby č.22/00
„Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička“). Pro koridor nové trasy silnice I/57 včetně MÚK Bystřička jsou
územním plánu vymezeny zastavitelné plochy. Dopravní koridor byl stanoven v šíři 200 m.
Zákon č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Na řešeném území je v blízkosti přehrady nevýhradní ložisko kamene. Kamenolom je v provozu, s jeho
rozšířením se v řešení územního plánu nepočítá. Jiné CHLÚ či DP se ne řešeném území nenachází.
Zákon č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Lázně ani přírodní léčivé zdroje minerálních vod se na řešeném území nenachází.
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh územního plánu Bystřička není v rozporu s požadavky zákona. Pokud jde o hluk ze silničního
provozu, nejsou v blízkosti silnice I/57 navrhovány zastavitelné plochy pro bydlení. Nová trasa této silnice
bude z části tunelová. U pozemní části nové trasy budou případná navržená opatření (protihlukové
stěny), umístěny v ploše vymezeného dopravního koridoru na základě výpočtu provedeného v projektu.
Hlukem mohou být postiženy přilehlé stávající plochy SO, které ovšem jsou nyní ve stejné, ne-li horší,
hlukové situaci. Nejbližší nově navržená plocha pro bydlení SO 1 je ve vzdálenosti asi 1000 m od
předpokládané osy nové silnice, takže obtěžování hlukem nebude významné. U ploch BI 5, 6, 12, 13 a
SO 1, 20, 21, 23, 24, které leží při páteřní silnici procházející prakticky celou Bystřičkou (III/05726), je
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stanoven požadavek hygienika, aby v dalším stupni projektové přípravy bylo u jednotlivých lokalit
prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních
prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení z této silnice.
Výrobní aktivity nejsou v řešení územního plánu nijak výrazně rozvíjeny. Obec má spíše charakter
zázemí u rekreační nádrže. S výrobou se počítá jen v zastavitelné ploše VD 28 a to pro drobnou výrobu,
řemesla a výrobní služby místního významu. Území nebude zasaženo hlukem, prachem či zplodinami
z průmyslové produkce. Stávající kamenolom v blízkosti přehrady má vymezen dobývací prostor, s jeho
rozšířením se nepočítá.
6.4.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů požadavky zvláštních právních předpisů
Návrh Zadání ÚP Bystřička byl projednán s dotčenými orgány chránícími soulad s požadavky zvláštních
právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do Zadání a na základě takto schváleného
Zadání byl pořízen ÚP Bystřička.
Zadání pro zpracování ÚP Bystřička bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko že koncepci
řešení územního plánu Bystřička je třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Dále krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody
posoudil koncepci Zadání územního plánu Bystřička a v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a vydal stanovisko, že koncepce nemůže mít významný vliv na
lokality a druhy NATURA 2000 dle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh ÚP Bystřička byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních
předpisů, uplatněná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována.
Dále doplní pořizovatel.
6.4.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci
společného jednání o návrhu Územního plánu Bystřička
Doplní pořizovatel.
6.4.2 Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu uplatněných v rámci
společného jednání Územního plánu Bystřička
Doplní pořizovatel.
6.4.3 Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných v rámci
společného jednání Územního plánu Bystřička
Doplní pořizovatel.
6.4.4 Výsledky řešení rozporů
Doplní pořizovatel.
6.4.5. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci
veřejného projednání k návrhu Územního plánu
Doplní pořizovatel.
6.4.6 Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných v rámci
veřejného projednání o návrhu Územního plánu Bystřička
Doplní pořizovatel.
6.4.7 Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu (§53 stavebního zákona)
Doplní pořizovatel.

7

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

7.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
7.1.1 Předpokládané zábory půdního fondu
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu navrhovaných ploch urbanistického
řešení územního plánu obce Bystřička. Vyhodnocení jednotlivých lokalit je provedeno v souladu
se zákonem ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ze dne 12.5.1992,
vyhláškou č.13/1994 z 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, především s ohledem na přílohu č.3 této vyhlášky. V souladu s přílohou č.3 této vyhlášky
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vyhodnocení neobsahuje u jednotlivých ploch (lokalit) údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy
(bod 2.1) a dále body 2.3, 2.4.
Vyhodnocení je provedeno také v souladu s požadavky Metodického pokynu MŽP ČR č.j.
OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.
BI Předpokládané zábory půdního fondu: plochy individuálního bydlení
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

3
4
5
6
7
11
12
13
37
113
celk.

1,3825

0,0000

0,0000

1,3640

1,3535

0,0000

0,0000

0,0106

0,0000

1,7866

0,0014

0,0000

1,7865

1,7865

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,3974

0,0000

0,0000

0,8618

0,8190

0,0000

0,0000

0,0428

0,9879

0,0003

0,0000

0,7525

0,0000

0,0000

0,0000

0,5482

0,0000

0,0000

0,4414

0,4414

0,0000

0,3544

0,0000

0,0000

0,3544

0,1559

0,4602

0,0000

0,0000

0,4602

0,5240

0,0000

0,0000

0,5566

0,0000

0,7150
8,7128

Tab. č.II-8

z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho

z toho
zahrada

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,3640

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,7865

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8618

0,0000

0,0000

0,0000

0,7525

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7525

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4414

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1985

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2740

0,0000

0,0804

0,3278

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1324

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3765

0,0000

0,0837

0,5240

0,3057

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2183

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2123

0,0000

0,3117

0,0000

0,2218

0,1525

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0693

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2218

0,0000

0,0000

0,7150

0,6997

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0153

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7150

0,0017

0,0000

7,4816

6,0420

0,0000

0,0000

0,0534

0,0000

1,3863

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,8628

3,4197

3,1991

SO Předpokládané zábory půdního fondu: plochy smíšené obytné
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

1
18
19
20
21
23
24
celk.

z toho

0,6609

0,0000

0,0000

0,6171

0,5124

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4814

0,0000

0,0000

0,4706

0,4197

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5467

0,0000

0,0000

0,1854

0,1854

0,0000

0,0000

0,0000

1,4232

0,0000

0,0000

1,4232

0,0000

0,0000

0,0000

0,7160

0,0000

0,0000

0,7160

0,0000

0,0000

0,4311

0,0000

0,0000

0,4275

0,0000

0,3460

0,0000

0,0000

0,3460

4,6053

0,0000

0,0000

4,1858

z toho
zahrada

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

0,1047

0,2090

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4081

0,0510

0,4706

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1854

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,4232

0,0000

0,0000

1,0907

0,0000

0,0000

0,3325

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7160

0,0000

0,0000

0,0002

0,0000

0,0000

0,7158

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4275

0,3921

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0354

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3460

0,3460

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,1175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0684

1,6031

0,0000

1,0909

0,0000

0,0000

1,0483

0,4435

SO.3 Předpokládané zábory půdního fondu: plochy smíšené obytné vesnické
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

14
30
celk.

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

1,2857

0,0000

0,0000

1,2562

1,2562

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1593

0,0000

0,0000

0,1548

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,4450

0,0000

0,0000

1,4110

1,2562

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

z toho

z toho

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,2384

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0178

0,1548

0,1548

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1548

0,3932

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0178

15
celk.

0,1736

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1736

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

33
34
celk.

0,0870

0,0870

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2278

0,2278

0,0000

0,1899

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3148

0,3148

0,0000

0,1899

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Předpokládané
zábory půdního
fondu:

z toho

z toho
zahrada

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1899

0,1899

0,1899

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1899

0,1899

0,1899

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho v ZPF

112
25
26
27
17
31
celk.

0,1364

0,0000

0,0000

0,1364

0,1364

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3946

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3912

0,3912

0,0000

0,3912

0,0000

0,0000

0,0000

0,2468

0,7709

0,0000

0,0000

0,7709

0,0000

0,0000

0,0000

0,5558

0,0013

0,0000

0,5558

0,0000

0,0000

0,0400

0,0000

0,0400

0,0000

0,0000

2,2889

0,3925

0,0400

1,8543

0,1364

celkem

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

Tab. č.II-13

z toho
z toho
zahrada

V.třída
ochrany
ZPF

z toho

- O plochy občanského vybavení
- OK plochy občanského vybavení - komerční zařízení
- OS plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
- OX plochy občanského vybavení specifických forem

ID
funkční
plochy

IV.třída
ochrany
ZPF

Tab. č.II-12

z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

V.třída
ochrany
ZPF

z toho

RH Předpokládané zábory půdního fondu: plochy hromadné rekreace
ID
funkční
plochy

IV.třída
ochrany
ZPF

Tab. č.II-11
z toho

z toho
zahrada

V.třída
ochrany
ZPF

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

IV.třída
ochrany
ZPF

Tab. č.II-10
z toho

RI Předpokládané zábory půdního fondu: plochy rodinné rekreace
ID
funkční
plochy

V.třída
ochrany
ZPF

Tab. č.II-9

z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

IV.třída
ochrany
ZPF

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,0965

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0398

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1443

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3912

0,0000

0,0000

0,7709

0,1191

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6519

0,0000

0,0000

0,0000

0,5558

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5558

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2468

0,0000

1,4710

0,2156

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5956

1,0431

Ing.arch.L.Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I/4007, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 234
únor 2015

Územní plán Bystřička
ČÁST II ODŮVODNĚNÍ
zakázkové číslo 14-02-10

DS Předpokládané zábory půdního fondu: plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava

II - 66

Tab. č.II-14

Ing.arch.L.Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I/4007, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 234
únor 2015
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

38
39
41
44
45
49
52
53
54
56
57
99
114
123
124
125
126
128
130
132
133
135
136
celk.

0,8418

0,0000

0,0000

0,8418

0,8418

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,0309

0,7221

0,0000

7,1411

6,7147

0,0000

0,0000

0,2292

0,0000

0,6302

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5240

0,0000

0,0000

0,0207

0,0058

0,0000

0,0000

0,2149

0,0000

0,0000

0,1988

0,1988

0,0000

0,6307

0,5349

0,0000

0,0019

0,0000

0,0031

0,0031

0,0000

0,0013

0,1568

0,0288

0,0000

0,0796

0,0000

0,0189

Územní plán Bystřička
ČÁST II ODŮVODNĚNÍ
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z toho v ZPF
z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho

z toho
zahrada

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

I.třída
ochrany
ZPF

0,0000
0,1972

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0276

0,0000

0,0189

0,1108
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z toho

z toho

v ZÚ

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,8418

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,1411

0,5470

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0148

0,0207

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1054

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0935

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0019

0,0019

0,0019

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0013

0,0013

0,0013

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0276

0,0276

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0422

0,0422

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0422

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0127

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0127

0,0127

0,0127

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0338

0,0000

0,0195

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0195

0,0195

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3393

0,0116

0,0652

0,1251

0,1251

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1251

0,2961

0,1684

0,2865

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0333

0,0333

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0046

0,0046

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0483

0,0294

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0030

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0030

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0030

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0476

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5340

0,2566

0,0000

0,0127

0,0127

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0127

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0146

0,0000

0,0146

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0066

0,0000

0,0000

3,0066

2,9032

0,0000

0,0000

0,0000

0,1034

0,0000

1,4315

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,5751

0,0000

15,5751

1,8455

0,3663

11,4520

10,8443

0,0000

0,0000

0,2292

0,1034

0,2750

9,6584

0,5629

0,0000

0,0000

0,0000

1,6686

0,1251

TV Předpokládané zábory půdního fondu: plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

58
64
68
71
73
74
75
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
98
122
127
129
celk.

z toho v ZPF
celkem

0,2545

0,1083

0,0000

0,1735

0,1463

0,0000

0,0000

0,0063

0,0209

0,1065

0,0000

0,0000

0,0922

0,0922

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0945

0,0000

0,0945

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0934

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0159

0,0000

0,0000

0,0159

0,0159

0,0000

0,0720

0,0000

0,0000

0,0502

0,0502

0,0077

0,0000

0,0000

0,0000

0,0312

0,0000

0,0000

0,0741

0,0000

0,1278

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

Tab. č.II-15
z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,1735

0,0273

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0922

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0159

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0502

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0306

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0306

0,0306

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0741

0,0741

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0741

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1259

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1259

0,1259

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1539

0,0000

0,0228

0,1207

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1207

0,1207

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2048

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,9635

0,7148

0,0000

0,2271

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2271

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0015

0,0000

0,2255

0,0299

0,0000

0,0000

0,0081

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0081

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0081

0,0926

0,0000

0,0274

0,0652

0,0307

0,0000

0,0000

0,0304

0,0000

0,0040

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0652

0,1372

0,0000

0,0000

0,0639

0,0000

0,0000

0,0000

0,0023

0,0000

0,0616

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0639

0,1332

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0298

0,0000

0,0170

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0210

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0076

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2998

0,0000

0,0000

0,2644

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2644

0,0000

0,0000

0,0351

0,0000

0,0000

0,2293

0,0000

2,9509

0,8231

0,1617

1,3118

0,4094

0,0000

0,0000

0,0390

0,0209

0,8424

0,5248

0,0273

0,0510

0,0000

0,0015

0,3717

0,3627

TE Předpokládané zábory půdního fondu: plochy technické infrastruktury - energetika
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

76
77
79
106
116
134
celk.

z toho v ZPF
z toho
PUPFL

celkem

0,1593

0,0000

0,0000

0,1404

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4946

0,0000

0,0000

0,4944

0,4944

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0200

0,0000

0,0000

0,0051

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0249

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0564

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0180

0,0000

0,0000

0,0180

0,0180

0,7732

0,0000

0,0000

0,6579

0,5124

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

Tab. č.II-16
z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,1404

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1404

0,0000

0,0000

0,4944

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0051

0,0051

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0180

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1455

0,5175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1404

0,0000

T* Předpokládané zábory půdního fondu: plochy technické infrastruktury
ID
funkční
plochy

91
92

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

z toho v ZPF
celkem

0,1211

0,0000

0,0056

0,0996

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0981

0,0000

0,0981

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

Tab. č.II-17
z toho

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,0996

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0996

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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celk.

0,2192

0,0000

0,1037

0,0996

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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0,0996

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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0,0000

P* Předpokládané zábory půdního fondu: plochy veřejných prostranství
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

v zastav.
území
(ZÚ)

8
78
94
105
celk.

z toho v ZPF
z toho
PUPFL

celkem

0,1573

0,1573

0,0000

0,1202

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1612

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0430

0,0000

0,0000

0,0430

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1185

0,0000

0,0000

0,1185

0,0999

0,0000

0,0000

0,4800

0,1573

0,0000

0,2817

0,0999

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,1202

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1141

0,0060

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0430

0,0000

0,0000

0,0430

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0186

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0291

0,0000

0,0894

0,0000

0,0000

0,1818

0,0000

0,0000

0,0430

0,0000

0,1432

0,0060

0,0894

VD Předpokládané zábory půdního fondu:
plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

28
celk.

Tab. č.II-19

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho
PUPFL

celkem

z toho v ZPF

2,0868

0,0000

0,0000

1,7675

1,5069

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,0868

0,0000

0,0000

1,7675

1,5069

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,2606

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,7675

0,0000

0,2606

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,7675

0,0000

K Předpokládané zábory půdního fondu: plochy krajinné zeleně
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

104
110
celk.

Tab. č.II-20

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho v ZPF
z toho
PUPFL

celkem

0,8740

0,0000

0,2380

0,6360

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3330

0,0000

0,0000

0,3330

0,3330

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,2070

0,0000

0,2380

0,9690

0,3330

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,6360

0,5114

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1247

0,0000

0,3330

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6360

0,8444

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1247

P Předpokládané zábory půdního fondu: plochy přírodní
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

100
101
102
103
celk.

Tab. č.II-21

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho v ZPF
z toho
PUPFL

celkem

0,7211

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,8904

0,0000

0,0000

2,0907

0,8834

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4356

0,0000

0,0000

0,3713

0,2915

0,0000

0,0000

0,0000

0,7798

0,0000

0,0000

0,7798

0,0000

0,0000

0,0000

4,8269

0,0000

0,0000

3,2418

1,1749

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,2072

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0476

2,0431

0,0000

0,0798

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3713

0,0000

0,0000

0,0000

0,7798

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7798

0,0000

0,0000

2,0668

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4189

2,8229

Z Plochy zemědělské – návrat do zemědělské půdy
ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem

93
96
97
celk.

Tab. č.II-22

v zastav.
území
(ZÚ)

z toho v ZPF
z toho
PUPFL

celkem

0,1564

0,0000

0,0000

0,1175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0853

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0103

0,0000

0,0000

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2520

0,0000

0,0000

0,1176

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

z toho
z toho
z toho
orná půda chmelnice vinice

0,0000

Tab. č.II-18
z toho

z toho
zahrada

0,0996

z toho
zahrada

z toho
z toho
zahrada

z toho
trvalý travní porost

z toho

z toho

I.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

II.třída
ochrany v ZÚ
ZPF

III.třída
ochrany
ZPF

IV.třída
ochrany
ZPF

V.třída
ochrany
ZPF

0,1175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1176

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1175

7.1.2 Bilance předpokládaných záborů půdního fondu
Souhrn předpokládaných záborů půdního fondu
funkční využití

BI plochy individuálního bydlení
SO plochy smíšené obytné
SO.3 plochy smíšené obytné vesnické
RI plochy rodinné rekreace
RH plochy hromadné rekreace
O, OK, OS, OX plochy občanského vybavení
DS plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
TV plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství
TE plochy technické infrastruktury – energetika
T* plochy technické infrastruktury
P* plochy veřejných prostranství
VD plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby
K plochy krajinné zeleně
P plochy přírodní
celkem

Tab.č.II-23
výměra navržené plochy v ha
celková výměra
z toho plocha
zemědělské půdy

8,7128
4,6053
1,4450
0,1736
0,3148
2,2889
15,5751
2,9509
0,7732
0,2192
0,4800
2,0868
1,2070
4,8269
45,6595

7.1.3 Zdůvodnění proč je dané řešení z hlediska ochrany zemědělské půdy nejvýhodnější

7,4816
4,1858
1,4110
0,0000
0,1899
1,8543
11,4520
1,3118
0,6579
0,0996
0,2817
1,7675
0,9690
3,2418
34,9039
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Celková plocha záborů ploch všech lokalit dle předchozí tabulky přesahuje 45 ha, přičemž zemědělské
půdy je z toho necelých 35 ha. Rozsah záborů zemědělské půdy nad rámec, který byl schválený v
předchozím územním plánu přesahuje pouze cca 19 ha.
V plochách BI, SO, SO.3, RI, RH, OK, OS, OX, O, tj. v nově navržených plochách pro bydlení, rekreaci a
občanské vybavení činí zábor celkový zábor zemědělské půdy 15,1 ha, a plocha půdy nad rámec již
schváleného řešení činí jen cca 5 ha.
Podstatnou část ploch záborů zemědělské půdy (11,45ha) tvoří plochy DS, tj. především koridor pro
novou trasu silnice I/57 v souladu s požadavkem ZÚR ZK. Skutečný zábor bude ve skutečnosti menší
než koridor vymezený pro tuto stavbu v územním plánu. Další větší plochou záboru jsou plochy TV
(technická infrastruktura, vodní hospodářství – kanalizace), i když do řešení byly již vybudované úseky
splaškové kanalizace včetně ČOV zařazeny jako stav.
Na nezbytnou podporu malého podnikání byla vymezena jedna plocha VD, jako jediná výrobní
s předpokládaným záborem asi 1,8 ha. Zbývající navržené plochy (TE, T*, P*) představují jen malé
zábory.
Větší výměru mají plochy (P), asi 3,3 ha, vymezené jako biocentra v rámci ÚSES a plochy (K), cca 1 ha
tj. plochy krajinné zeleně, které jsou vymezeny jako biokoridory ÚSES.
Celkově lze konstatovat (a je to patrné z tabulek i následujícího zdůvodnění záborů), že řešení bylo
koncipováno skutečně s velkou ohleduplností k ochraně zemědělské půdy. Některé z ploch pro bydlení,
pro rekreaci a občanské vybavení, které jsou součástí již platného územního plánu, nebyly do řešení
tohoto územního plánu zařazeny. Řešení je z hlediska ochrany ZPF úspornější než předchozí územní
plán. Úpravou silnice III/05726 a likvidací jedné samoty dojde k návratu ploch do ZPF asi 0,25 ha.
BI Předpokládané zábory půdního fondu - plochy pro bydlení individuální, tabulka č.II-8
Navrženo je celkem 10 lokalit pro výstavbu rodinných domů, jejichž bilance je provedena v tabulce II-7.
Výběr jednotlivých lokalit byl prováděn na základě posouzení z hlediska terénních možností, dopravní
dostupnosti u některých lokalit v poměrně komplikovaných terénních podmínkách. Respektovány byly
hygienické podmínky a podmínky technické infrastruktury pro bydlení a samozřejmě i další limity.
Významným kriteriem při posuzování vhodnosti lokalit byla i ochrana zemědělské půdy. Výběr byl
prováděn v několika kolech na výrobních výborech.
Navržené plochy jsou dimenzovány pro návrhové období cca 10 let, přičemž se předpokládá, že asi
polovina ploch bude v aktuální době vlastnicky nepřístupná. Ne sice ve všech, ale ve většině případů bylo
respektováno i hledisko právní jistoty, tj. plochy, které byly již navrženy v předchozím schváleném
územním plánu obce (ÚPnSÚ Bystřička) a nejsou ještě zastavěny, zůstávají jako návrhové plochy i
v tomto územním plánu. Takže nad rámec původního řešení ve starém územním plánu jsou navrženy
plochy v součtu menší 1 ha zemědělské půdy.
V souhrnu všech lokalit je rozložení zemědělské půdy dle kvality následovné: největší podíl leží v V. třídě
ochrany (3,2 ha) a ve IV. třídě ochrany (3,4 ha), menší podíl pak je ve III. třídě ochrany (0,86 ha).
Některé lokality byly oproti původnímu schválenému územnímu plánu (ÚPnSÚ Bystřička) zmenšeny nebo
z řešení úplně vypuštěny. Jednalo se o plochy ve III. a IV. třídě ochrany.
Přibližně jedna polovina plochy lokality č.6 a 12 a malá část plochy 13 leží na provedených melioracích.
Meliorační systém lze rozdělit tak, aby zbývající část mohla fungovat samostatně. U ostatních ploch
nebyly do půdy vloženy investice k jejímu zhodnocení.
Všechny lokality pro bydlení jsou navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění
okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařování.
V lokalitách budou zachyceny a svedeny povrchové vody dešťovou kanalizací, nebo otevřenými příkopy
do krátkých úseků dešťové kanalizace a přes lapače splavenin do místních vodotečí. Přesto, že dva nově
navržené odvodňovací rigoly, také představují malé zábory zemědělské půdy (viz tab. II-16), je toto
opatření nezbytné, aby se snížily nepříznivé následky vodní eroze. Podrobnější řešení jednotlivých
pozemků a staveb na nich, musí následně při územním a stavebním řízení mj. prokázat, že jednotlivé
plochy budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice.
SO Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné, tabulka č.II-9
Navrženo je celkem 7 lokalit, v nichž je předpokládáno využití pro výstavbu rodinných domů s možností
občanského vybavení a dalších drobných aktivit. Jejich celková výměra činí asi 4,6 ha. Z toho
zemědělské půdy je asi 4,2 ha. Zábor zemědělské půdy nad rámec již schváleného územního plánu
(ÚPnSÚ Bystřička) činí asi 2,6 ha. Z hlediska kvality je celkový zábor zemědělské půdy rozdělen takto:
v I.třídě ochrany je z 37% celkové výměry (tj. 1,6 ha), ve II. třídě ochrany je ze 26% celkové výměry (tj.
1,1 ha), ve IV. třídě ochrany je ze 26% celkové výměry (tj. 1,1 ha) a zbývající podíl 11% (0,4 ha) je v V.
třídě ochrany zemědělské půdy. Proti předchozímu ÚPnSÚ jsou nově navrženými lokalitami jsou 20, 21,
24. Většinou se jedná o uzavření či ucelení zastavěného území. Z výměry plochy v I. třídě ochrany 1,6 ha
je v těchto nových lokalitách jen 0,40 ha. Zbývající část je ve IV. a V.třídě ochrany zemědělské půdy.
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Jednotlivé lokality pro zástavbu, jejich tvar, orientace, i možnosti dalšího obdělávání půdy, možnosti
dopravní obslužnosti, byly vícekrát konzultovány a upravovány se zástupci obce, znalých prostředí, takže
by ke ztížení obhospodařování okolních pozemků nemělo dojít.
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených melioracích ani na jiných investicích vedoucích ke
zkvalitnění půdy.
Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny
otevřenými příkopy nebo dešťovou kanalizací do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k vodní erozi.
Detailní řešení jednotlivých pozemků a staveb musí následně při územním a stavebním řízení mj.
prokázat, že jednotlivé plochy budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice. Návrhem
nevzniknou nepřístupné pozemky.
SO.3 Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné vesnické, tabulka č.II-10
Navrženy jsou celkem 2 lokality, v nichž je předpokládáno využití pro výstavbu rodinných domů s vyšším
podílem hospodářské složky. Jejich celková výměra představuje asi 1,5 ha. Obě plochy jsou navrženy
nad rámec již schválených a z hlediska záboru ZPF již odsouhlasených ploch. Z hlediska kvality je
celkový zábor zemědělské půdy rozdělen takto: v I.třídě ochrany je z 27% celkové výměry (tj. 0,39 ha) a
převážná část tj. 73% (1,01 ha) je v V. třídě ochrany zemědělské půdy.
Lokality pro zástavbu, jejich tvar, orientace, i možnosti dalšího obdělávání půdy, možnosti dopravní
obslužnosti, byly mnohokráte konzultovány a upravovány se zástupci obce i pořizovatelem, znalých
prostředí, takže by ke ztížení obhospodařování okolních pozemků nemělo dojít.
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích vedoucích ke
zkvalitnění půdy.
Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny
otevřenými příkopy přímo do blízké Bystřičky tak, aby nedocházelo k vodní erozi. Detailní řešení
jednotlivých pozemků a staveb musí následně při územním a stavebním řízení mj. prokázat, že plochy
budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
RI Předpokládané zábory půdního fondu - plochy rodinné rekreace, tabulka č.II-11
Navržena je 1 lokalita velikosti 0,17 ha, která prakticky vyplňuje volnou proluku ve stávající chatové zóně.
Leží na ostatní ploše, takže k záboru zemědělské půdy nedojde. Nedojde také ke ztížení obhospodařování okolních pozemků. Lokalita neleží na plochách provedených meliorací ani na jiných investicích
vedoucích ke zkvalitnění půdy. Povrchové vody budou přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové
vody budou odvedeny otevřenými příkopy nebo dešťovou kanalizací do místních vodotečí tak, aby
nedocházelo k vodní erozi.
RH Předpokládané zábory půdního fondu - plochy hromadné rekreace, tabulka č.II-12
Navrženy jsou celkem 2 lokality, z nichž jedna (33), leží na ostatních plochách. Lokality byly navrženy již
v předchozím platném územním plánu a prakticky vyplňují volné proluky v zástavbě a „zcelují“ funkční
využívání území. Rozsah ploch navrhovaných pro hromadnou rekreaci se oproti předchozímu ÚPnSÚ
výrazně zmenšil (cca o 5 ha!).
Lokalita 34 leží na zemědělské půdě, která je zařazena v I.třídě ochrany zemědělské půdy. Je to ale úzký
proužek území mezi potokem a lesem. Území se svažuje se k potoku pod zalesněným příkrým svahem,
z obou úzkých stran jsou plochy rekreace. Tvarem je pozemek málo vhodný pro obdělávání a je
nepřičlenitelný k nějakým souvisleji zemědělsky obdělávaným plochám. Ostatní okolní lokality jsou
zařazeny dle BPEJ do V.třídy ochrany zemědělské půdy.
Žádná z lokalit neleží na plochách provedených melioracích ani na jiných investicích vedoucích ke
zkvalitnění půdy. Ke ztížení obhospodařování okolních pozemků nedojde. Povrchové vody přirozeně
tečou do sousedícího potoka Bystřička. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
O, OK, OS, OX Předpokládané zábory půdního fondu - plochy občanského vybavení, tabulka č.II-13
Navrženo je celkem 6 lokalit. Rozšíření plochy u silnice I/57 u benzinky pro služby pro motoristy byly
původně navrženy dvě lokality O 111 a 112. Plocha O 111 byla z důvodu požadavků na dopravní řešení
z územního plánu vyřazena. Dále je navrženo rozšíření sportovního areálu U Lukášů (OS 17 - pro
umístění nelze hledat alternativu v jiných lokalitách, plochy byla součástí předchozího územního plánu),
tři lokality jsou navrženy pro komerční občanské vybavení (OK 25, 26, 27 pod přehradou), které byly také
již součástí předchozího schváleného územního plánu (ÚPnSÚ Bystřička). Komerční občanské vybavení
logicky vyplňuje volné proluky a místa v zástavbě pod přehradou. Hledat jiné umístění pro podobná
zařízení by bylo z urbanistického hlediska, napojení na inženýrské sítě, ale konečně i z hlediska ochrany
zemědělské půdy jen horším řešením. A to i v situaci, že menší část plochy 27 je v I. třídě ochrany
zemědělské půdy. Z grafické části dokumentace je to naprosto zřejmé. Převážná zbývající část je v V.
třídě ochrany. V blízkosti tohoto území byly některé lokality, které jsou v územním plánu jako návrh a
nyní, v novém ÚPN do řešení nebyly zařazeny.
Plocha OX 31 je nově navrženým zařízením, (obnovení rozhledny), nemá nároky na zábor zeměď. půdy.
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Realizací záměrů nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Do těchto ploch nebyly vloženy
investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.
Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, přebytečná část vod pak bude odvedena přímo do vodotečí.
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
DS Předpokládané zábory půdního fondu - plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava,
tabulka č.II-14
Navrženo je celkem 23 lokalit, ale v podstatě jde jen o dva hlavní záměry a drobné místní komunikace.
Plochy 38, 39, 41, 44, 45, 136: tvoří koridor pro novou tunelovou trasu silnice I/57 a mimoúrovňové
křížení se silnicí III/05726. Nová trasa silnice I/57 byla navrhována již v předchozím ÚPnSÚ Bystřička, ale
vlastní řešení je zcela odlišné. Řešení nyní vychází ze ZÚR ZK, kde je stavba označena jako veřejně
prospěšná (PK03). Vymezený koridor pro silnici je větší, než bude potom skutečný nárok na zábor
zemědělské půdy. Protože silnice prochází údolím Vsetínské Bečvy dojde k záboru kvalitních
zemědělských půd – zařazených převážně v I. třídě ochrany.
Celková výměra navrhovaných ploch koridoru pro silnici I/57 (38, 39, 41, 44, 45, 136) přesahuje 13 ha,
z toho výměra zemědělské půdy přesahuje 11 ha. Z výměry zemědělské půdy je v I.třídě je cca 9,5 ha, ve
IV. je zbývající necelé 2 ha. Podle odborného odhadu lze skutečný zábor zemědělské půdy pro nové
silniční těleso I/57, krajnice, násypy a inženýrské objekty, jako jsou např. mosty u mimoúrovňového
křížení, odhadnout přibližně v rozsahu cca 3,83 ha, z toho bude v I.třídě asi 2,56 ha a ve IV. třídě 1,17 ha.
Toto budou pravděpodobné hodnoty ztrát z odnětí zemědělské půdy. Dále pak je třeba zhodnotit
případné poškození krajinného rázu a bioty. Tyto ztráty bude pak nutno porovnávat s přínosem, které by
nová trasa silnice I/57 okolnímu území, obcím a městům přinesla a teprve potom rozhodnout o realizaci
silnice.
Plochy 52, 54, 56, 57:
Narovnání silnice III/05726 a nový most přes Bystřičku. Záměr byl rovněž již zakotven v předchozím
ÚPnSÚ Bystřička. Konkrétní řešení se však v tomto případě nezměnilo. Jde také o plochy zemědělské
půdy v I. třídě ochrany.
Po provedení záměru bude plocha původní trasy silnice rekultivována a navrácena do půdního fondu
v rozsahu asi 0,25 ha.
Zbývající navržené plochy dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky)
zajišťují dopravní dostupnost stávajících ploch v obci (vodojem, plochy stávající zástavby), nebo
navrhovaných zařízení (místní komunikace k plochám pro výstavbu BI, SO, SO.3).
Celkově tedy jde o 23 lokalit s výměrou přes 16 ha, z toho zemědělské půdy je asi 12 ha a prakticky celá
tato plocha je nad rámec původního řešení územního plánu.
Z hlediska kvality je zábor zemědělské půdy rozdělen takto: v I.třídě ochrany je asi 83% celkové výměry
(tj. asi 10,3 ha, převážně pro silnici I/57), ve IV. třídě ochrany je 16% celkové výměry (tj. asi 1,7 ha) a
zbývající podíl 1% (0,13 ha) je v V. třídě ochrany zemědělské půdy.
Do žádné z těchto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.
Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, přebytečná část vod pak bude odvedena přímo do vodotečí,
což bude součástí řešení realizační dokumentace.
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky, naopak některé pozemky budou zpřístupněny.
TV Předpokládané zábory půdního fondu - plocha technické infrastruktury, vodní hospodářství,
tabulka č.II-15
Navrženo je celkem 21 lokalit – koridorů, v nichž budou uloženy vodohospodářské inženýrské sítě. Větší
část kanalizačního systému včetně ČOV je již v provozu, takže zbývá ještě systém dobudovat.
Více než polovina výměry uvedených 21 lokalit je na nezemědělských plochách. Trasy kanalizačních stok
jsou technickou záležitostí a jen v malé míře je lze ovlivnit tak, aby vedly pouze po méně kvalitních
půdách. Celková plocha těchto vymezených koridorů činí asi 3 ha, z toho zemědělské půdy je asi 1,3 ha.
Plocha je z hlediska kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena do I.třídy ze 40%
(z celkové výměry zemědělské půdy), ze 4% je zařazena do II.třídy, z 0,1% je zařazena do III.třídy, z 28%
do IV. třídy a z 28% do V. třídy ochrany zemědělských půd. Skutečný reálný trvalý zábor však bude
minimální, protože se jedná o podzemní inženýrské sítě.
Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků.
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
TE Předpokládané zábory půdního fondu - plocha technické infrastruktury, energetika,
tabulka č.II-16
Navrženo je celkem 6 lokalit vymezených koridorů pro nadzemní vedení VN 22kV a příp. i trafostanici.
Celková výměra činí cca 0,8 ha. Z toho zemědělské půdy je 0,66 ha. Plocha je z hlediska kvality
zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena především v I. a z části také ve IV.třídě
ochrany zemědělských půd. Reálný zábor zemědělské půdy však bude velmi výrazně nižší, protože se
jedná o nadzemní vedení a záborem bude jen několik betonových sloupů a stožárová trafostanice.
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Realizací záměru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Umístění v jiné lokalitě dost dobře
není možné, protože jde o přeložky vedení, které ze stávajícího vedení obchází navrženou lokalitu či o
přívody vedení k dané lokalitě resp. trafostanici. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
T* Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury, tabulka č.II-17
Navrženy jsou celkem 2 lokality vymezených koridorů pro záchytné příkopy o celkové výměře 0,2 ha,
z toho zemědělské půdy je asi 0,1 ha. Záchytné příkopy jsou přesně vázány na svažitost terénu a
urbanistický koncept. Nelze proto dosti dobře hledat variantní umístění. Lze pouze vypustit lokalitu, kterou
má záchytný příkop ochránit, avšak nebude ochráněna stávající zástavba za navrhovanou plochou.
Jedná se o plochy, které pomohou hospodaření s vodou v krajině. V členité krajině nad plochami
zástavby mají zachytit vodu příp. napomoci vsaku a při vodních přívalech ji odvést do místních vodotečí.
Všechna zabíraná zemědělská půda je ve IV. třídě ochrany zemědělských půd. Tento problém
v předchozím územním plánu nebyl řešen. Realizace záměru ochrání zastavěnou část obce, přispěje
vodnímu režimu v krajině, pomůže zpomalit odtok povrchových vod z krajiny a sníží riziko vodní eroze.
Realizací záměru nesmí dojít ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Návrhem nevzniknou nepřístupné
pozemky.
P* Předpokládané zábory půdního fondu - plochy veřejných prostranství , tabulka č.II-18
Navrženy jsou celkem 4 lokality, jako plochy dopravních příjezdů tj. místních komunikací, k navrženým
lokalitám, případně dilatačního pásu zeleně umožňujícího vybudovat příjezd k rodinným domům. Celková
výměra lokalit dosahuje téměř 0,5 ha, z toho zemědělské půdy je asi 0,28 ha, což znamená, že asi 45%
výměry lokalit jsou nezemědělské plochy (stávající polní nebo místní neupravené komunikace).
Z hlediska kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ jsou zabírané plochy zařazeny ve
II.třídě (15%), III.třídě (51%), ve IV.třídě (2%) a V. třídě ochrany je zařazeno asi 32% plochy
zemědělských půd. Celkově jde ale o malé výměry. Do těchto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení
jejich kvality. Většina ploch bude mít zpevněný povrch, nedojde tedy k vodní erozi. Zachycení
povrchových vod bude provedeno do kanalizace a podrobnější řešení bude součástí následné
dokumentace. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky naopak se tímto řeší dopravní přístupnost
v území.
VD Předpokládané zábory půdního fondu - p lochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní
služby, tabulka č.II-19
Navržena je pouze 1 lokalita jejíž celková výměra činí asi 2,1 ha, z čehož zemědělské půdy je cca 1,77
ha. Tato plocha byla z větší části navržena pro výrobu již v předchozím ÚPnSÚ Bystřička. Jedná se o
areál bývalého vedení ZD, na jehož části byl zdemolován nedostavěný objekt vedení družstva. Plocha
byla proti původnímu vymezení zvětšena západním směrem asi o 0,34 ha. Z hlediska kvality zemědělské
půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ je celá plocha zařazena ve IV.třídě ochrany zemědělských půd.
V lokalitě je vybudována technická infrastruktura.
Do plochy nebyly vloženy investice ke zvýšení její úrodnosti. Povrchové vody na nezpevněném povrchu
budou uvedeny do vsaku, přebytečná část vod pak bude odvedena přímo do Bystřičky. Návrhem
nevzniknou nepřístupné pozemky.
K Předpokládané zábory půdního fondu – plochy krajinné zeleně (biokoridory ÚSES),
tabulka č.II-20
Jedná se o 2 lokality pro biokoridory v souladu se ZÚR ZK. Plocha 110 je vymezena v ZÚR ZK jako
veřejně prospěšné opatření (PU146). RBK byl vymezen již v předchozím ÚPnSÚ Bystřička, ale přibližně
jen v poloviční šířce. Plocha 104 je rozšířením lokálního biokoridoru na základě požadavku z hlediska
udržitelného rozvoje (v posudku SEA). Celková plocha je 1,2 ha, z toho zemědělské půdy je asi 1 ha.
Převážná část plochy je zařazena v I.třídě ochrany zemědělských půd (0,8 ha), menší část pak v V.třídě
ochrany (0,1 ha). Vzhledem k tomu, že se jedná o ÚSES, tedy o opatření, která mají mj. ochránit ostatní
polnosti před pozvolným, ale dlouhodobým znehodnocováním zemědělské půdy, jsou aktuální nároky dle
našeho názoru akceptovatelné. Plochy krajinné zeleně (K) nesmí být zastavěny. Návrhem nevzniknou
nepřístupné pozemky.
P Předpokládané zábory půdního fondu – plochy přírodní (biocentra ÚSES), tabulka č.II-21
Jedná se o 4 lokality (100, 101, 102, 103) pro rozšíření lokálních biocenter v rámci ÚSES, které jsou
vyznačeny jako plochy P. Územní systém ekologické stability byl navržen a schválen jako součást předchozího územního plánu (ÚPnSÚ Bystřička). Jeho zatím nefunkční části musí být vyznačeny
jako návrhové. Celková výměra lokalit činí necelých 5 ha, z toho zemědělské půdy jsou asi 3,2 ha.
Převážná část (87% výměry) tvoří plochy zařazené v V.třídě ochrany zemědělské půdy, 13% plochy jsou
půdy zařazené ve IV.třídě ochrany zemědělské půdy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření související s trvale udržitelným využíváním území, které má
mimo jiné ochránit i budoucí možnosti produkčních schopností krajiny a zemědělské půdy, jsou opatření
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dle našeho názoru akceptovatelná. Plocha biocenter (P) nesmí být zastavěna. Návrhem nevzniknou
nepřístupné pozemky.
Z Plochy zemědělské – návrat do zemědělské půdy, tabulka č.II-22
Tři malé plochy (93, 96, 97) jsou navrženy ke zpětnému návratu do zemědělských ploch. Jedná se o
plochu zlikvidované samoty (93) a o dvě plochy (96, 97) stávající trasy silnice III/05726, o celkové
výměře 0,25 ha, které budou po vybudování krátké části nové trasy a nového mostu přes Bystřičku
rekultivovány a navráceny do půdního fondu.
7.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa
Bilance předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa
Předpokládané zábory pozemků PUPFL (L)
označení
lokality

31
68
83
87
91
92
98
99
104
114
135
celkem

celkem v
ha

0,0400
0,0945
0,1539
0,0926
0,1211
0,0981
0,0298
0,3393
0,8740
0,2961
0,0146
2,1540

výměra plochy lokality
z toho
z toho
v ZÚ
lesní půda
v ha
v ha

z toho
ZPF
v ha

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0116
0,0000
0,1684
0,0000
0,1800

0,0000
0,0000
0,1207
0,0652
0,0996
0,0000
0,0000
0,1251
0,6360
0,0000
0,0000
1,0466

0,0400
0,0945
0,0228
0,0274
0,0056
0,0981
0,0170
0,0652
0,2380
0,2865
0,0146
0,9097

Tab. č.II-24
poznámka, funkční využití pro zábor PUPFL

plocha pro rozhlednu na Klenově (OX)
koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace (TV) Konvica
koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace (TV) pod přehradou
koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace (TV) nad přehradou
koridor pro záchytný příkop k podchycení povrchových vod (T*) U Lukášů
koridor pro záchytný příkop k podchycení povrchových vod (T*) U Lukášů
koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace (TV) Konvica
koridor pro dopravní infrastrukturu – místní komunikace (DS) Konvica
plocha pro krajinnou zeleň (K) chybějící část lokálního biokoridoru ÚSES
komunikace (DS), legalizace příjezdu k vodojemu a ploše 37
stávající garáž v oblasti Konvica (DS)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa
K záborům dojde v návrhu územního plánu celkem v 11 lokalitách. Ve všech případech jde o výnosový
les. Bilance ploch záborů a jejich navrhovaného funkčního využití je v předchozí tabulce. Celkový zábor
PUPFL činí něco málo přes 1 ha.
Plochy záboru pro stavby TV (68, 83, 87, 98, 99) jsou pro páteřní kanalizační stoky vedoucí do ČOV.
Tento návrh odkanalizování obce Bystřička je v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje“ (PRVKZK). Jedná se také o respektování schválené koncepce a její
zpřesnění do měřítka řešení územního plánu. Větší část kanalizačních stok včetně obecní čistírny
odpadních vod jsou již realizovány a spuštěny do provozu.
Lokalita 31 (OX):
Malá plocha cca 20x20 m pro rozhlednu na nižším vrcholu kopce Klenov. Jedná se o znovupostavení
rozhledny, která má podporovat místní pěší turistiku (PÚR ČR, priorita 22).
Lokality 114, 135 (DS):
Plocha lesa o výměře cca 3011 m2. V ploše 114 se jedná prakticky o legalizaci stávající cesty
vybudované ke stávajícímu vodojemu pitné vody, na pozemku, který zůstal lesní půdou. Podobně i
plocha 135: na okraji obytné zástavby v trati Konvica, je umístěna stávající garáž.
Lokality 68, 83, 87, 98, 99 (TV):
Jak již bylo zmíněno, jedná se o technickou infrastrukturu - kanalizační sběrač. Přesto, že návrh byl
koncipován s maximální ohleduplností k lesním pozemkům v několika případech došlo k návrhu
kanalizačního sběrače přes část lesa. Trasování kanalizace může mít také alternativní vedení, ale existují
případy, kdy ji nelze vést tak, aby se lesním pozemkům vyhnula. Zábor lesa bude ve skutečnosti menší
než v ÚPN vymezený koridor pro kanalizaci.
Lokality 91, 92 (T*):
Jedná se o dva koridory pro záchytné příkopy k podchycení a odvedení povrchových vod v oblasti Nad
Lukášovým. Koridor je navržen tak, aby se zpomalil odtok povrchových vod a alespoň částečně zamezilo
vodní erozi a v jejím důsledku zaplavování zastavěného území.
Lokalita 104 (K):
Jde o plochu krajinné zeleně pro rozšíření lokálního biokoridoru ÚSES pod přehradou. V této ploše
vypadlo lokální biocentrum, které by mělo větší plošné nároky, a jako kompenzace bylo při
řešení posudku SEA požadováno jeho zpracovatelem zvětšení šířky biokoridoru západním směrem.
Z přírodního hlediska k žádné újmě působení lesa nedojde, protože v dané ploše je žádoucí lesní porosty
zachovat.
Ve všech případech jde o malé plochy lesních pozemků. Jejich záborem nebo vybudováním pod-
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povrchové sítě (kanalizace), nepochybně nedojde k ovlivnění okolních lesních pozemků, nezmění se
jejich stabilita a nedojde ani k ovlivnění způsobu hospodaření.
Podle schváleného Zadání nebyl zpracován koncept územního plánu, který by přinášel varianty řešení.
Byl zpracován přímo návrh, nicméně byl několikráte upravován a přepracován, než došlo ke konečnému
řešení. Původně byly součástí koridoru tj. ploch pro zábor lesa i plochy potřebné ke stavbě silnice I/57.
Nová trasa silnice je součástí ZÚR ZK, takže úkolem územního plánu bylo koncepci respektovat a
zpřesnit řešení do měřítka v němž je územní plán zpracován, nikoliv přinést varianty odlišné od ZÚR ZK.
Při zpřesnění řešení a úpravách řešení v průběhu projednávání územního plánu, byl koridor silnice I/57
navržen tak, aby do lesních ploch nezasahoval.
V pásmu 50 m od okraje lesa se nacházejí části navržených ploch:
Plochy SO 1, 18, 19, 20, 23, 24: územní plán se nezabývá umísťováním objektů do ploch s rozdílným
způsobem využití. Ale ve všech těchto navrhovaných plochách, vzhledem k jejich velikosti a tvaru
pozemků, bude v navazujících řízeních možné splnit požadavek pro umístění stavby do vzdálenosti min.
jedné porostní výšky od okolního porostu v mýtním věku.
Plochy BI 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 37, 113: v navazujících řízeních bude možné splnit požadavek pro
umístění stavby do vzdálenosti min. jedné porostní výšky od okolního porostu v mýtním věku. V případě
plochy 11 lze umístit stavby jen za hranici 30 m od okraje lesa.
Plochy SO.3 14, OS 17, OK 27, VD 28 v navazujících řízeních bude možné splnit požadavek pro
umístění stavby do vzdálenosti min. jedné porostní výšky od okolního porostu v mýtním věku.
Plocha RI 15 (rekr.chata) - objekt by bylo možno umístit na hranici 30 m od okraje lesa.
Plochy RH 33, 34 - malé plochy pro rozšíření pozemků stávajících zařízení hromadné rekreace, na
pozemku se nové stavby nepředpokládají.
V pásmu 50 m od okraje lesa jsou i další lokality, které byly navrženy jako plochy dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury, plochy zeleně a prvky ÚSES.
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