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Stanoviska dotčených orgánů
KOORDINOVANÉ STANOVISKO Krajského úřadu Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu
přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení ze dne 5. února 2009
o vydání koordinovaného stanoviska ve věci „Zaslání návrhu zadání územního plánu Bystřička"
vydává podle ust. § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, žadateli Městskému úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního
řádu a dopravy toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých
zvláštních právních předpisů:
Charakteristika návrhu:
- územní plán řeší plochy pro bydlení, občanského vybavení včetně návrhu na jejich doplnění
či rozšíření, lesní a zemědělské plochy, přírodní, specifické a smíšené plochy
- vymezuje plochy pro rekreaci letní a zimní (sjezdové lyžování – vymezit stávající lyžařský
vlek a sjezdovky a navrhnout jeho rozšíření)
- vyhodnotit a stabilizovat stávající plochy pro výrobu a skladování a navrhnout nové plochy
dle potřeby
- navrhnout nové plochy vodní a vodohospodářské (např. u ČOV)
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon na ochranu ZPF):
Z návrhu zadání územního plánu Bystřička vyplývá, že budou dotčeny pozemky, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF.
V dalším stupni územně plánovací dokumentace požadujeme dodržet postup v souladu s ustanovením
§ 4, 5 zák. č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF a §§ 3 a 4 vyhl. č. 13/94 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF.
Při zpracování návrhu územně plánovací dokumentace je třeba kvalifikovaně vyhodnotit důsledky
navrženého řešení na zemědělský půdní fond, prokázat, zda nedojde k ovlivnění hydrologických
a odtokových poměrů a sítě stávajících melioračních zařízení v území. Posoudit dopad navrhovaných
lokalit na obhospodařování okolních pozemků.
Při řešení územního plánu je nutné posoudit jednotlivé lokality pro výstavbu RD, které jsou
již navrženy v platném územním plánu a dosud nebyly vyčerpány. Pokud budou navrženy nové
lokality pro bydlení, požadujeme prokázat nezbytnost tohoto řešení. Všechny lokality je nutné řádně
zdůvodnit dle § 5 odst. 1 zákona, kdy pořizovatelé a projektanti ÚPD jsou povinni řídit se zásadami
ochrany ZPF (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější.
Při zpracování návrhu řešení území je třeba v maximální míře respektovat zvýšenou ochranu
zemědělské půdy v I. a II. tř. ochrany ve smyslu Metodického pokynu č. j. OOLP/1067/96.
Návrh územního plánu podléhá stanovisku orgánu ochrany ZPF krajského úřadu v souladu s § 5 odst.
2 zák. č. 334/92 Sb.
Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana Vrlová
o

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písmene d)
a § 77a odst. 3 písmene w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:
V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. S ohledem
na předměty ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech tvořících území soustavy
Natura 2000, vydáváme, dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona, stanovisko v tom smyslu,
o
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že předložený “Návrh zadání ÚP Bystřička“ nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Novotná
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22
písmene e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
v platném znění:
Na základě návrhu zadání a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu, sděluje v souladu s § 10i
odst. 3 zákona jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona následující:
o

Zadání územního plánu Bystřička
je nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání byla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z důvodu:


Některá funkční využití území (např. plochy rekreace, plochy výroby a skladování, plochy
dopravní a technické infrastruktury) mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle
§ 10i zákona.

Nedílnou součástí další fáze ÚP Bystřička bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Rámcový
obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. Vyhodnocení bude zpracované autorizovanou osobou podle § 19 zákona č. 100/2001
Sb. Výše uvedené vyhodnocení musí postihnout vlivy navrhovaných změn územního plánu na složky
životního prostředí a na veřejné zdraví.
Součástí vyhodnocení bude:
Návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Posouzení je nutné zaměřit nejen na přímo řešené, ale i širší dotčené území, v němž může v důsledku
předložené změny ÚP dojít ke změně stavu a kvality ŽP a veřejného zdraví.
Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, ekologickou stabilitu krajiny.
Při zpracování vyhodnocení přihlédnout k výše uvedeným vyjádřením z hlediska ochrany přírody,
ochrany zemědělského půdního fondu a dalších pořizovatelem ÚPD obdržených vyjádření
z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví.
Vypracování kapitoly závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.
Žádáme pořizovatele o poskytnutí dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí v listinné a elektronické podobě krajskému úřadu, který je příslušný k vydání stanoviska
k tomuto vyhodnocení podle § 22 odst. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 10i odst. 3 zákona bude následně vydáno
na základě projednání další fáze spolu s vyhodnocením SEA a vyjádření k němu podaných.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michaela Mikulcová
o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný
správní orgán na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
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Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice III/05726, III/05727 a III/05728.
Silnice slouží převážně místní obsluze, jejich dopravní význam je malý, trasy jsou v území
stabilizovány a rozsáhlejší úpravy, mající územní nároky, se nepředpokládají.
Oprávněná úřední osoba: Ing. František Brachtl
Poznámka:
1. V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo v případě dotčení pozemků
nacházejících se do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa) musí být územně
plánovací dokumentace důsledně zpracována podle § 14 odst. 1 zákona o lesích,
kdy pořizovatelé ÚPD jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními zákona
o lesích (např. ust. § 31 odst. 2 zákona o lesích, kde při mýtní úmyslné těžbě nesmí velikost
holé seče překročit 1ha a její šíře na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek a
na ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu). Jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního
prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení,
způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Pokud není možné
alternativní řešení je nutné popsat důvody této skutečnosti. Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení předpokládá vypořádání se všemi známými
nebo předpokládanými důsledky navrhovaného řešení, zejména je nutné kvalifikovat
a kvantifikovat požadavky na odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesů.
Pokud dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích, požadujeme důsledně posoudit
vhodnost z hlediska rizika sesouvání dané lokality tak, aby nedošlo ke snížení stability lesa
a nežádoucímu vlivu půdní eroze a dále vyhodnocení předpokládaných důsledků případných
staveb na odolnost okolních porostů (např. schopnost odolávat abiotickým činitelům).
Upozorňujeme, že dle § 13 odst. 1 zákona
o lesích musí být veškeré PUPFL účelně
obhospodařovány dle zákona o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce
z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka
nebo ve veřejném zájmu.
Ing. Pavel Kadlečík

2. Upozorňujeme, že řešené území je územím s archeologickými nálezy a při stavební činnosti
na tomto území musí být splněny povinnosti stanovené zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 a následující).
Státní archeologický seznam není právní předpis, pouze metodický pokyn. Nelze podle něj zařazovat
archeologické lokality do skupin.
Mgr. František Hlavička
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 Obsah a cíle koncepce
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).
Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu daného údolím
Bystřičky a dalším podmínkám území.
Jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování,
veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. Vytváří se také nové podmínky pro rozvoj
pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a prosperity.
Řešení umožňuje rozvoj území obce v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a vytváří podmínky
pro zajištění dobrých životních podmínek obyvatel obce a pro koordinaci veřejných a soukromých
zájmů při rozvoji území.
Jsou také navržena opatření protierozní ochrany (záchytné příkopy, pásy krajinné zeleně). Je navrženo
posilování trvale udržitelného rozvoje území i plochy pro realizaci chybějících lokálních prvků ÚSES,
které navazují na regionální prvky ÚSES a tvorbu krajiny. Návrhem jsou vytvářeny také 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 či mohou být vyznačeny jako plochy veřejných prostranství.
Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou vymezeny jako
zastavitelné území. Výjimku tvoří pouze navržené plochy krajinné zeleně (K), plochy přírodní (P),
tj. plochy biocenter ÚSES a navržené plochy zemědělské půdy (Z).
Všechny záměry byly vedeny snahou o vzájemnou koordinaci jednotlivých urbanistických funkcí,
jejich provázanost a spolupůsobení a také vzájemné minimální obtěžování. Řešení bylo provázeno i
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.

B.2 Popis koncepce
Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Navržené plochy bydlení byly bilancovány pro celkový počet 1050-1100 obyvatel. Pro stejnou
kapacitu jsou bilancovány lokality i ostatní plochy s rozdílným funkčním využitím, dále dopravní
infrastruktura a technická infrastruktura pro rozvojové plochy. 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
také plochy pro výrobu a skladování a doplňuje plochy pro drobnou výrobu.
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. Zohledněn byl i odhadovaný podíl vlastnicky nedostupných pozemků
v návrhovém období.
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Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou vymezeny jako
zastavitelné území. Výjimku tvoří pouze navržené plochy krajinné zeleně (K), plochy přírodní (P, tj.
plochy biocenter ÚSES) a navržené plochy zemědělské půdy (Z).
V řešeném území 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, či mohou být vyznačeny jako plochy veřejných
prostranství.
Řešení vytváří podmínky pro vybudování nové trasy silnice I/57 vedené údolím Vsetínské Bečvy
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 zde vytvořeny podmínky,
aby mohla být respektována 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 návrhu územního plánu jsou zapracovány také prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) vymezené koncepčně v ZÚR ZK a v dalších předcházejících územně plánovacích podkladech
a dokumentacích, 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.
V řešení byla respektována také PHO vodních zdrojů, úpravny vody Valašské Meziříčí a CHOPAV
Vsetínské Vrchy a Beskydy a jejich režimy v území.
Navržená koncepce zohledňuje požadavky ochrany zemědělské půdy i 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.
Koncepce ploch pro 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.
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.
Nové plochy pro obytnou zástavbu jsou rozmístěny prakticky po celém údolí Bystřičky a jsou
navrženy převážně jako plochy pro bydlení individuální (BI) a plochy smíšené obytné (SO). Navržené
plochy pro bydlení individuální (BI) jsou určeny pro rodinné domy. Jedná se celkem o 10 lokalit o
souhrnné výměře 8,71 ha, jejichž souhrnná kapacita umožňuje umístit orientačně asi 70 rodinných
domů.
Navržené plochy smíšené obytné (SO) jsou určeny také převážně pro výstavbu rodinných domů,
ale v plochách lze umístit i další zařízení podle vymezení přípustných činností. Navrženo je celkem 8
lokalit o celkové výměře cca 5 ha, na nichž je možno umístit 37 rodinných domů a 2 lokality ploch
smíšených obytných vesnických (SO.3) s odhadovanou kapacitou 8 rodinných domů.
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Podle provedené prognózy potřeby bytů v Bystřičce vychází pro řešení územního plánu potřeba
navrhnout asi 80-100 pozemků pro rodinné domy. Navržené plochy tuto kapacitu s malou rezervou
naplňují.
Koncepce ploch občanského vybavení

Všechna stávající zařízení občanského vybavení jsou v řešení územního plánu respektována.
Nově navrhovanými zařízeními lokality jsou:
-

-

-

-

plochy O č.111, 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;
plochy OK č.25, 26, 27 (pod hotelem Klenov) pro komerční občanské vybavení také 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. V jiných plochách kolem přehrady vybavenost již
nebude rozvíjena. Kapacity optimálního využití rekreačního potenciálu by již neměly být
výrazným způsobem rozvíjeny;
plocha OS č.17 (U Lukášů) - území pro rozšíření plochy sportovního areálu. Plocha, která je
jedinou možností pro územní rozvoj stávajícího areálu - směrem východním. Jiné plochy pro
sport a rekreaci nejsou aktuálně v obci potřeba navrhnout;
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.
Rozhledna o záboru cca 20 x 20 m je umístěna na okraji Přírodní rezervace Klenov a uvnitř
RBC 181 Bystřička- jeho hranice jsou však navrženy k úpravě. Rozhledna může podpořit
místní cestovní ruch v souladu požadavkem PÚR ČR.

Koncepce zastavitelných ploch a ploch přestavby

V řešení územního plánu je jako přestavba vymezena jedna plocha:
návrhová zastavitelná plocha č. 52 pro DS, tj. pro dopravní infrastrukturu - silniční doprava,
v souvislosti s narovnáním silnice III/05726 (zmírnění oblouků) a nový most přes Bystřičku.
Jako plochy asanací jsou vymezeny:
návrhové plochy 93, 96, 97, které budou převedeny do ZPF. Jedná se o dvě plochy po rozebrání
stávající trasy a narovnání silnice III/05726 a o demolici samoty severně od křižovatky do Růžďky.
Objekt na samotě byl poškozen sesuvem půdy, stavební úřad po ohledání stavu vydal na stavbu
demoliční výměr. Stavba zatím demolována nebyla.
Koncepce sídelní zeleně

Návrh řešení stabilizuje stávající plochy zeleně. Ty jsou vyznačeny jako plochy sídelní zeleně Z*
(několik malých ploch u nádraží a u přehrady). Nové samostatné plochy sídelní zeleně nejsou
navrhovány. Přesto jsou vytvořeny podmínky, aby v rámci ostatních funkčních ploch, mohla být
postupně doplněna zeleň podél vodních toků, komunikací i na ostatních vhodných plochách v rámci
zastavěného i zastavitelného území.
Stávající plochy jsou stabilizovány také jako plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných
ploch (stávající volné plochy ve střední části obce a u farmy ZD).
Nově navrženou je jen jedna plocha (94), která vytvoří zelený pás mezi navrženou smíšenou obytnou
zástavbou a silnicí a umožní příjezdy k budoucím stavbám.
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Koncepce veřejné infrastruktury
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou)

Navrhované lokality budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů, z navržených
prodloužených zásobovacích vodovodních řadů nebo individuálním způsobem tj. z vlastních zdrojů
(domovních studní).
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 do VDJ
Val. Meziříčí Štěpánov. Tento vodovodní přivaděč je ve správě VAK Vsetín a.s. Z vodovodního
přivaděče je vysazena odbočka 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. 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. I. etapa výstavby vodovodního systému byla budována v
letech 1985 - 1988. Dokončení II. etapy výstavby bylo v roce 1994.
Zásobování vodou objektů rekreačních středisek, podnikových rekreačních chat, objektů individuální
rekreace i objektů stravovacích, restauračních a ubytovacích, situovaných v okolí vodního díla
Bystřička je řešeno z individuálních zdrojů jednotlivých zařízení. Areál bývalého ZD, nyní firma
AGRO-BESKYD spol. s r. o. má vybudován vlastní systém zásobování pitnou vodou.
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. Toto pásmo není zvlášť
označováno.
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.
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.
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže)
V řešení územního plánu jsou respektovány stávající vodní toky a vodní plochy.
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. 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 protéká
upraveným korytem, které tvoří jednoduchý i dvojitý profil. Kapacita koryta je Q = 350 m 3/s.
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.
Bystřička je tokem bystřinným, který se vyznačuje velkou rozkolísaností průtoků a erozně akumulační
činností ve vlastním korytě. Tvar koryta je jednoduchý lichoběžník, dno je stabilizováno kamennými
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stupni. Správce vodních toků Vsetínská Bečva a Bystřička neuvažuje s žádnými investičními záměry,
které by se týkaly katastrálního území Bystřička, bude prováděna pouze běžná údržba.
Tyto dva hlavní toky mají několik levostranných i pravostranných přítoků, které jsou převážně
ve správě Lesů České republiky, s.p., případně Zemědělské vodohospodářské správy či obce
Bystřička. 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.
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. Ochranné
pásmo vodní nádrže Bystřička je v okruhu 100 m od vtokového zařízení. 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 některých částí nádrže. Jejím účelem je dále zvýšit protipovodňový
účinek VD transformací povodňového průtoku a zajistit po bezpečnostní stránce VD před negativními
vlivy dlouhodobého povodňového zatížení. 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.
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování pitnou vodou)
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“ – 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 navrhováno 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. Části navrhovaných ploch 4
a 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.
Areál ZD, nyní firma AGRO-BESKYD spol. s r. o. bude i nadále zásobován pitnou vodou z vlastního
vodního systému. Také navrhovaná plocha výroby a skladování (28) a o objekty 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.
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.
V obci Bystřička není vybudována soustavná veřejná kanalizační síť. V současné době
je odkanalizována pouze zástavba kolem pravého břehu vodního toku Vsetínská Bečva, lokalita nové
bytové zástavby řadových domů a v roce 2009 byla dokončena výstavba dešťové kanalizace,
z převážné části situované podél silnice III/05726 Bystřička – Valašská Bystřice - Rožnov, která byla
realizována v rámci výstavby chodníků. Recipientem stávajících stok dešťové kanalizace jsou vodní
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toky Vsetínská Bečva, Bystřička a otevřené odvodňovací příkopy. Splaškové odpadní vody z bytové
zástavby i objektů občanské vybavenosti jsou zaústěny do septiků, do jímek na vyvážení nebo jsou
vyústěny přímo bez předchozího čistění do recipientů, kde způsobují hygienické a estetické problémy.
U novějších staveb jsou vybudovány malé domovní čistírny odpadních vod.
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.
Objekty individuální rekreace (chaty) a menší rekreační objekty jsou vybaveny suchými WC.
Stávající kanalizace bude využita jako kanalizace dešťová. Splaškové odpadní vody budou odváděny
novou splaškovou kanalizací, svedenou do ČOV Bystřička.
Obec má připravenou projektovou dokumentaci „Bystřička – kanalizace a ČOV“ – DSP - Ing. Jan
Těšík 10/2008, která navrhuje odkanalizování obce Bystřička oddílným kanalizačním systémem.
Je navržena splašková gravitační kanalizace s gravitačním napojením domovních přípojek. Hlavní
kanalizační sběrač je veden z nejvýše položené části „Pod Růžďkou“ podél vodního toku Bystřička
k navrhované 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. 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).
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. Splaškové odpadní vody z pravobřežní části přehrady budou napojeny
do stávající ČOV „Pravobřežní“, která bude intenzifikována. Objekty, u kterých by bylo
odkanalizování neúměrně finančně náročné, budou vybaveny jímkami na vyvážení.
Projektová dokumentace „Bystřička – kanalizace a ČOV“ – DSP - Ing. Jan Těšík 10/2008 má MěÚ
Vsetín, odbor životního prostředí pod č.j. MUVS 19587/2009 ze dne 23.10.2009 vydáno rozhodnutí
o povolení stavby.
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.
Technická infrastruktura- 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.
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem obce Bystřička
a respektuje veškerá bezpečnostní a ochranná pásma plynárenského zařízení.
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V navrženém řešení dochází k nárůstu potřeby zemního plynu. Navrhované lokality mohou tedy být
zásobovány zemním plynem ze stávajících STL plynovodů nebo z navržených prodloužených STL
plynovodů navazujících na stávající rozvody, případně se s jejich plynofikací nepočítá.
Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií

Výchozími podklady bylo řešení ÚPN, 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. 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. 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.
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.
Návrh zásobování el. energií:
Návrh zásobování je proveden dle urbanistického návrhu do roku 2020. Vychází ze skutečnosti
smíšené elektrizace obce (plynofikace a elektrizace bytů). Maximální kapacita transformačního
výboru v obci vyhovuje nárůstu zatížení po dobu platnosti ÚPN.
Jsou navrženy 2 nové trafostanice, rozvody VVN 110 kV a 220 kV, rozvody NN 3x 230/400V
a rozvody veřejného osvětlení.
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. Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo.
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.
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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.
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 i zemní plyn.
Vybudování centrálního zdroje tepla v obci vzhledem k terénu, k charakteru a rozsahu zástavby není
reálné a nepočítá se s ním.
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 JV 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.
Koncepce dopravy

Řešeného území se dotýkají zájmy silniční dopravy ve formě silnice I. a III. třídy, místních
komunikací, dopravy železniční, dopravy cyklistické a pěší.
V západní části řešeného území je navržen koridor silnice I. tř. č. 57. Napojení silnice na ostatní
komunikační síť a současně křížení trati ČD je navrženo mimoúrovňovou křižovatkou.
Územím dále prochází železniční trať ČD, která bude modernizována, avšak je stabilizovaná a nemá
plošné nároky na řešení.

15
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.
SILNICE I / 57

Ze dvou studovaných tras byla do řešení územního plánu zařazena tzv. „tunelová trasa". Dopravní
koridor pro silnici je vymezen tak, že jen v malé míře ovlivní okolní zástavbu.
Silnice je navržena v kategorii R 22,5/90, s možností etapové výstavby v kategorii R 11,5/90.
Současná trasa silnice I/57, která bude ve výhledu zařazena do nižší kategorie, bude mít význam pro
místní vztahy mezi obcemi. Územní plán navrhuje vedení silnice v tvarové prioritě Vsetín - Val.
Meziříčí s křížením trasy ČD a s propojením trasy podél dráhy napojením na silnici III/05726.
Tento návrh – zejména mimoúrovňové křížení, vyžaduje podrobnější řešení ve větším měřítku, které
postihne prostorové a výškové vazby mezi stávajícími trasami a jejich výhledem. Podrobnější řešení
může ovlivnit vedení napojovacích ramp, ne však vedení výhledové trasy silnice I/57. Detailní řešení
však bude jen v rámci plochy vymezeného koridoru.
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 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 jsou 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.
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 6 m a menší. Část místních komunikací je dopravním značením jednosměrná. V místech křížení
není vlivem těsné zástavby často zabezpečen rozhled pro zastavení před překážkou. Vzhledem
k majetkové a dopravní situaci se neuvažuje s uvolňováním rozhledových polí křižovatek asanacemi.
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 vjezdy do území plánované zástavby. Místní komunikace budou
řešeny podle ČSN 736110 - projektování místních komunikací.
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Doprava v klidu

Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. 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 min. chůze pokrývají téměř celou
obec. Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orientační hodnota, která nezohledňuje překážky
v docházkové vzdálenosti. Stávající zastávky v současnosti obci vyhovují. V řešení ÚPN je
uvažováno s návrhem zastávky v blízkosti nové výstavby. Všeobecně se předpokládá jejich řešení na
samostatných zastávkových pruzích s návazností pěších tras.
Hospodářská doprava

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.
Vzhledem k minimální zátěži je vhodné jejich využití i pro cykloturistiku a pěší turistiku.
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.
Doprava pěší

V řešení územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro vybudování alespoň jednostranného chodníku
podél silnice III/05726 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.
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 provozu na obytné ulici. Z hlediska turistiky je vhodné převést pěší dopravu pomocí
informačních tabulí na polní cesty vedoucí 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. Rozvojové dokumenty ČD předpokládají
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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 60 m od osy krajní koleje, popř. 30 m od hranice drážního pozemku.
Koncepce uspořádání krajiny

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. Je respektován
stávající systém cest v krajině včetně pěších a cyklistických tras. Navržené řešení umožňuje budoucí
výstavbu a rozvoj území, umožňuje však i ochranu a tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách,
které nebudou urbanizovány.
Za krajinnou zeleň jsou považovány souvislé zalesněné plochy (PUPFL), ale i remízky a další drobné
plochy doprovodné zeleně např. podél komunikací, podél vodních toků, mezí apod. Z ekologického
hlediska mají i drobné plochy zeleně rostoucí mimo les mimořádný význam.
V okolní krajině tvoří lesy souvislejší komplexy i drobnější útvary a prolínají se se zemědělským
půdním fondem. Návrhem územního plánu nedojde k nepřiměřeným zásahům do krajiny ani ke
snižování rostlinných druhů.
Doplněn je ÚSES o několik chybějících prvků nebo jejich částí: plochy přírodní P a plocha krajinné
zeleně pro regionální biokoridor (blíže v kapitole ÚSES).
Koncepce protierozních opatření a ochrany před povodněmi

Jsou vytvořeny podmínky, aby maximální množství povrchových vod bylo uvedeno do vsaku nebo
bylo jímáno a využíváno k užitným účelům. Přebytečné dešťové vody z navrhovaných lokalit budou
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 budou mít i protierozní a částečně i protipovodňovou funkci.
Koncepce rekreace

Odhad maximálního počtu rekreantů ve vrcholu sezóny se může pohybovat kolem 1300-1500 osob.
V posledních letech se zdá, že reálné počty rekreantů jsou spíše nižší než vymezený interval.
Stávající i navrhované rekreační aktivity jsou soustředěny v okolí přehrady. Menší plochy rodinné
rekreace jsou „Nad Konvicou“, „Za potokem“ a „U Vaňků“. Jejich územní vymezení je stabilizováno.
V koncepci řešení územního plánu byl záměr neposilovat resp. územně nezvětšovat plochy rodinné
rekreace. Jedinou výjimkou je plocha RI 15 „Nad Konvicou“, kde může být místo pro 1 max. 2 chaty.
Jde o zarovnání figury ploch určených pro rodinnou rekreaci. Další rozšiřování ploch rekreace
v lokalitě však není žádoucí.
Jako plochy hromadné rekreace jsou navrženy dvě lokality (RH 33, 34) a to pouze jako vyplnění
úzkých pruhů území mezi plochami rekreace stávající. Obě plochy jsou z části v záplavovém území
Q100. Sousední rekreační plochy RH však nemají dostatečně velký pozemek a potřebují pro své
fungování
i plochy, které nebudou zastavěny (plochy ke cvičení, tábořiště aj.). 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 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. Nové
plochy tohoto typu však navrhovány nejsou.
Koncepce ploch pro výrobu a skladování, těžba nerostných surovin

Všechny stávající výrobní a skladovací plochy jsou do řešení územního plánu zařazeny a plochy pro
výrobu nejsou v obci nijak výrazně rozvíjeny. Nově navrhována je lokalita pro rozvoj drobných
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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. Postupně docházelo ke změnám uživatelů areálu, což lze očekávat i v budoucnosti,
ale výrobě a skladování bude plocha sloužit i nadále. Navržena je tedy plocha VD 28. V minulosti na
ní bylo rozestavěno vedení bývalého zemědělského družstva. Záměr však nebyl dokončen. 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.
Na řešeném území se v blízkosti přehrady nachází stávající kamenolom. V průběhu řešení územního
plánu se ze strany provozovatelů objevily snahy o rozšíření plochy těžby východním směrem. Tento
požadavek nakonec nebyl 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 dále je v konfliktu se zájmy blízké rekreace, ale především je v konfliktu se zájmy lesa,
regionálního biocentra 181 Bystřička a přírodní rezervace Klenov.
Koncepce veřejných prostranstvích

Stávající i navrhovaná veřejná prostranství (VP) s převahou zpevněných ploch budou primárně plnit
dopravně komunikační obslužnou funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo
pozemkům.
Navrženy jsou 3 nové lokality veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV (8, 78, 105),
které slouží jako dopravní příjezdy (místní komunikace).
Dále byla navržena 1 lokalita veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (94), jako dělící
pás zeleně mezi navrhovanou zástavbou a silnicí III/05726. V ploše 94 mohou být provedeny příjezdy
k jednotlivým objektům.
Územní systém ekologické stability

Návrh řešení ÚSES vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených
v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (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 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.
Regionální biocentrum RBC 181 Bystřička bylo tvarově upraveno a v jeho bezprostřední blízkosti je
navžena plocha pro umístění rozhledny. Jedná se o lokalitu, kde již v minulosti dřevěná rozhledna
existovala.
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.
Do již zmíněného RBK1552 Březina – Bystřička jsou vložena lokální biocentra:
LBC Hlinské (existující)
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LBC Za Humny (z části existující, z části navržené - 103)
LBC U Zajíců (existující).
Do regionálního biokoridoru RBK1548 (RBK 1551– Drážky) je vloženo lokální biocentrum:
LBC Konvica (z části existující, z části navržené - 100).
Z LBC Konvica je pak východním směrem veden lokální biokoridor tokem Bystřičky s vloženými
lokálními biocentry:
LBC Za Potokem (z části existující, z části navržené – 101, 102)
LBC Pod Přehradou (existující). Z tohoto biocentra vychází LBK (z části navržený 104) do RBC
Bystřička a druhý LBK na sever do k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí.
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 100 tak, aby dosáhlo optimální účinné
velikosti, dále rozšíření ploch lokálního biocentra Za potokem 101, 102 aby do funkce biocentra byly
zapojeny oba břehy Bystřičky a aby LBC dosáhlo optimální účinné velikosti. Lokální biocentrum
Za humny 103, je rovněž zvětšeno pro dosažení účinné velikosti.
Dále byly navrženy plochy krajinné zeleně K: propojení regionálního biokoridoru v blízkosti LBC
U Baslů (110) a zvětšení šířky lokálního biokoridoru před LBC Pod přehradou (104). 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 (82).
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.

B.3 Vztah koncepce k jiným koncepcím
Územní plán Bystřička je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR“. Správní území
obce Bystřička je řešeno také Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které byly
vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 pod č.usnesení 076/Z23/08 a nabyly
účinnosti ke dni 23.10.2008. Ty mimo jiné charekterizují koridor pro novou trasu silnice I/57 a prvky
ÚSES regionálního charakteru. Všechny výše zmíněné záměry jsou v řešení územního plánu
respektovány.
Rozvojové programy a koncepce Zlínského kraje








Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, která je obsažena ve Strategii rozvoje
Zlínského kraje.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením č.770/Z26/O4 na 26.zasedání
Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004).
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, který byl schválen 22.9.2004.
Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje.
Generel dopravy Zlínského kraje.
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny.

Návrh řešení územního plánu Bystřička je v souladu s požadavky a podmínkami vyplývajícími
z těchto koncepčních materiálů.

20

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obec Bystřička leží v jihovýchodní části České republiky, ve Zlínském kraji. Leží přibližně
v polovině vzdálenosti mezi městy Vsetín a Valašské Meziříčí. Západní část řešeného území tvoří
poměrně úzká niva Vsetínské Bečvy. Údolím řeky je vedena železniční i silniční doprava a většina
tranzitních inženýrských sítí.
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).
Zájmové území zahrnuje v plném rozsahu katastrální území Bystřička I a Bystřička II. Rozsah
řešeného území má výměru cca 951 ha.
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. Obec se poprvé připomíná
v roce 1647. Do poloviny 19. století byla zemědělskou obcí. Teprve později se rozšířila drobná výroba
charakteristická pro celý valašský region. Roku 1770 se připomíná pod kopcem Klenovem vápencový
lom a pec na pálení vápna.

C.1 Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho
pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce
C.1.1 OVZDUŠÍ
Klimatické poměry

Klimaticky leží řešené území na rozhraní mírně teplé a chladné oblasti (varianta MT 2 a CH 7).
Území je charakteristické krátkým létem, mírným až mírně chladným a mírně vlhkým. Přechodné
období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami,
suchá
s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Některé vybrané klimatické charakteristiky pro jednotky CH 7 a MT 2 jsou uvedeny v následujícím
přehledu:

CH7

MT 2

10 - 30

20 - 30

POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A
VÍCE

120 - 140

140 - 160

POČET MRAZOVÝCH DNŮ

140 - 160

110 - 130

POČET LEDOVÝCH DNŮ

50 - 60

40 - 50

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA

-3 - -4

-3 - -4

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE

15 - 16

16 - 17

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA

4-6

6-7

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA

6-7

6-7

PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A
VÍCE

120 - 130

120 - 130

SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ

350 - 400

450 - 500

SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ

250 - 300

250 - 300

POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU

100 - 120

80 - 100

POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH

150 - 160

150 - 160

40 - 50

40 - 50

POČET LETNÍCH DNŮ

POČET DNŮ JASNÝCH
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LETNÍ DEN
: t
25°C
max
MRAZOVÝ DEN
: tmin -0,1°C
LEDOVÝ DEN
: tmax  -0,1°C
VEGETAČNÍ OBDOBÍ
: měsíce IV - IX
ZIMNÍ OBDOBÍ
: měsíce X - III
JASNÝ DEN
: Nd 2/10
ZAMRAČENÝ DEN
: Nd  8/10
[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)]

Sluneční záření a oblačnost

Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3750 MJ.m -2. Průměrná roční
oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje mezi 6,0 až 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost
pozorujeme v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu.
Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 7,5 °C, přičemž nejchladnějším měsícem je leden,
nejteplejším červenec.
Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují kolem hodnoty 23,5°C.
Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -5 až -5,5°C.
V červenci se průměrná denní minima pohybují kolem 12,0°C.
Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu:
Průměrná denní teplota vzduchu 0°C charakterizuje nástup a  0°C konec zimy. V průměru zde
začíná zima koncem druhé prosincové dekády a končí koncem druhé dekády února.
Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara
a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území začíná
v polovině třetí březnové dekády a končí na přelomu první a druhé dekády listopadu.
Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území v polovině
poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády.
Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a
června a končí v polovině první dekády září.
Vlhkost vzduchu

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 77%, přičemž nejvyšších hodnot
dosahuje většinou v prosinci, nejnižších v dubnu.
Atmosférické srážky

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem nad hodnotou 850 mm (Vsetín 888 mm), přičemž
nejvíce srážek spadne v červenci, nejméně v únoru.
Vítr

Co se týká převládajících větrů, převahu mají směry SZ - JV.
Mezoklimatické poměry

Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu.
Kvalita ovzduší

Území obce patří mezi oblasti s dobrou kvalitou ovzduší. V území nedochází k překračování imisních
limitů znečišťujících látek v ovzduší.
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C.1.2 HYDROLOGICKÉ POMĚRY
Podzemní vody:

Na celém území jsou prosté podzemní vody vázané na málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců
flyšových souvrství a zvodnělé sedimenty úzké nivy podél řeky Bystřičky. Prameny toků jsou v
oblasti puklinových podzemních vod s malou vydatností. Zásoby podzemních vod jsou zde
doplňovány většinou sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižších většinou
v říjnu až listopadu.
Povrchové vody:

Řešeným územím protéká vodohospodářsky významná řeka Bystřička. Bystřička pramení na
západních svazích Tanečnice v nadmořské výšce 820 m. Ústí zprava do Vsetínské Bečvy v 305 m n.
m. Vsetínská Bečva lemuje západní okraj katastru Bystřičky. Plocha povodí řeky Bystřičky dosahuje
85,5 m2, délka toku 21,1 km a průměrný průtok u ústí 1,05 m3.s-1. Nejvyšší odtok je v březnu až
dubnu, nejnižší je od konce léta do zimních měsíců. Na Bystřičce je situována stejnojmenná vodní
nádrž, která slouží k ochraně před velkými vodami a také k rekreaci.

C.1.3 GEOFAKTORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Půdní poměry

MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY:
Fluviální uloženiny:

Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém složení a
stavbě celého povodí nad daným místem. Fluviální uloženiny jsou zde většinou nevápnité.
Karpatský flyš:

Pro karpatský flyš je typické střídání jílovcových a pískovcových vrstev, většinou slabě vápnitých.
Půdy vyvinuté na karpatském flyši mají v závislosti na procesu zvětrávání různě hloubkově omezený
půdní profil. Povaha flyšových zvětralin je rovněž rozmanitá - písčitá až jílovitá. Všeobecně jsou v
půdách rozšířeny pískovcové úlomky, neboť vložky pískovců se vyskytují i v břidlicových
souvrstvích. Půdy vzniklé na takovémto podkladu mají horší fyzikální i chemické vlastnosti, písčitou
až písčito-hlinitou zrnitost s nejrůznější příměsí skeletu. Jedná se o půdy vysychavé se slabě kyselou
reakcí. Obsah skeletu v ornici je 0 - 10 %.
PŮDNÍ TYPY:
Mezi půdními typy dominují kambizemě.
Skupina kambizemí

Tyto půdy jsou charakteristické pro plochy výše položené, převážně s vyšší svažitostí. Vytvořily
se zvětráváním hornin karpatského flyše. Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické
složení, struktura a textura hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi
a znaky těchto půd jsou zrnitost, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro
každou HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s akumulací).
Obsahem humusu nedosahují úrovně hnědozemí.
Eroze

Vzhledem k členitosti terénu a charatkeru půd je zájmové území potenciálně ohroženo erozí.
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Geologické poměry

Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma
Západních Karpat.
Horniny magurského flyše jsou paleocenního až eocenního stáří a jsou zastoupeny v řešeném území
především vrstvami solaňskými, belověžskými a zlínskými. Jedná se o střídání jílovců zčásti
vápnitých a pískovců převážně glaukonitických s převahou složky pelitické. Slínovce a vápnité
jílovce se vystupují ve vrstvách několik málo decimetrů až 90 cm silných. Jsou šedé, zelenošedé,
šedozelené, olivově zelené, světle šedozelené, hnědošedé, šedohnědavé až čokoládově hnědé. Občas
jsou žlutohnědé, okrově žluté jílovce vápnité tmavošedě proužkované. Hnědé jílovce vápnité i
nevápnité vystupují porůznu
ve vrstvách 5 - 350 cm silných. Jsou většinou proměnlivě jemně
písčité a drobně slídnaté, místy až silně jemně písčité, přecházejí v jílovité břidličnaté pískovce (5 - 15
cm). Odlučnost mají někdy lavičkovitou (3 - 4 cm) nebo ploše lasturnatou, nedokonale břidličnatou
nebo kusovitou. Jílovce a slínovce různých barev se střídají buď ve vrstvách až 1 -2 cm silných, nebo
proužkovitě
ve vrstvách nejčastěji 2 až 20 cm silných. Nejvíce rozšířené pískovce jsou
glaukonitické jemnozrnné až středně zrnité, vzácně i hrubě zrnité, nejčastěji v lavicích 0,1 - 700 cm,
ojediněle až 10 m, nejčastěji 50 - 400 cm silných. Jsou světle šedé, zelenošedé i šedozelené,
nevápnité, křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají naspodu hrubozrnné, arkózovité. Jsou
masivní nebo s lavicovitou dělitelností (10 - 30 cm), při navětrání deskovitě odlučné, v nejvyšší
poloze lavic někdy křivolupenné. Silné lavice glaukonitických pískovců nebo plochy s jejich
nahloučenými lavicemi se dají někdy směrně sledovat na vzdálenosti až několika kilometrů a místy
tvoří v terénu morfologicky nápadné drobné hřbítky. Pískovce vrstev jsou jednoduše nebo
vícenásobně zvrstvené, gradačně nebo i laminovaně, někdy s laminací konvulutní. Mocnost vrstev je
silně proměnlivá, ovlivněná poeocenní denudací (odhaduje se na 1 700 - 2 300 m).
Pleistocenní uloženiny řešeného území jsou především fluviálního původu (náplavy vodních toků).
K holocenním sedimentům zde patří uloženiny údolních niv, svahových hlín, které vznikly
na sedimentech pleistocenních.
Geomorfologie

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leží řešené v provincii Západní
Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:
Subprovincie
Oblast
Celek
hornatina
Podcelek
Okrsek

:
:
:

Vnější Západní Karpaty
Západní Karpaty
Hostýnsko – vsetínská

:
:

Vsetínské vrchy
Valašskobystřická vrchovina

Řešené území spadá do geomorfologického okrsku Valašskobystřická vrchovina. Jedná se o členitou
vrchovinu se silně zvrásněnými a tektonicky rozčleněnými souvrstvími flyšových hornin. Převažuje
strukturní erozně denudační reliéf se stopami mladotřetihorního zarovnání a výraznými suky.
Sesuvná území

Podle materiálu „Mapa náchylnosti území k 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.
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C.1.4 BIOGEOGRAFIE
Biogeograficky leží řešené území v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii
západokarpatské a v následujícím bioregionu:
Bioregion:

3.9

Vsetínský

Bioregion leží převážně v mezofytiku.
Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní) - submontánní až montánní.
Potenciálně zcela převažují květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, Detario glandulosaeFagetum a lokálně Melico-Fagetum), které kontaktují s porosty jedlobučin až květnatých jedlin
(Galio-Abietion), některé ochuzené porosty však mají bližší vztahy k podhorským acidofilním
bučinám (Luzulo-Fagetum). V nejvyšších polohách (západně od Vysoké a v okolí Velkého Javorníku)
se nacházejí maloplošně acidofilní horské bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). Lokálně jsou
vyvinuty suťové lesy, v nižších polohách Aceri-Carpinetum, na svazích údolí vzácně AruncoAceretum. Do svahů rozevřených údolí pronikají háje (Carici pilosae-Carpinetum). V zaříznutých
údolích jsou maloplošně vyvinuty luhy asociace Carici remotae-Fraxinetum. Podél řícních toků se
nacházejí lemy vrbových porostů ze svazu Salicion eleagni, na malých tocích vrbové křoviny ze svazu
Salicion triandrae.
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří rozšířené smilkové louky a pastviny (Cynosurion a Violion
caninae), na úživných substrátech obohacené o mnohé orchideje. Pouze v okolí Velkého Javorníka
jsou karpatské květnaté horské louky (Nardo-Agrostion tenuis), ploché hřebeny chudých kamenitých
půd provázejí lemy brusnicových keříků (Vaccinion). Na hlubších půdách jižních svahů vystupují
dosti vysoko (600 m) druhově bohaté travinnobylinné pastvinné louky svazu Cirsio-Brachypodion
pinnati (blízké asociaci Brachypodio-Molinietum), v nižších polohách jsou květnaté lesní lemy
Trifolion medii. Křoviny náležejí svazu Prunion spinosae. Na vlhkých místech se setkáváme s
vegetací svazu Calthion, ojediněle s rašelinnými loukami svazu Caricion fuscae a zbytky
bezkolencových luk (Molinion).
Flóra je dosti pestrá, s četnými druhy karpatského migrantu, obecně rozšířenými ve V-části ČR.
V bioregionu je zastoupena ochuzená karpatská horská fauna, přecházející níže v ochuzenou faunu
pahorkatin. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, na Bečvě i lipanového pásma, na dolním toku
(v rámci bioregionu) s prvky pásma parmového.
Biochory:

4NK
4SC

Široké kamenité nivy 4.v.s.
– západní část k.ú. Bystřička II
Svahy na jílovitém vápnitém flyši 4.v.s. – centrální část k.ú. Bystřička I a
– východní část k.ú. Bystřička II

4SK
4VC

Svahy na pískovcovém flyši 4.v.s.
Vrchoviny na vápnitém flyši 4.v.s.

4VK

Vrchoviny na flyš. pískovcích 4.v.s.

– východní část k.ú. Bystřička I
– centrální část k.ú. Bystřička II a
– západní část k.ú. Bystřička I
– jihozápadní část k.ú. Bystřička II

Potenciální vegetace

Podle Neuhäuslové tvoří potenciální vegetaci na daném území bučina s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli - Fagetum) a ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum).
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Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum)

Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli- fagetum) je tvořena stromovým a bylinným
patrem. Keřové a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. Ve stromovém patru
převládá buk (Fagus sylvatica), s vyšší stálostí bývají přimíšeny klen (Acer pseudoplatanus), jedle
(Abies alba, dnes vymírající) a smrk (Picea abies, ve vyšších polohách pravděpodobně původní).
Bylinné patro bývá většinou souvisle zapojené, s pokryvností kolísající podle zápoje stromového
patra. Převažují druhy řádu Fagetalia a zastoupena je též většina druhů svazu Fagion.
Ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum)

Ostřicové dubohabřiny přirozeného složení jsou zastoupeny dvou až třípatrovými porosty
s převládajícím habrem (Carpinus betulus) ve vlhčích polohách, v sušších s dubem zimním (Quercus
petraea) a s častým výskytem zejména lípy (Tilia cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém
i řidčeji vytvořeném keřovém patru. Charakter bylinného patra určují lesní mezofyty. Z nich vysoké
dominance dosahuje především Carex pilosa, v jarním období též Dentaria bulbifera.

C.1.5 FAUNA A FLÓRA
Fauna

Pro zájmové území je charakteristická ochuzená karpatská horská fauna, přecházející níže
v ochuzenou faunu pahorkatin. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, na Bečvě i lipanového
pásma, na dolním toku (v rámci bioregionu) s prvky pásma parmového.
Aktuální terénní průzkumy nebyly v rámci zpracování dokumentace SEA prováděny.
Flóra

Potenciálně zcela převažují květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, Detario glandulosaeFagetum), která v nižších polohách přecházejí do květnaté ostřicové bučiny (asociace Carici pilosaeFagetum). Vyskytují se zde také porosty jedlobučin až květnatých jedlin (Galio-Abietion). Některé
ochuzené porosty však mají bližší vztahy k podhorským acidofilním bučinám (Luzulo-Fagetum).
Vyskytují se zde také kyselejší typy bučin, převážně kostřavové bučinany (Festuco-Fagetum).
Lokálně jsou vyvinuty suťové lesy, v nižších polohách asociace Aceri-Carpinetum. V úpatí kopců,
zvláště v jižněji položených regionech, lze narazit také na ostřicové bučiny (asociace Carici pilosaeFagetum).
Přes ploché hřebeny chudých kamenitých půd provázejí lemy brusnicových keříků (Vaccinion).
Na hlubších půdách jižních svahů vystupují dosti vysoko (600 m) druhově bohaté travinnobylinné
pastvinné louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (blízké asociaci Brachypodio-Molinietum),
v nižších polohách jsou květnaté lesní lemy Trifolion medii. Křoviny náležejí svazu Prunion
spinosae.
V zaříznutých údolích kolem lesních potůčků často potkáváme vegetaci asociace Carici remotaeFraxinetum. Do svahů rozevřených údolí pronikají také háje Carici pilosae-Carpinetum.
Podél potoků se místy vyvinuly vrbové křoviny svazu Salicion triandrae a podél řek porosty svazu
Salicion eleagno-daphnoidis. Na sušších místech niv lze předpokládat polonské dubohabřiny (TilioCarpinetum) a snad i ostřicové dubové bučiny (Carici-Quercetum). V nivách potoků se nejčastěji
vyskytují vlhké louky svazu Calthion.
Lesní prameniště často hostí porosty blízké asociaci Carici remotae-Fraxinetum, potoční nivy pak
občas olšiny nejspíše asociace Arunco silvestris-Alnetum glutinosae.
Náhradní vegetaci na odlesněných místech tvoří zpravidla mozaika ochuzenějších typů teplomilných
trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati a přepásaných luk svazu Cynosurion, často s vtroušenými
svahovými prameništi. Objevují se zde také segmenty acidofilních trávníků příslušející do svazu
Violion caninae.
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Aktuální terénní průzkumy nebyly v rámci zpracování dokumentace SEA prováděny.

C.1.6 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚSES STAV
Regionální ÚSES

V řešeném území je vymezeno RBC 181 Bystřička a RBC 1967 Březina. Daná biocentra jsou
charakterizována jako existující. Komunikaci mezi uvedenými regionální biocentry zajišťuje
existující regionální biokoridor RBK 1552 (Březina – Bystřička). Dále jsou v řešeném území
trasovány RBK 1548 (Drážky – RBK 1551) a RBK 1551 (Chladná – Březina), které lze
charakterizovat jako částečně existující (chybějící se stávajícím základem zeleně).
Lokální ÚSES

Lokální ÚSES doplňuje a zahušťuje ÚSES regionální úrovně. Lokální ÚSES je v řešeném území
tvořen biocentry a biokoridory lesního a kombinovaného typu.
Krajinný ráz

Územní plán se rozsáhle zaobírá problematikou krajinného rázu a jeho ochrany. Podle dokumentace
Krajinný ráz Zlínského kraje (zpracovatel Arvita P spol. s r.o.) náleží řešené území
ke
krajinnému prostoru 6.2 Jablůnecko. Krajinný prostor zahrnuje zejména obce: Jablůnka, Pržno,
Růžďka, Bystřička, Malá Bystřice.

Obecná charakteristika:











převážně harmonická krajina členité Hostýnsko-vsetínské hornatiny s velkým podílem lesa
v údolích typická rozvolněná (řetězová) zástavba horských obcí - dvě dlouhé údolní obce volně
přecházejí jedna v druhou
interiérový charakter lesních porostů
sevřená údolí s výhledy omezenými úbočími hor
horské potoky a říčky, s pastvisky v nivách
typická je rozptýlená zástavba charakteru pasekářských samot – dům se zahrádkou a ovocným
sadem, obklopený loukami, někde přetrvává nebo se vrací drobný chov ovcí
zachovalé původní zemědělské struktury z dob pasekářské kolonizace – louky a pastviny
s rozptýlenou keřovou vegetací a mohutnými soliterními stromy
ráz krajiny určuje především charakter osídlení a blízkost lesa
mnoho původních obytných domů dnes slouží k individuální rekreaci, časté přestavby a úpravy
prvky lidové architektury – pasekářské chalupy, hospodářské budovy

Z hlediska plošného zastoupení biochor se jedná o krajinný prostor pestrý, charakterizovaný
nepravidelným střídáním převážně zalesněných svahů a hřbetů na pískovcovém flyši s vrchovinami
na vápnitém flyši a flyšových pískovcích. Výrazným prvkem je niva Bečvy s vodní nádrží.
Souhrnně lze krajinný ráz hodnotit jako výrazný

Ochrana přírody
Velkoplošná chráněná území:

V rámci řešeného území není vyhlášeno velkoplošné zvláště chráněné území. Přibližně 100 m
východně od hranice k.ú. Bystřička I je vymezena CHKO Beskydy
Maloplošná zvláště chráněná území:
Přírodní rezervace „Klenov“
Základní charakteristika Lesnaté a skalnaté svahy kóty Zámčisko a hřbetu Klenov, jižně nad
přehradní nádrží Bystřička.
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Druh ochrany

Nadmořská výška
Katastrální území
Výměra
Vyhlášeno v roce

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

Přírodní památka „U Vaňků“
Základní charakteristika Lokalita se nachází na západně a jižně orientovaném svahu východně od
nádraží v Bystřičce na terase řeky Vsetínská Bečva.
Druh ochrany
Přírodní památka: Ochrana lesního porostu s bohatým výskytem ladoňky
karpatské (Scilla kladnii).
Nadmořská výška
315-340 m n.m.
Katastrální území
Bystřička II
Výměra
1,38 ha
Vyhlášeno v roce
1999
Soustava Natura 2000

V rámci řešeného území není vymezena evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Přibližně 100 m východně od hranice k.ú. Bystřička I je vymezena EVL CZ 0724089 Beskydy.
Přibližně 1500 m východně od hranice k.ú. Bystřička I je vymezena PO CZ 0721023 Horní Vsacko.
Památné stromy

V rámci řešeného území nejsou vyhlášeny památné stromy. Avšak v zájmovém území se nachází řada
solitér a skupin mající charakter památných stromů. Zeleň rostoucí mimo les zde významným
způsobem dotváří krajinný ráz.
Přírodní parky

V rámci řešeného území není vyhlášen přírodní park.
Významné krajinné prvky

V rámci řešeného území nebyl registrován žádný významný krajinný prvek (VKP). VKP je dle §3
zákona 114/1992 Sb. v platném znění „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.“
Kulturní dědictví

Na území obce je v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR zapsán jediný objekt:
Památkově chráněné objekty
Číslo rejstříku

katastrální území

Památka

100560

Bystřička I

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. Jsou to např. kříže a boží muka, objekt školy, dvě stavby v sousedství u křižovatky na Růžďku,
hotel Klenov, roubený objekt pod zotavovnou Valaška, budova správy přehrady a tři dřevěné objekty,
jsou v řešení územního plánu respektovány.
Celé dotčené území je nutno považovat za území s archeologickými nálezy podle § 22 odst.2 zákona
č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu vyplývají stavebníkům
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a investorům povinnosti stanovené citovaným zákonem (oznámení, umožnění provedení záchranného
archeologického průzkumu).

C.1.7 HLUK
Řešeným územím obce Bystřička prochází silnice I. třídy (I/57), 5 komunikací III.třídy a celostátní
trať ČD č. 280 Hranice na Moravě - Střelná se zastávkou Bystřička.
Z hlediska nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
platí pro dotčené území podél komunikací tyto nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru:
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech
staveb podél komunikací a žel.trati

v okolí hlavních pozemních komunikací – tj. komunikace
I/57, podél trati ČD
v okolí pozemních komunikacích – tj. kom. III.třídy a
místní veřejné komunikace

LAeqp z dopravy
denní doba [dB]

LAeqp z dopravy
noční doba [dB]

60

50

55

45

Z provozu stacionárních zdrojů hluku se jedná o následující limity:
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech
staveb - hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
LAeqp
denní doba [dB]
50

LAeqp
noční doba [dB]
40

Trasa I/57 je v západní části řešeného území navržena v „tunelové“ trase. Pro tuto silnici včetně
MÚK je navržen dopravní koridor v souladu se ZÚR ZK.
Silnice III. třídy jsou ponechány ve stávajících trasách. Území podél těchto komunikací není
významně dotčeno hlukem z dopravy.

C.2 Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením
koncepce významně zasaženy
Pozemky zemědělského 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,
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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.
Vyhodnocení je provedeno také v souladu s požadavky Metodického pokynu MŽP ČR č.j.
OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.
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

výměra navržené plochy v ha
celková výměra
z toho plocha
zemědělské půdy

8,7128
4,6053
1,4450
0,1736
0,3148
2,2889
16,2306
2,9509
0,7732
0,2192
0,4800
2,0868
1,2070
4,8269
46,3150

7,4816
4,1858
1,4110
0,0000
0,1899
1,8543
12,1122
1,3118
0,6579
0,0996
0,2817
1,7675
0,9690
3,2418
35,5641

Celková plocha záborů ploch všech lokalit dle předchozí tabulky je 46,3 ha, přičemž zemědělské půdy
je z toho 35,5 ha. Rozsah záborů zemědělské půdy nad rámec, který je schválený momentálně platném
územním plánu přesahuje pouze 20,35 ha.
V plochách BI, SO, SO.3, RI, RH, OK, OS, OX, tj. v nově navržených plochách pro bydlení, rekreaci
a občanské vybavení činí zábor celkový zábor zemědělské půdy 15,68 ha a plocha půdy nad rámec již
schváleného řešení činí jen 5,17 ha.
Podstatnou část ploch záborů zemědělské půdy (10,7 ha) tvoří plochy DS, tj. především koridor pro
novou trasu silnice I/57 v souladu s požadavkem ZÚR ZK. Skutečný zábor bude však výrazně menší
než koridor vymezený pro tuto stavbu v územním plánu. Další větší plochou záboru jsou plochy TV
(technická infrastruktura, vodní hospodářství – kanalizace). Do územního plánu je totiž zanesena
navržená kanalizační síť a obecní ČOV. Koridory pro kanalizační sběrače jsou vymezeny v rozsahu
cca 2,41 ha zemědělské půdy. Kanalizace je podzemním zařízením, takže kromě plochy ČOV
k záborům zemědělské půdy pravděpodobně nedojde. Navíc jsou kanalizační sběrače vedeny většinou
v uličních prostorech, takže souvislé zemědělsky využívané plochy neohrožují.
Větší výměru mají také plochy (P) 3,24 ha vymezené jako biocentra v rámci ÚSES a plochy (K) 0,97
ha, tj. plochy krajinné zeleně, které jsou vymezeny jako biokoridory ÚSES.
Celkově lze konstatovat, že řešení bylo koncipováno s 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 1 samoty dojde k návratu ploch do ZPF o výměře 0,25 ha.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesy v řešeném území leží v přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky.
V řešeném území je zastoupen 4. (bukový) a 3. (dubobukový) lesní vegetační stupeň.
V lokalitách záboru PUPFL převažuje cílový hospodářský soubor (dále HS) 45 – hospodářství
živných stanovišť středních poloh. Lokálně je zastoupen HS 41 – hospodářství exponovaných
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stanovišť středních poloh, HS 19 – hospodářství lužních stanovišť a HS 01 – mimořádně nepříznivá
stanoviště.
Lokality záboru PUPFL jsou reprezentovány soubory lesních typů: 3B – bohatá dubová bučina, 3S –
svěží dubová bučina, 3F – svahová dubová bučina, 3U – javorová jasenina, 4B – bohatá bučina, 4S –
svěží bučina a 4Y – skeletová bučina.
Předpokládané zábory pozemků PUPFL (L)
označení
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68
83
87
91
92
98
99
104
114
135
celkem

celkem v

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 v ZÚ
z toho
v ha
lesní půda
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

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

z toho ZPF
v ha

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

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)

K záborům dojde v návrhu územního plánu celkem ve 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 cca 0,9 ha.
Podle schváleného Zadání nebyl zpracován koncept územního plánu, který by přinášel varianty řešení.
Byl zpracován přímo návrh.
Plochy záboru pro stavbu silnice I/57 - DS, která 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.
Plochy záboru pro stavby TV jsou pro páteřní kanalizační stoku vedoucí do obecní 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.
Případné rekultivace budou řešeny v navazujících řízeních a k jejich provedení bude zpracován plán
rekultivace.
V rámci projektu je navrhována malá plocha cca 20x20 m pro rozhlednu (lokalita č.31) na nižším
vrcholu kopce Klenov. Jedná se o výstavbu rozhledny v místě, kde již v minulosti dřevěná rozhledna
stála. Cílem záměru je podporovat místní turistiku.

C.3 Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro
koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro ŽP (např.
oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů - zákon č. 114/1992 Sb.,
zákon
č. 254/2001 Sb.)
Ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území

Návrh respektuje dvě maloplošná chráněná území (PR Klenov, PP U Vaňků), včetně jejich limitů
využití území. U těchto ZCHÚ se nadále bude postupovat podle jejich plánů péče.

31
Soustava Natura 2000

V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. S ohledem
na předměty ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech tvořících území soustavy
Natura 2000, bylo tedy vydáno stanovisko v tom smyslu, že předložený “Návrh zadání ÚP Bystřička“
nemůže mít významný vliv na žádnou lokalitu patřící do soustavy Natura 2000.
VKP

Územní plán specifikuje VKP dle §3 zákona 114/1992 Sb., kterými jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. V záujmovém území se nevyskytují žádné registrováné VKP.
ÚSES

Regionální ÚSES
Trasování regionálního ÚSES v ÚPN Bystřička je v souladu s plochami ÚSES ZÚR Zlínského kraje.
Návaznost na sousední k.ú. je dodržena a ÚP Bystřička neobsahuje na regionální úrovni ÚSES
výrazné nesoulady. Problematická je lokalizace návrhové plochy pro obnovení rozhledny OX 31 –
plocha občanského vybavení specifických forem ve výměře 400 m2 , která bezprostředně navazuje na
upřesněné hranice regionálního biocentra RBC 181 Bystřička.
Lokální ÚSES
Lokální ÚSES vykazuje oproti oborovým dokumentům drobné odchylky, dané podrobným
rozpracováním na lokální úrovni. Dle původního návrhu docházelo u LBC Pod přehradou k narušení
kompaktnosti biocentra stávajícími dopravními trasami a navrhovanou plochou technické
infrastruktury. V předkládaném konečném návrhu ÚZP byla tato připomínka akceptována a
biocentrum umístěno vhodnějším způsobem.
Ochranná pásma

Ochranné pásmo zvláště chráněných území :
Podle §37 zákona č. 114/1992 Sb. „o ochraně přírody a krajiny“ je zpravidla území do vzdálenosti
50 m od hranic chráněného území jeho ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem.
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků
a změnám kultury pozemku je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny.
Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice lesa. V takovýchto
případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem ochrany lesa.
Ochranná pásma silnic, energovodů a produktovodů jsou v územním plánu zapracována
legislativy.

dle platné

Odtokové poměry

Ke zlepšení odtokových poměrů navrhuje územní plán dva záchytné příkopy, které budou plnit
protierozní i protipodňovou funkci.
Realizací záměru dojde ke zlepšení současného stavu.
Půda (ZPF a PUPFL)

Celková plocha záborů zemědělské půdy dosahuje téměř 35,81 ha, rozsah záborů půdy nad rámec,
který je schválený v momentálně platném územním plánu je pouze 20,35 ha.
V nově navržených plochách pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení činí zábor celkový zábor
zemědělské půdy 15,68 ha a plocha půdy nad rámec již schváleného řešení činí jen cca 5,17 ha.
Podstatnou část ploch záborů zemědělské půdy (10,7 ha) tvoří plochy pro koridor na novou trasu
silnice I/57 v souladu s požadavkem ZÚR ZK. Další větší plochou záboru jsou plochy TV (technická
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infrastruktura, vodní hospodářství – kanalizace) a plochy vymezené jako biocentra vymezené v rámci
ÚSES. V obci je navržena kanalizační síť a obecní ČOV.
Celkově lze konstatovat, že řešení bylo koncipováno s ohleduplností k ochraně zemědělské půdy
a některé z ploch, které jsou součástí již platného územního plánu, nebyly do nového řešení zařazeny.
Dle návrhu územního plánu dojde celkem v 13 lokalitách k záboru PUPFL. Celkový zábor PUPFL
činí necelých 1,14 ha. Ve většině případech jde o malé plochy lesních pozemků, použité k vybudování
některých prvků kanalizační sítě, komunikace či rozhledny. Jejich záborem nedojde k výraznému
ovlivnění okolních lesních pozemků, nezmění se jejich stabilita a nedojde ani k ovlivnění způsobu
hospodaření.
Návrh byl koncipován s ohleduplností k lesním pozemkům, bude však nutno každé jednotlivé odnětí
podrobněji posoudit před vlastní realizací záměru.
Rozsah záboru ZPF a PUPFL bude po upřesnění jednotlivých záměrů ještě zredukován.
Sesuvná území a eroze

V řešení územního plánu jsou pro navrhované plochy využívána především území charakterizována
jako stabilní území a území, kde nelze vyloučit porušení stability – tj. I. a II. kategorie. (dle „Mapy
náchylnosti území k porušení stability svahů“).
Některé z návrhových ploch pro bydlení (BI 4, 113) leží v nestabilním území. Jsou proto pro ně
stanoveny podmínky pro využití tak, že je třeba provést jednoduché inženýrsko-geologické posouzení
konkrétního pozemku. Toto posouzení může ovlivnit umístění jednotlivých staveb na pozemcích,
způsob jejich založení i způsob provádění zemních prací.
Vzhledem k členitosti terénu a charakteru půd je zájmové území potenciálně ohroženo erozí. ÚPN
navrhuje zřízení protierozních opatření ve formě příkopů a zapojení krajinné zeleně.

C.4 Cíle ochrany ŽP stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni,
které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její
přípravy, zejména při porovnání variantních řešení
Z hlediska ochrany veřejného zdraví, ovzduší, půdy s výjimkou obecně platných požadavků a limitů
ve smyslu zvláštních předpisů, nejsou pro řešené území vymezeny žádné zvláštní zájmy stanovené
na mezinárodní či vnitrostátní úrovni.
Na úrovni kraje a obce jsou stanoveny požadavky, které jsou v rámci koncepce respektovány.

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
D.1 Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních
vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí
Vlivy na veřejné zdraví
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Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území žádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení
stávajícího stavu kvality ovzduší nebo hlučnosti v posuzovaném území a tím ke zvýšení zdravotních
rizik a negativním vlivům na veřejné zdraví. Navrhované vedení komunikace I/57 v tunelové trase
bude znamenat snížení zátěže z dopravy podél stávající trasy komunikace.
Hodnocení významnosti z hlediska vlivu na veřejné zdraví
Pozitivní vliv - Navrhované vedení komunikace I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení
negativních vlivů z dopravy na veřejné zdraví v tomto úseku.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na veřejné zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima

Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území žádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení
stávajícího stavu kvality ovzduší.
Hodnocení významnosti z hlediska vlivu na ovzduší
Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení emisní zátěže
z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci

Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území žádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení
stávajícího stavu hlučnosti v posuzovaném území.
Hodnocení významnosti z hlediska vlivu na hlukovou situaci
Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení hlukové
zátěže z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na hlukovou situaci.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na jakost vod

V obci Bystřička není vybudována soustavná veřejná kanalizační síť. V současné době je
odkanalizována pouze zástavba kolem pravého břehu vodního toku Vsetínská Bečva, lokalita nové
bytové zástavby řadových domů a v roce 2009 byla dokončena výstavba dešťové kanalizace,
z převážné části situované podél silnice III/05726 Bystřička – Valašská Bystřice - Rožnov.
Recipientem stávajících stok dešťové kanalizace jsou vodní toky Vsetínská Bečva, Bystřička a
otevřené odvodňovací příkopy.
Některé splaškové odpadní vody jsou nyní zaústěny do jímek na vyvážení nebo jsou vyústěny přímo
bez předchozího čistění do recipientů a zde způsobují hygienické a estetické problémy.
Do doby vybudování fungujícího kanalizačního systému zakončeného obecní čistírnou odpadních
vod, lze řešit likvidaci odpadních vod ze stávajících i navrhovaných ploch individuálním způsobem
tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo vybudováním jímky na vyvážení, podle
ročního období buď na zemědělské pozemky nebo na ČOV Vsetín a Valašské Meziříčí.
Hodnocení významnosti vlivu na jakost vod:
Možný nepříznivý vliv - Odkanalizování navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV.
V případě zajištění likvidace odpadních vod ze stávajících i navrhovaných ploch individuálním
způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo vybudováním jímky
na vyvážení, nebude docházet k negativním vlivům na jakost podzemních nebo povrchových vod.
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Příznivý vliv na jakost vod – po vybudování fungujícího kanalizačního systému zakončeného obecní
čistírnou odpadních vod.
Vlivy na charakter odvodnění oblasti

Realizací koncepce budou vytvořeny podmínky, aby maximální množství povrchových vod bylo
uvedeno do vsaku nebo bylo jímáno a využíváno k užitným účelům. Přebytečné dešťové vody
z navrhovaných lokalit budou svedeny dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy či
prostřednictvím kanalizace přes dešťové oddělovače do blízkých vodotečí. Navrženy jsou dva
záchytné příkopy povrchových vod, také jako protierozní a protipovodňová opatření v krajině.

Hodnocení významnosti vlivu na charakter odvodnění oblasti
Příznivý vliv – realizace koncepce přispěje ke zvýšení retenční kapacity krajiny a ke zlepšení
stávajících odtokových poměrů.
Vlivy na ochranu před povodněmi

V pásmu záplavového území Q100 se nalézají části navržených ploch BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14;
VD: 28; RH: 33, 34. Návrh územního plánu prokazuje účelnost využití těchto ploch (šetření se ZPF,
intenzivní využití ploch zastavěného území ad.).
Hodnocení významnosti vlivu na ochranu před povodněmi
Možný nepříznivý vliv - využití ploch BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14; VD: 28; RH: 33, 34 je možné
pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb budou přizpůsobeny
možnému zaplavení tak, aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na majetku.
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Celková plocha záborů ploch všech lokalit dle předchozí tabulky je 50,05 ha, přičemž plocha záborů
zemědělské půdy dosahuje 35,81 ha, rozsah záborů půdy nad rámec, který je schválený v momentálně
platném územním plánu, přesahuje pouze 20,35 ha.
V plochách BI, SO, SO.3, RI, RH, OK, OS, OX, tj. v nově navržených plochách pro bydlení, rekreaci
a občanské vybavení činí zábor celkový zábor zemědělské půdy 15,68 ha, a plocha půdy nad rámec již
schváleného řešení činí jen 5,17 ha.
Podstatnou část ploch záborů zemědělské půdy (10,7 ha) tvoří plochy DS, tj. především koridor pro
novou trasu silnice I/57 v souladu s požadavkem ZÚR ZK. Skutečný zábor bude sice výrazně menší
než koridor vymezený pro tuto stavbu v územním plánu.
Další větší plochou záboru jsou plochy TV (technická infrastruktura, vodní hospodářství –
kanalizace). Do územního plánu je totiž zanesena navržená kanalizační síť a obecní ČOV. Koridory
pro kanalizační sběrače jsou vymezeny v rozsahu cca 2,42 ha zemědělské půdy. Kanalizace je
podzemním zařízením, takže kromě plochy ČOV k záborům zemědělské půdy pravděpodobně
nedojde. Navíc jsou kanalizační sběrače vedeny většinou v uličních prostorech, takže souvislé
zemědělsky využívané plochy neohrožují.
Větší výměru mají také plochy (P)- 3,24 ha, vymezené jako biocentra v rámci ÚSES; a plochy (K)0,97 ha, tj. plochy krajinné zeleně, které jsou vymezeny jako biokoridory ÚSES.
Úpravou silnice III/05726 a likvidací 1 samoty dojde k návratu ploch do ZPF v rozsahu asi 0,25 ha.
Celkově lze konstatovat, že řešení bylo koncipováno s 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.
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Dle návrhu územního plánu dojde celkem v 13 lokalitách k záboru PUPFL o ploše cca 1,14 ha.
Obvykle jde o malé plochy lesních pozemků, použité k vybudování některých prvků kanalizační sítě,
komunikace či rozhledny. Jejich záborem nedojde k ovlivnění okolních lesních pozemků, nezmění se
jejich stabilita a nedojde ani k ovlivnění způsobu hospodaření. Návrh byl koncipován s ohleduplností
k lesním pozemkům, bude však nutno každé odnětí podrobněji posoudit před vlastní realizací záměru.
Pásmo 50 m od okraje lesa je respektováno jen částečně – dle řešitele územního plánu byl dán 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.
Hodnocení významnosti vlivu na zábor ZPF a PUPFL
Možný nepříznivý vliv – Realní zábor půdy bude menší než uvedené výměry.
Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice lesa. V takovýchto
případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem ochrany lesa.
Před vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně posoudit z hlediska
vlivu na zábor ZPF nebo PUPFL.
Změna místní topografie a reliéfu krajiny

Navržená varianta trasy silnice I/57 je uvažována v „tunelové“ trase. Vzájemné vazby
a mimoúrovňová napojení respektují stávající zástavbu s výjimkou dvou ploch přestavby. Návrh
řešení představuje minimální možný zásah z hlediska zájmů ochrany krajiny.
Hodnocení významnosti vlivu na změnu místní topografie a reliéf krajiny
Možný nepříznivý vliv – Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu,
reliéf a další zákonem chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Systém shromažďování, sběru, třídění, přepravy a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na
území obce Bystřička se nezmění.
Občané i firmy mohou využívat areál sběrného dvora „Logistické centrum odpadů mikroregionu
Vsetínsko“ (LCO I), který je vybudován v místní části Vsetín – Bobrky.
Území bývalé skládky, která sloužila k ukládání komunálního odpadu obce Bystřička v letech 1987 –
1996 (jihovýchodně od centra obce), bylo v roce 2010 rekultivováno.
Vliv na chráněné části přírody
Natura 2000

V posuzovaném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast.
VKP

V zájmovém území jsou významnými krajinnými prvky ve smyslu zákona 114/1992 Sb. - les, vodní
tok a údolní niva. Významnost případných zásahů do VKP nelze v rámci ÚPD hodnotit a bude třeba
tyto posoudit v rámci podrobnější dokumentace.
Hodnocení významnosti vlivu na významné krajinné prvky
Možný nepříznivý vliv – Případné zásahy do VKP (les, vodní tok, údolní niv) nutno posoudit v rámci
podrobnější dokumentace.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Návrhová plocha pro bydlení č. 4 a č. 113 leží v nestabilním území, které je náchylné k porušení
stability svahů sesuvy.
Hodnocení významnosti vlivu na horninové prostředí
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Možný nepříznivý vliv – Návrhová plocha pro bydlení č. 4 a č. 113 leží v nestabilním území, které je
náchylné k porušení stability svahů sesuvy. Pro tyto lokality je třeba provést inženýrsko-geologické
posouzení vždy konkrétního pozemku. Toto posouzení může ovlivnit umístění jednotlivých staveb
na pozemcích, způsob jejich založení, způsob provádění zemních prací a může i vyloučit výstavbu
na části lokality.
Vlivy na faunu, flóru a územní systémy ekologické stability

Problematická může být návrhová plocha pro obnovení rozhledny OX 31 – plocha občanského
vybavení specifických forem ve výměře 400 m2 , která bezprostředně navazuje na upřesněné hranice
regionálního biocentra RBC 181 Bystřička.
Hodnocení významnosti vlivu na faunu, flóru a územní systémy ekologické stability
Možný nepříznivý vliv - Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným
narušením biotopu a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně
nenarušeném stanovišti v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění
rozhledny dále zasahuje do ochranného pásma PR Klenov.

Možné nepříznivé vlivy byly identifikovány z hlediska vlivu na chráněné části přírody i při
výstavbě a provozu rozhledny. Rušivý faktor výstavby rozhledny lze minimalizovat správným
načasováním stavebních prací.
Flóra může být negativně ovlivněna ztrátou stanoviště. Případný výskyt zákonem chráněných
druhů bude třeba ověřit biologickým průzkumem před započetím prací. Z hlediska obecné
ochrany druhů nebudou výstavbou rozhledny ohroženy jejich populace a není předpoklad jejich
negativního ovlivnění.
V souvislosti s existencí rozhledny dojde také ke zvýšení frekvence pohybu turistů (a tím
k navýšení hluku a rušení organismů) v přilehlých porostech lesů.
Konstrukce rozhledny může poskytnout příležitosti pro hnízdění ptáků. Toto je nežádoucí, jelikož
hnízdící zvíře bude rušeno a může dojít až k opuštění mláďat.
Výstavbou ani provozem rozhledny nedojde k výraznému negativnímu ovlivnění přítomného
lesního ekosystému.
Vlivy na krajinný ráz

Návrh územního plánu zahrnuje i problematikou krajinného rázu a jeho ochrany. Ochrana krajinného
rázu je zakotvena v limitech využití území. Z hlediska krajinného rázu je významné vypuštění
některých původních návrhových ploch v pohledově exponovaných lokalitách (na svazích).
Hodnocení významnosti vlivu na krajinný ráz
Možný negativní vliv - Krajinný ráz je citlivý zejména na vytváření nových dominant – výstavbu
plánované rozhledny bude třeba usměrnit navrženými regulativy a dalšími opatřeními, která vyplynou
v průběhu přípravy a projednání předmětné stavby.
Vliv na dopravu

Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase by znamenalo pozitivní vliv v převedení dopravy
územím obce Bystřička.
Hodnocení významnosti vlivu na dopravu
Pozitivní vliv – Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase vytvoří obchvat Bystřičky a také
zkapacitnění úseku této komunikace.
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Vliv na rekreační využití krajiny

Nově navrhovanými plochami jsou jedna plocha pro rodinnou rekreaci a čtyři malé plochy hromadné
rekreace pod přehradou, které jen vyplňují volné plochy mezi stávajícími plochami RH. Nemusí být
zastavěny samostatnými objekty, ale mohou být přičleněny k sousedním plochám např. jako zeleň,
tábořiště či jiné zařízení a využití, které plochy RH připouští.
U plochy stávajícího lyžařského vleku a sjezdovky nejsou navrhovány žádné změny.
Hodnocení významnosti vlivu na rekreační využití krajiny
Nevýznamný vliv - Územní plán stabilizuje plochy rekreace. Nově navržené plochy nevytvářejí nová
střediska hromadné rekreace.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Hodnocení významnosti vlivu na budovy, architektonické a archeologické památky
Možný nepříznivý vliv - Území obce Bystřička je územím s archeologickými nálezy a tudíž při
stavební činnosti musí být splněny povinnosti stanovené zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči
ve znění pozdějších předpisů.

D.2 Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na ŽP vyplývajících z provedení koncepce
Z výše uvedených kapitol předloženého posouzení vyplývají následující opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na ŽP vyplývajících z provedení
koncepce:
Vlivy na vodu a odtokové poměry

Zajistit likvidaci odpadních vod z navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV
individuálním způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo jímky
na vyvážení.
Realizace záchytných příkopů povrchových vod a výsadba zeleně přispějí ke zvýšení retenční
kapacity krajiny a ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.
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 pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb
budou přizpůsobeny možnému zaplavení, tak aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na
majetku.
Vlivy na půdu

Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice lesa. V takovýchto
případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem ochrany lesa.
Před vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně posoudit z hlediska
vlivu na zábor ZPF nebo PUPFL.
Vlivy na změnu místní topografie a reliéf krajiny

Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu, reliéf a další zákonem
chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
Vlivy na významné krajinné prvky
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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.
Vlivy na horninové prostředí

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.
Vlivy na faunu, flóru a územní systémy ekologické stability

Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným narušením biotopu
a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně nenarušeném stanovišti
v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění rozhledny dále zasahuje
do ochranného pásma PR Klenov.
Možné nepříznivé vlivy byly identifikovány z hlediska vlivu na chráněné části přírody i při výstavbě
a provozu rozhledny. Rušivý faktor výstavby rozhledny lze minimalizovat správným načasováním
stavebních prací a zvoleným způsobem provedení těchto prací.
Flóra může být negativně ovlivněna ztrátou stanoviště. Případný výskyt zákonem chráněných druhů
bude třeba ověřit biologickým průzkumem před započetím prací. Z hlediska obecné ochrany druhů
nebudou výstavbou rozhledny ohroženy jejich populace a není předpoklad jejich negativního
ovlivnění.
V souvislosti s existencí rozhledny dojde také ke zvýšení frekvence pohybu turistů (a tím k navýšení
hluku a rušení organismů) v přilehlých porostech lesů. Vzhledem k omezí rušivých vlivů na
organismy je vhodné vyloučit možnost pořádání společenských událostí s masovou účastí lidí a
produkcí akustického a vizuálního rušení (hlasitá hudba, ohňostroje) na lokalitě plánované
rozhledny,
a to s celoroční platností.
Konstrukce rozhledny může poskytnout příležitosti pro hnízdění ptáků. Toto je nežádoucí, jelikož
hnízdící zvíře bude rušeno a může dojít až k opuštění mláďat.
Výstavbou ani provozem rozhledny nedojde k negativnímu ovlivnění přítomného lesního ekosystému.
Vlivy na krajinný ráz

Krajinný ráz je citlivý zejména na vytváření nových dominant – výstavbu plánované rozhledny bude
třeba usměrnit navrženými regulativy a dalšími opatřeními, která vyplynou v průběhu přípravy
a projednání předmětné stavby. Například se jedná o zvolení vhodného materiálu na stavbu či
přiměřené výšky rozhledny.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

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.

D.3 Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování
provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů
(např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how)
Rekreační území obce vyžaduje, kromě individuální a kolektivní rekreace soustředěné do
chatových oblastí, také atraktivitu pro krátkodobou pěší turistiku, formu cestovního ruchu
nejméně poškozující životní prostředí. V místě navrhované realizace rozhledna stála. Rozhledna
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bude umístěna
stezku.

v blízkosti značené turistické trasy a je možno ji navázat také na naučnou

Posuzování koncepce bylo prováděno jednak na základě podrobných průzkumů v terénu, jednak
z dostupné územně plánovací dokumentace a odborných podkladů.
Při zpracování hodnocení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací získaných osobním jednáním a terénními
průzkumy. Vliv koncepce na okolní prostředí byl v předloženém posouzení prognózován na základě
odborné analýzy předpokládaných vlivů a na základě expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností
zpracovatelů.
V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo v této fázi nutno
ověřit podrobnějšími analýzami. Je možno konstatovat, že se v průběhu zpracování posouzení
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

D.4 Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní
prostředí
Pro sledování vlivů koncepce na životní prostředí nejsou navrhovány žádné speciální monitorovací
ukazatele (indikátory).

D.5 Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů zjištěných při provádění koncepce
V rámci navazujícího stupně územního plánu bude v plném rozsahu zajištěn systém obecných limitů
a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. V rámci jejich
konkretizace a na základě provedeného vyhodnocení vlivů jsou pro omezení možných negativních
vlivů na okolní prostředí navržena následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech závažných negativních vlivů na ŽP:
Zajistit likvidaci odpadních vod z navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV
individuálním způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo jímky
na vyvážení.
Realizace záchytných příkopů povrchových vod a výsadba zeleně přispějí ke zvýšení retenční
kapacity krajiny a ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.
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 pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb
budou přizpůsobeny možnému zaplavení, tak aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na
majetku.
Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice lesa. V takovýchto
případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem ochrany lesa. Před
vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně posoudit z hlediska vlivu
na zábor ZPF nebo PUPFL.
Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu, reliéf a další zákonem
chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
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.
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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.
Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným narušením biotopu
a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně nenarušeném stanovišti
v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění rozhledny dále zasahuje
do ochranného pásma PR Klenov.
Při realizaci tohoto záměru bude třeba dodržovat následující regulativy:
- před stavbou je třeba provést biologický průzkum se zaměřením na zvláště chráněné druhy
rostlin i živočichů, přímo v místě plánované rozhledny, kde dojde k event. ztrátě
stanoviště;
- při dopravě stavebního materiálu je třeba přizpůsobit zatížení vozidel stavu lesní cesty;
- dopravu stavebního materiál neprovádět při dlouhodobých deštích, při rozbahnění cesty;
- rušivý faktor výstavby rozhledny minimalizovat správným načasováním stavebních prací;
- stavební práce a případné kácení stromů provádět mimo vegetační sezónu a období
hnízdění ptáků. Nejvhodnější dobou pro kácení dřevin je období od 1.11. do 15.3.
následujícího roku;
- vzhledem k omezí rušivých vlivů na organismy je vhodné vyloučit možnost pořádání
společenských událostí s masovou účastí lidí a produkcí akustického a vizuálního rušení
(hlasitá hudba, ohňostroje) na lokalitě plánované rozhledny, a to s celoroční platností.
Při realizaci plánované rozhledny je třeba dbát na vliv stavby na krajinný ráz, který je citlivý zejména
na vytváření nových dominant. Pro stavbu rozhledny je třeba zvolit vhodné regulativy jako
například:
- rozhledna bude navržena přiměřené výšky, zejména ve vztahu k okolním lesním
porostům;
- pro stavbu budou zvoleny vhodné materiály, které nebudou narušovat krajinný ráz území.
Tedy přírodní materiály (dřevo, místní kámen), další materiály nutné pro zajištění stability
stavby používat skrytě.
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.

D.6 Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu
Pro výběr projektu nejsou navrhovány indikátory (kritéria).

D.7 Vlivy koncepce na veřejné zdraví
Cílem tohoto hodnocení je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů
na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními
hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi
snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem
mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší nebo korekce k limitním hodnotám hluku
z dopravy.
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých letech minulého
století Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny
a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich využívány i metody a výsledky epidemiologie
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prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní
a srozumitelné informace veřejnosti.
Obecný postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, kdy se provádí výběr škodlivin, které mají být
hodnoceny a soustřeďují se informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví.
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou
dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry
rizika. V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.
Takzvaný prahový účinek, většinou spočívající v toxickém poškození různých systémů organismu,
se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných
mechanismů. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus člověka ještě bezpečná
a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom
ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv
kontakt s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky
a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru
karcinogenního potenciálu dané látky. Tímto ukazatelem je faktor směrnice, popř. jednotka
karcinogenního rizika, která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky ve vzduchu.
Třetí etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě znalosti dané situace
se sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je
konkrétní populace exponována dané škodlivině.
Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné
případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé
podskupiny populace, u kterých předpokládáme zvýšenou expozici nebo zvýšenou zranitelnost.
Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření
míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého a suspendovaných částic
PM10, současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika
se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti
účinku na expozici z epidemiologických studií.
V případě možného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu a
benzo(a)pyrenu, je míra rizika vyjadřována jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku
nádorového onemocnění
u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky
předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za nevýznamné
karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového
onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky
vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika nevyhnutelně
spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané situace a je třeba je
zohlednit při řízení rizika.
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Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území žádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení
stávajícího stavu kvality ovzduší nebo hlučnosti v posuzovaném území a tím ke zvýšení zdravotních
rizik a negativním vlivům na veřejné zdraví.

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
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).
Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu daného údolím
Bystřičky a dalším podmínkám území.
V řešení jsou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti,
rekreace, výroby a dalších funkčních složek v území. Vytváří také nové podmínky pro rozvoj
pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a prosperity.
Jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování,
veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.
Řešení umožňuje zajištění dostatečného množství různorodé nabídky vhodných stavebních pozemků
pro individuální bydlení. Umožňuje tak rozvoj území obce v souladu se zásadami udržitelného
rozvoje a vytváří podmínky pro zajištění dobrých životních podmínek obyvatel obce a pro koordinaci
veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území.
Jsou také navržena opatření protierozní ochrany (záchytné příkopy, pásy krajinné zeleně). Je navrženo
posilování trvale udržitelného rozvoje území, také plochy pro realizaci chybějících lokálních prvků
ÚSES, které navazují na regionální prvky ÚSES a tvorbu krajiny.
Rozvoj obce na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní prostředí
a ekologickou únosnost území.
Všechny záměry 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.
V předloženém posouzení byla vyhodnocena významnost následujících vlivů:
Vlivy na veřejné zdraví

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení negativních
vlivů z dopravy na veřejné zdraví v tomto úseku komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na veřejné zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení emisní zátěže
z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení hlukové zátěže
z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na hlukovou situaci.
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Vliv na jakost vod

Možný nepříznivý vliv - Odkanalizování navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV.
V případě zajištění likvidace odpadních vod ze stávajících i navrhovaných ploch individuálním
způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo vybudováním jímky
na vyvážení, nebude docházet k negativním vlivům na jakost podzemních nebo povrchových vod.
Příznivý vliv na jakost vod – po vybudování fungujícího kanalizačního systému zakončeného obecní
čistírnou odpadních vod.
Vlivy na charakter odvodnění oblasti

Příznivý vliv – realizace koncepce (dvou záchytných příkopů povrchových vod) přispěje ke zvýšení
retenční kapacity krajiny a ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.
Vlivy na ochranu před povodněmi

Možný nepříznivý vliv - Využití ploch BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14; VD: 28; RH: 33, 34 je možné
pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb budou přizpůsobeny
možnému zaplavení.
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Možný nepříznivý vliv - Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice
lesa. V takovýchto případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem
ochrany lesa. Před vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně
posoudit z hlediska vlivu na zábor ZPF nebo PUPFL.
Změna místní topografie a reliéfu krajiny

Možný nepříznivý vliv – Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu,
reliéf a další zákonem chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
Vliv na VKP

Možný nepříznivý vliv – Případné zásahy do VKP (les, vodní tok, údolní niv) nutno posoudit v rámci
podrobnější dokumentace.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Možný nepříznivý vliv – 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.
Vlivy na faunu, flóru a územní systémy ekologické stability

Možný nepříznivý vliv - Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným
narušením biotopu a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně
nenarušeném stanovišti v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění
rozhledny dále zasahuje do ochranného pásma PR Klenov.
Možné nepříznivé vlivy byly identifikovány z hlediska vlivu na chráněné části přírody i při
výstavbě a provozu rozhledny. Rušivý faktor výstavby rozhledny lze minimalizovat správným
načasováním stavebních prací.
Flóra může být negativně ovlivněna ztrátou stanoviště. Případný výskyt zákonem chráněných
druhů bude třeba ověřit biologickým průzkumem před započetím prací. Z hlediska obecné
ochrany druhů nebudou výstavbou rozhledny ohroženy jejich populace a není předpoklad jejich
negativního ovlivnění.
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V souvislosti s existencí rozhledny dojde také ke zvýšení frekvence pohybu turistů (a tím
k navýšení hluku a rušení organismů) v přilehlých porostech lesů.
Konstrukce rozhledny může poskytnout příležitosti pro hnízdění ptáků. Toto je nežádoucí, jelikož
hnízdící zvíře bude rušeno a může dojít až k opuštění mláďat.
Výstavbou ani provozem rozhledny nedojde k negativnímu ovlivnění přítomného lesního
ekosystému.
Vlivy na krajinný ráz

Možný negativní vliv - Krajinný ráz je citlivý zejména na vytváření nových dominant. Výstavbu
plánované rozhledny bude třeba usměrnit navrženými regulativy a dalšími opatřeními, která vyplynou
v průběhu přípravy a projednání předmětné stavby.
Vliv na dopravu

Pozitivní vliv – Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase vytvoří obchvat Bystřičky a také
zkapacitnění úseku této komunikace.
Vliv na rekreační využití krajiny

Nevýznamný vliv - Územní plán stabilizuje plochy rekreace. Nově navržené plochy nevytvářejí nová
střediska hromadné rekreace.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Možný nepříznivý vliv - 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.

E.2 Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví
Zpracovatelé posouzení obdrželi ke koncepci Stanovisko krajského úřadu Zlínského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik.
Obsah stanoviska je podrobně citován v úvodu posouzení.
Připomínky uvedené ve stanovisku jsou řešeny v rámci územního plánu a předloženého posouzení
koncepce.
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F. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA
KE KONCEPCI
F.1 Závěry a doporučení
V rámci vyhodnocení vlivů koncepce „Územní plán sídelního útvaru Bystřička“, byly identifikovány
předpokládané vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vodu, půdy, přírodu a krajinu a funkční uspořádání
území. Vyhodnocení bylo řešeno v kontextu umístění nově navrhovaných rozvojových ploch, ve
vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze
zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i
zvláště chráněných zájmů podle těchto předpisů. Ve vztahu procedury SEA a procedury tvorby
územně plánovací dokumentace lze konstatovat následující závěry:
Doporučení a zásady ze zpracování SEA budou do dalších dokumentů promítnuty v rozsahu, který
umožňuje právní uspořádání územního plánování stanovená stavebním zákonem, navazujícími
vyhláškami a požadavky nadřízených orgánů územního plánování.
Ne všechny požadavky, které vyplývají z předloženého posouzení, je možné závaznou formou uplatnit
v územním plánu. Ty je třeba prosazovat jinými nástroji – např. regulačními plány nebo v rámci
jiných přístupů. Jde především o navazující správní řízení ohledně skutečného naplnění posuzovaných
ploch, případně o výstupy procedury EIA na konkrétní záměry naplňující plochu, která bude podléhat
oznamovací povinnosti ve smyslu Přílohy č. 1 zák.č.100/2001 Sb. v platném znění.

F.2 Návrh stanoviska příslušného úřadu
NÁVRH STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE
podle ustanovení § 10i odst. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název koncepce
Územní plán sídelního útvaru Bystřička
2. Kapacita (rozsah) záměru
Katastrální území Bystřička I a Bystřička II
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Zlínský
Obec: Bystřička
Katastrální území: Bystřička I a Bystřička II
4. Předkladatel koncepce
Obec Bystřička
5. Zpracovatel koncepce
Ing.arch. L. Pšenčík
atelier UTILIS
Lazy I./4007
760 01 Zlín
6. Zpracovatel posouzení koncepce
RNDr. Zuzana Kadlecová
Sokolská 3921
760 01 Zlín
Osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 15 246/3983/OEP/92
a
Arvita P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Průběh a závěry zjišťovacího řízení
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k návrhu zadání podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění:
Na základě návrhu zadání a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu, sděluje v souladu s § 10i
odst. 3 zákona jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona následující:
Zadání územního plánu Bystřička
je nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání byla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z důvodu:
 Některá funkční využití území (např. plochy rekreace, plochy výroby a skladování, plochy
dopravní a technické infrastruktury) mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle
§ 10i zákona.
Nedílnou součástí další fáze ÚP Bystřička bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Součástí vyhodnocení bude:
Návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Posouzení je nutné zaměřit nejen na přímo řešené, ale i širší dotčené území, v němž může v důsledku
předložené změny ÚP dojít ke změně stavu a kvality životního prostředí a veřejného zdraví.
Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, ekologickou stabilitu krajiny.
Při zpracování vyhodnocení přihlédnout k výše uvedeným vyjádřením z hlediska ochrany
přírody, ochrany zemědělského půdního fondu a dalších pořizovatelem ÚPD obdržených
vyjádření z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví.
Vypracování kapitoly závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.
2. Stručný popis hodnocení koncepce
Hodnocení vlivů koncepce „Územní plán sídelního útvaru Bystřička“ na životní prostředí a veřejné
zdraví bylo realizováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona.
V předloženém posouzení byla vyhodnocena významnost následujících vlivů:
Vlivy na veřejné zdraví

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení negativních
vlivů z dopravy na veřejné zdraví v tomto úseku komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na veřejné zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení emisní zátěže
z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci

Pozitivní vliv - Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase bude znamenat snížení hlukové zátěže
z dopravy podél stávající trasy komunikace.
U ostatních navrhovaných změn se nepředpokládají významné vlivy na hlukovou situaci.
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Vliv na jakost vod

Možný nepříznivý vliv - Odkanalizování navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV.
V případě zajištění likvidace odpadních vod ze stávajících i navrhovaných ploch individuálním
způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo vybudováním jímky
na vyvážení, nebude docházet k negativním vlivům na jakost podzemních nebo povrchových vod.
Příznivý vliv na jakost vod – po vybudování fungujícího kanalizačního systému zakončeného obecní
čistírnou odpadních vod.
Vlivy na charakter odvodnění oblasti

Příznivý vliv – realizace koncepce (dvou záchytných příkopů povrchových vod) přispěje ke zvýšení
retenční kapacity krajiny a ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.
Vlivy na ochranu před povodněmi

Možný nepříznivý vliv - Využití ploch BI: 5, 6; SO: 1, 21, 23; SO.3: 14; VD: 28; RH: 33, 34 je možné
pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb budou přizpůsobeny
možnému zaplavení.
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Možný nepříznivý vliv - Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice
lesa. V takovýchto případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem
ochrany lesa. Před vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně
posoudit z hlediska vlivu na zábor ZPF nebo PUPFL.
Změna místní topografie a reliéfu krajiny

Možný nepříznivý vliv – Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu,
reliéf a další zákonem chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
VKP

Možný nepříznivý vliv – Případné zásahy do VKP (les, vodní tok, údolní niv) nutno posoudit v rámci
podrobnější dokumentace.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Možný nepříznivý vliv – 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.
Vlivy na faunu, flóru a územní systémy ekologické stability

Možný nepříznivý vliv - Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným
narušením biotopu a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně
nenarušeném stanovišti v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění
rozhledny dále zasahuje do ochranného pásma PR Klenov.
Možné nepříznivé vlivy byly identifikovány z hlediska vlivu na chráněné části přírody i při
výstavbě a provozu rozhledny. Rušivý faktor výstavby rozhledny lze minimalizovat správným
načasováním stavebních prací.
Flóra může být negativně ovlivněna ztrátou stanoviště. Případný výskyt zákonem chráněných
druhů bude třeba ověřit biologickým průzkumem před započetím prací. Z hlediska obecné
ochrany druhů nebudou výstavbou rozhledny ohroženy jejich populace a není předpoklad jejich
negativního ovlivnění.
V souvislosti s existencí rozhledny dojde také ke zvýšení frekvence pohybu turistů (a tím
k navýšení hluku a rušení organismů) v přilehlých porostech lesů.
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Konstrukce rozhledny může poskytnout příležitosti pro hnízdění ptáků. Toto je nežádoucí, jelikož
hnízdící zvíře bude rušeno a může dojít až k opuštění mláďat.
Výstavbou ani provozem rozhledny nedojde k negativnímu ovlivnění přítomného lesního
ekosystému.
Vlivy na krajinný ráz

Možný negativní vliv - Krajinný ráz je citlivý zejména na vytváření nových dominant – výstavbu
plánované rozhledny bude třeba usměrnit navrženými regulativy a dalšími opatřeními, která vyplynou
v průběhu přípravy a projednání předmětné stavby.
Vliv na dopravu

Pozitivní vliv – Navrhované vedení kom. I/57 v tunelové trase vytvoří obchvat Bystřičky a také
zkapacitnění úseku této komunikace.
Vliv na rekreační využití krajiny

Nevýznamný vliv - Územní plán stabilizuje plochy rekreace. Nově navržené plochy nevytvářejí nová
střediska hromadné rekreace.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Možný nepříznivý vliv - 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.
Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou navržena ochranná
opatření, která snižují významnost těchto vlivů. Tato opatření budou dále respektována.
3. Závěry hodnocení koncepce
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
vydává s o u h l a s n é stanovisko
ke koncepci
„Územní plán sídelního útvaru Bystřička“
za dodržení následujících podmínek:
Zajistit likvidaci odpadních vod z navrhovaných ploch do doby vybudování kanalizace a ČOV
individuálním způsobem, tj. vybudováním vlastní domovní čistírny odpadních vod nebo jímky
na vyvážení.
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 pouze za předpokladu, že bude upraven terén a technické podmínky staveb
budou přizpůsobeny možnému zaplavení, tak aby nedocházelo k opakovaným výrazným škodám na
majetku.
Nové záměry v některých případech nerespektují odstup 50 m od hranice lesa. V takovýchto
případech je třeba záměr před realizací jednotlivě projednat s příslušným orgánem ochrany lesa. Před
vlastní realizací konkrétního záměru bude třeba každou lokalitu individuálně posoudit z hlediska vlivu
na zábor ZPF nebo PUPFL.
Potenciální vlivy nově navržené silnice I/57 v „tunelové trase“ na biotu, reliéf a další zákonem
chráněné zájmy bude třeba posoudit v rámci dokumentace EIA.
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.
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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.
Obnova rozhledny v lokalitě Klenov se může negativně projevit možným narušením biotopu
a nepříznivým ovlivněním fauny a flóry, neboť je umístěna v relativně nenarušeném stanovišti
v bezprostřední blízkosti RBC Bystřička. Plocha navrhovaná pro umístění rozhledny dále zasahuje
do ochranného pásma PR Klenov.
Při realizaci tohoto záměru bude třeba dodržovat následující regulativy:
- před stavbou je třeba provést biologický průzkum se zaměřením na zvláště chráněné druhy
rostlin i živočichů, přímo v místě plánované rozhledny, kde dojde k event. ztrátě
stanoviště;
- při dopravě stavebního materiálu je třeba přizpůsobit zatížení vozidel stavu lesní cesty;
- dopravu stavebního materiál neprovádět při dlouhodobých deštích, při rozbahnění cesty;
- rušivý faktor výstavby rozhledny minimalizovat správným načasováním stavebních prací;
- stavební práce a případné kácení stromů provádět mimo vegetační sezónu a období
hnízdění ptáků. Nejvhodnější dobou pro kácení dřevin je období od 1.11. do 15.3.
následujícího roku;
- vzhledem k omezí rušivých vlivů na organismy je vhodné vyloučit možnost pořádání
společenských událostí s masovou účastí lidí a produkcí akustického a vizuálního rušení
(hlasitá hudba, ohňostroje) na lokalitě plánované rozhledny, a to s celoroční platností.
Při realizaci plánované rozhledny je třeba dbát na vliv stavby na krajinný ráz, který je citlivý zejména
na vytváření nových dominant. Pro stavbu rozhledny je třeba zvolit vhodné regulativy jako
například:
- rozhledna bude navržena přiměřené výšky, zejména ve vztahu k okolním lesním
porostům;
- pro stavbu budou zvoleny vhodné materiály, které nebudou narušovat krajinný ráz území.
Tedy přírodní materiály (dřevo, místní kámen), další materiály nutné pro zajištění stability
stavby používat skrytě.
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.
Datum zpracování vyhodnocení vlivů: 18. října 2010, aktualizováno 31.7. 2014.
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