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VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A)

V ÚZEMÍ A SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

A.1

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a s dalšími dokumenty

A.1.1

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.929/2009
dne 20. července 2009. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla
schválena usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněna způsobem
umožňujících dálkový přístup dne 16.4.2015. Obec neleží v žádné z rozvojových os,
rozvojových oblastí, ani ve specifické oblasti. V době pořizování územního plánu nebyla
politika platná, a proto nebyla vyhodnocena v ÚP Chvalčov, ale je vyhodnocována až ve fázi
změny č. 1 ÚP. Pro území obce Chvalčov vyplývají z Politiky územního rozvoje České
republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PUR ČR“) požadavky na respektování
republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje, které se v řešení ÚP
promítly následovně:

-

(14), (20), (20a) Návrhem územního plánu je respektován požadavek ve veřejném zájmu
chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Charakterem, rozsahem, umístěním nových
zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace (kapitola F. Návrhu) bylo dbáno na zachování
rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny. Jsou minimalizovány
negativní vlivy rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. Rozvoj obytné zástavby je
směřován v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu. Nejsou navrhovány nové
rozvojové záměry ve volné krajině - ovlivňující negativně charakter krajiny, a proto nebyla také
potřeba navrhovat kompenzační opatření. Jsou vytvářeny územní podmínky pro realizaci
územního systému ekologické stability krajiny – navrhované plochy krajinné zeleně K č. 58, 59,
61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60. Řešením je zajištěna migrační prostupnost
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka. Navrženým řešením nedochází ke srůstání sídel.
Přímá návaznost na město Bystřice pod Hostýnem je dána historickým vývojem. Stejně tak
v případě rekreačního areálu Tesák - uvedená plocha sice znamená územní přesah funkčního
využití na sousední území, ale vlastní areál je izolovaný a nepředstavuje tedy riziko srůstání
sídel. Jedná se o stávající plochy zastavěného území se shodnou funkcí, jejichž lokalizace je
dána historickým vývojem, případně potřebou územního rozvoje. Obecně lze k situování obce ve
struktuře osídlení konstatovat, že nedochází ke srůstání sídel ani k vzájemnému negativnímu
ovlivňování.

-

(14a) Návrhem je respektován požadavek na ochranu zemědělské půdy a ekologických funkcí
krajiny - vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je součástí textové části ÚP Chvalčov.
Změnou nejsou navrhovány nové plochy s rozdílným způsobem využití generující zábor ZPF
s výjimkou ploch D č. 45 (rozšíření) a W č. 105.

-

(15,) (16), (16a) Územní rozvoj obce je koncipován ve spolupráci s představiteli obce (určený
zastupitel) tak, aby jeho rozvoj nebyl nahodilý, nýbrž soustředěný (viz. koncepce zastavitelných
ploch v Návrhu). Při stanovování způsobu využití území byla dávána přednost komplexním
řešením. Rozvoj obytné zástavby je řešen v návaznosti na zastavěné území obce a s ohledem na
dostupnost a hospodárnost technické infrastruktury a doplnění urbanistické struktury sídla.
Současně je zohledněn i princip „předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel“. V návrhu jsou současně zohledněny širší územní vazby.

-

(17) Odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn a vytváření pracovních příležitostí
v regionu, je v územním plánu naplňováno:
 stabilizací stávajících výrobních ploch jako ploch výroby a skladování V a návrhem ploch V č.
13, 14, což představuje zdroje pracovních příležitostí v území
 stabilizací a návrhem nových zastavitelných ploch pro bydlení (BI), protože řešené území leží
v blízkosti potenciálních zdrojů pracovních příležitostí (blízkost města Bystřice pod Hostýnem,
Vsetín a další)
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-

(18) Návrhem je posilován polycentrický rozvoj sídlení struktury a partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi, a to v daném případě zejména posilováním obytné funkce
včetně odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Obec ve struktuře osídlení zajišťuje
především bydlení ve venkovském prostředí s možností přímého dopravního spojení do
pracovištních center a center vyšší občanské vybavenosti. A dále se obec prezentuje jako
centrum s rekreačním potenciálem - zimní a letní rekreace s využitím rekreačních areálů pro
sjezdové lyžování, cykloturistika, turistika využívající potenciálů přírodního bohatství a kulturních
tradic, zejména poutní místo sv. Hostýn.

-

(19) V návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy), zeleně
a je zohledněn i požadavek na hospodárné využívání zastavěného území a návrhem
zastavitelných ploch nedochází k fragmentaci veřejné zeleně. Zábory půdního fondu
(zemědělského i lesního) jsou podrobněji zdůvodněny textové části ÚP Chvalčov; změnou č. 1
nedochází k návrhu nových ploch a k záborům ZPF. Jsou navrženy plochy krajinné zeleně K č.
58, 59, 61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60 a účelem doplnění funkčního systému
ÚSES. Zeleň je také přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití např. BI, O,
apod. Urbanistická koncepce je navrhována s cílem účelného a hospodárného využívání
území a navrhované uspořádání území je tak úsporné v nárocích na veřejný rozpočet obce,
dopravu a energie, čemuž odpovídá i navržený rozvoj území. Všechny nové zastavitelné plochy
jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území s výjimkou plochy dopravní a technické
infrastruktury.

-

(21) Navrženým řešením je zajištěna prostupnost krajiny, a to především vymezením
zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, vymezením nezastavěného území včetně
organizace krajiny a dále je posílena prostupnost krajiny vymezením a doplněním ÚSES (K č. 58,
59, 61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60).

-

(22), (29) Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území
pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika, sportovní využití
a související služby), a to
 stabilizací sítě pozemních komunikací (plochy D a P*) – cyklotrasy a pěší turistické trasy
(viz koordinační výkres) a návrhem ploch nových např. D č. 49 pro cyklostezku směr
Loukov
 stabilizací ploch občanského vybavení (O) a návrhem ploch nových O č. 9, 10, 11, 104 a
ploch rekreace za účelem posílení služeb např. v oblasti ubytování a stravování, sportovní
vyžití, sjezdovky apod. včetně ploch nových R č. 15, 16, 17, 18, 79
-

(23), (24), (27) Vymezením stávajících i nových ploch pro dopravní infrastrukturu, v zastavěném
území také ploch veřejných prostranství, jsou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti a prostupnosti území. Jsou navrženy plochy pro zpřístupnění stávajících i
navrhovaných ploch s obytnou funkcí a plochy pro vytvoření veřejného prostoru P* č. 8, 47.
Obytná zástavba není navrhována v blízkosti stávajících dopravních ploch nad rámec ploch
řešených ÚP. Je navržena plocha D č. 45 pro stabilizaci nadmístního záměru vedení silnice
II/150.

-

(25), (26) Ochrana území a obyvatelstva před potenciálními riziky přírodních katastrof, které
v řešeném území představují zejména erozní ohrožení, sesuvy a záplavy v důsledku přívalových
dešťů, je zajištěna stabilizací ploch nezastavěného území. Pro vodní tok na území obce je
stanoveno záplavové území, které je návrhem respektováno. Podmínky pro zvýšení přirozené
retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (např. kap. F Návrhu).

-

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel byly zohledněny nároky dalšího vývoje a rozvoje
území, při respektování urbanistické koncepce. Jsou stabilizovány stávající plochy občanského
vybavení – označení O a doplněny návrhem ploch nových O č. 9, 10, 11 a 104. Jednotlivé funkční
plochy jsou navrženy s cílem zajistit vyvážené podmínky pro všechny aktivity, které v obci
probíhají.

-

(30) Je navržena chybějící technická infrastruktura – kanalizace – T* č. 74, 75, 77, 78 a
požární nádrž na Hostýně – T* č. 26. Realizace technické infrastruktury (zejména zajištění
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dodávky vody a likvidace odpadních vod) je přípustná ve všech plochách s rozdílným využitím,
což umožňuje její dobudování dle potřeb území.
-

(31) Nejsou navrhovány nové plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Toto lze
zajistit v rámci jednotlivých staveb, již mimo podrobnost řešení územního plánu. Na území obce
se nachází jedna plocha pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna),
která je stabilizována jako plocha pro specifické druhy výroby a skladování VX.

Další body výše neuvedené nemají dopad do řešení ÚP Chvalčov, příp. se týkají urbanistické
koncepce měst. Naplňování cílů rozvoje území, které vytvářejí předpoklady pro zabezpečení
udržitelného rozvoje území, je také zřejmé z dalších kapitol odůvodnění.
Úpravy a změny řešené změnou č. 1 ÚP Chvalčov jsou v souladu s politikou územního rozvoje.

A.1.2 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Správní území obce Chvalčov je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti
23.10.2008. Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem
Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.
Ze ZÚR ZK zahrnujících právní stav ke dni 5.10.2012 vyplývají pro řešené území konkrétní
požadavky na respektování a upřesnění:
1. ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
2. krajinného celku Podhostýnsko, krajinného prostoru Bystřicko 3.1 (krajina lesní harmonická) a
Loukovsko 3.3 (krajina zemědělská intenzivní)
3. priorit územního plánování
4. protipovodňové ochrany území vyplývající z Plánu oblasti povodí Moravy a Dyje (ZUR ZK čl. 54)
(uvedená koncepce byla aktualizována)
5. komplexního řešení zásobování pitnou vodou dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje (ZUR ZK čl. 56b)
6. území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu –
Hostýnské vrchy
7. koridorů a ploch dopravní infrastruktury – přestavba silnice v úseku Bystřice pod Hostýnem –
Poličná, obchvat Křtomil (vymezena jako VPS PK 15)
8. územního systému ekologické stability –nadregionální úrovně :
- nadregionální biokoridor 149 – Kelčský Javorník - 148 (vymezen jako VPO PU21)
- nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník (vymezeno jako VPO PU07),
Ad 1) V řešení územního plánu byly zohledněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty:
Přírodní hodnoty jsou dané především situováním části obce v území s intenzivní zemědělskou
výrobou (severní část) a části v území s rozsáhlými lesními porosty v jižní části (typické znaky
krajinného rázu a krajinné scény). V jižní části obce území přechází do rozsáhlých lesních porostů s
přítomností obecně chráněných území přírody a krajiny. Jedná se především o plochu přírodního
parku Hostýnské vrchy, řadu maloplošných chráněných území – viz koordinační výkres Principy
ochrany těchto hodnot byly uplatněny při vymezování jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
(situování, velikost) a stanovením podmínek jejich regulace (výšková regulace zástavby, koeficient
zástavby, stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků). Současně jsou stabilizovány plochy
přírodní, plochy krajinné zeleně, plochy zemědělské a lesní a plochy vodních toků a vodních nádrží a
plochy vodní a vodohospodářské. Vyhodnocení ve vztahu ke krajinnému rázu je dále uvedeno v bodě
2). Na plochy s ochranou dle zákona o ochraně přírody a krajiny je navázán územní systém
ekologické stability, který se v řešeném území promítá na lokální a regionální úrovni.
V návrhu řešení byly také zohledněny pohledové horizonty - pohledový horizont nadregionálního
významu Hostýnských vrchů a pohledové horizonty regionálního významu – viz koordinační výkres.
Jsou zachovány významné pohledové osy, pohledové dominanty a zohledněny významné krajinné
prvky a vzrostlá zeleň – skupinová i soliterní.
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Kulturní hodnoty (architektonické, urbanistické a historické) v území jsou plně respektovány.
Nemovité kulturní památky v území reprezentuje kostel Nanebvzetí Panny Marie, kaple
blahoslaveného Jana Sarkandra a Jurkovičova – Kohlerova křížová cesta, které tvoří spolu s dalšími
památkami místního významu areál poutního místa sv. Hostýna. Ten je územním plánem stabilizován
jako ploch občanské vybavenosti specifických forem. Kulturní památky jsou zakomponovány do
přírodního prostředí a podmínkami využití plochy je zajištěna jejich náležitá ochrana.
Další nemovitou kulturní památku představuje výšinné opevněné archeologické hradiště na vrcholu
Hostýna a zřícenina hradu Obřany. Tyto památky jsou územním plánem respektovány a změnou č. 1
není do těchto území zasahováno.

Pohled na areál poutního místa sv. Hostýna
Stejně tak jsou do celkového řešení zakomponovány plochy s památkami místního významu
a drobnou sakrální architekturou – křížky a „válečné hroby“ včetně pamětních desek umístěných
nastávající zástavbě.,
Celé zemí obce lze považovat za území s archeologickými nálezy, což je v koordinačním výkres blíže
specifikováno. Podmínky pro případ nálezů v rámci realizace staveb upravuje příslušná legislativa.
Civilizační hodnota daná především kulturní zemědělskou krajinou na severu s postupným
přechodem do rozsáhlých lesních porostů v jižní části s typickým krajinným rázem a atraktivitou
území (poutní místo sv.Hostýn na západním okraji řešeného území, zvyky a tradice) byla jedním
z ukazatelů při zpracování návrhu územního plánu a je v řešení zohledněna např.:
- navrženou urbanistickou koncepcí, která respektuje charakter stávající zástavby a vazby na
krajinu včetně respektování pohledových horizontů Hostýnský vrchů a poutního místa
stabilizací sítě pozemních komunikací (plochy D a P*) – cyklotrasy a pěší turistické trasy (viz
koordinační výkres)
stabilizací ploch občanského vybavení (O, OX pro území poutního místa sv. Hostýna)

Poutní místo sv. Hostýn
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Na poutní místo je navázán zejména cestovní ruch v oblasti turistiky, cykloturistiky a rozvoj kulturních
(náboženských tradic a zvyků).
Areály Tesák, Kyčera, Valaška představují zázemí pro sportovní využití, letní (turistika a cykloturistika)
a zimní (sjezdové a běžecké lyžování).

Turistická chata Tesák
Ad 2) Typické znaky krajinného rázu, krajinné scény a cílové charakteristiky krajiny jsou urbanistickou
koncepcí respektovány a zachovávány. Obec se nachází v krajinného celku Podhostýnsko,
krajinném prostoru Hlinsko 3.6 (krajina zemědělská intenzivní) a Bystřicko 3.1 (krajina lesní
harmonická).
Severní část řešeného území reprezentuje krajinu zemědělskou intenzivní, která se vyznačuje
výrazným zastoupení produkční zemědělské výroby. Z hlediska reliéfu krajiny se jedná převážně o
rovinaté až ploché pahorkatiny. Otevřená krajinná scéna se vyznačuje rozlehlostí a přehledností
území. Mezi výrazné znaky území patří dochované urbanistické a architektonické znaky sídel,
makrostruktury polí, větrolamy, sakrální architektura apod.

Pohledový horizont Hostýnských vrchů
Jižní část území reprezentují rozsáhlé lesní porosty. V rámci uvedeného typu krajiny se přepokládá
přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo v řešení územního plánu zohledněno a územním
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plánem nejsou nově navrhovány plochy k odlesnění a pozemky určené plnění funkce lesa nejsou
dotčeny návrhem zastavitelných ploch s výjimkou plochy DS č. 101 pro přístupovou komunikaci na
Hostýn.
Vzhledem k charakteru krajiny byl minimalizován návrh zastavitelných ploch ve volné krajině. Za
účelem zachování typického rázu sídel byla stanovena maximální výšková hladina. Nejsou
navrhovány plochy pro hromadnou rekreaci s výjimkou doplnění ploch pro rozvoj sjezdového lyžování.
Nově navrhované zastavitelné plochy jsou ve většině případů v přímé návaznosti na zastavěné území
a přednostně jsou využívány plochy v zastavěném území. Jsou respektovány zásady vyplývající
z jednotlivých krajinných charakteristik a zapracovány v podrobnosti řešení zemního plánu. Toto se
promítá zejména do vymezení jednotlivých funkčních ploch a podmínek jejich využití včetně podmínek
ochrany krajinného rázu, při čemž byla zohledněna i polohy obce v Přírodním parku Hostýnské vrchy
a dopad na pohledové horizonty.
Ad 3) Jsou respektovány a naplňovány priority územního plánování ze ZUR ZK, a to následujícím
způsobem:
(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky
na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální
soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských
oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací
činnosti obcí.
Návrh ÚP Chvalčov přispívá k vyváženosti všech pilířů udržitelného rozvoje území. Posilovány jsou
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, a to nastavením celkové urbanistické koncepce, která
předpokládá minimální zásah do přírodního prostředí. Z tohoto důvodu je také hlavní rozvoj obytné
zástavby směřován v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu - BI č. 1 – 5, 27, 80.
Pilíř životního prostředí je dále posilován vymezením ÚSES – K č. 58, 59, 61 – 69, 73, P č. 54, 55, 57,
60. Sociální soudržnost je podpořena návrhem plochy občanského vybavení O č. 9, 10, 11, 104. Obec
Chvalčov má zajištěnu dobrou dopravní dostupnost do měst Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Vsetín,
která představují zdroj pracovních příležitostí. Jsou navrženy plochy pro rozvoj dopravní a technické
infrastruktury.
(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů
podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZUR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově
významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České
republiky (dále PUR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají
ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK).
Na území obce se nenacházejí rozvojové záměry vyplývající ze ZUR ZK s výjimkou plochy D č. 45.
(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního
rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností
(ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových
hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění
potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Dotčené území neleží v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního
rozvoje ČR.
(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály
koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních
významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností.
Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem
zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Řešením ÚP Chvalčov jsou dány podmínky pro zvýšení atraktivity obce a tím její větší
konkurenceschopnost. Je posilován polycentrický rozvoj sídla, což v daných podmínkách představuje
především posílení významu obce jako střediska místního významu např. stabilizací ploch obytných,
ploch občanského vybavení a dalších.
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(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb
a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy
kraje podle PRÚOZK, PUR ČR, ZUR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje
nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na:
 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou
formu dopravní obsluhy území kraje;
Železniční dopravu v daném území reprezentuje železniční trať č. 303 Kojetín – Ostrava, která
je územně stabilizována.


rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění
do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným
podílem motorové dopravy.
Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití území pro cyklistickou
dopravu, která z větší části využívá stávající sítě pozemních komunikací (plochy D a P*).
Řešeným územím prochází také značená cyklistická trasa 5035 a 5037 – navržená plocha D
č. 49. (viz koordinační výkres).

(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje
ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:
 zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti
a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově
a zkvalitnění krajinných hodnot území;
 umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co
nejméně konfliktních lokalit a následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;
 zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;
 zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní
charakteristiky.
Návrhem ÚP Chvalčov jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních
a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních
složek. Ochrana přírody a krajiny byla zohledněna zejména při návrhu koncepce rozvoje obce.
(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:
 upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území;
 významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou,
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné
zeleně a zachování prostupnosti krajiny;
Řešené území neleží v rozvojové ose ani v rozvojové oblasti. Nadmístní občanské vybavení je
situováno v sousedních rozvojových oblastech a osách. Základní úkoly vyplývající z polohy sídla jsou
tak uplatňovány v řešení územního plánu – viz Koncepce rozvoje a urbanistická koncepce. Vzhledem
k navržené koncepci je tak zachována prostupnost krajiny a chráněny přírodní hodnoty území.
využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch
vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání
zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla;
Vymezení ploch a objektů pro podnikání v zastavěném území je stabilizované (stávající plochy výroby
a skladování) a nedochází ke zhoršení podmínek pro využívání zastavěného území a je dodržena
funkční a urbanistická celistvost sídla. Podnikatelské aktivity nerušícího charakteru s ohledem na
obytné prostředí lze taky situovat do stávajících ploch bydlení individuálního a ploch smíšených.
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hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;
 vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace;
V návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy), zeleně a je
zohledněn i požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. Navrženým řešením je
zajištěna prostupnost krajiny, a to především vymezením zastavitelných ploch především v návaznosti
na zastavěné území, vymezením nezastavěného území včetně organizace krajiny a dále je posílena
prostupnost krajiny vymezením ÚSES. Návrhem zastavitelných ploch nedochází k fragmentaci veřejné
zeleně.


výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky,
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu
s podmínkami v konkrétní části území;
 významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj,
a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční
funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější
rekreační a turistické využívání území;
Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika, sportovní využití a související
služby). Návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru - krajina
zemědělská intenzivní, pro kterou je typický vysoký podíl produkční zemědělské výroby, a krajina
lesní harmonická, která je dána převažujícím zastoupením lesů. Vzhledem k charakteru krajiny byl
minimalizován návrh zastavitelných ploch ve volné krajině. Nejsou navrhovány plochy pro
rodinnou rekreaci. Limitem při navrhovaném rozvoji byly také krajinné horizonty, zejména horizont
Hostýnských vrchů.


rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských
činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel
současných i budoucích;
Do řešeného území nezasahují nově navrhované krajské systémy dopravní obsluhy s výjimkou
plochy D č. 45 pro vedení silnice II/150, což je koordinováno z hlediska širších územních vztahů.


zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;
 vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umísťování do nich veřejné
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
Protipovodňová ochrana je zajištěna, mimo jiného, stabilizací ploch nezastavěného území (Z, L,
K, P, W, WT). Pro vodní tok Bystřička je stanoveno záplavové území, které je návrhem
respektováno. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány
organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací,
zejména ploch W č. 19, 21, 22, 23 a 105.


vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování
a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití připouštějí technickou infrastrukturu slučitelnou
s hlavním využitím, jejíž součástí jsou i opatření pro zadržování, vsakování a využívání
srážkových vod. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány
organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací. A
dále návrhem ploch W č. 19, 21, 22, 23 a 105.


důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu
a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území
podmínky pro jejich opětovné využití;
V řešeném území se nenachází areál typu „brownfields“
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(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje,
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho
specifických hodnot. Dbát přitom současně na:
 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti
v hlavních centrech oblastí;
Obec Chvalčov neleží ve specifické oblasti.
zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí
v území;
ÚP Chvalčov zohledňuje hodnoty v území (podrobněji v kap. A.1.2 bod 1) Odůvodnění.


preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní
rezervy pro případnou náhradní výstavbu.
Návrhem jsou minimalizována potenciální rizika vznikající v důsledku přírodních katastrof.
Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny
a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (viz kap. F Návrhu).
Protipovodňová ochrana je zajištěna, mimo jiného, stabilizací ploch nezastavěného území (Z, P,
K, L, WT, W). Součástí systému sloužícího ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, a tím
předcházení riziku povodní jsou navrhované plochy pro retenční nádrže W č. 19, 21, 22, 23 a 105.


(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých
a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit
možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.
V řešeném území jsou plochy po těžbě, které jsou však vymezeny podle současného využití, zejména
jako plochy krajinné zeleně, a nepředpokládá se jejich další rozvoj. Územní plán nenavrhuje
samostatné plochy pro rozvoj obnovitelných druhů energie, ale na území obce je stávající plocha VX
– plochy pro specifické druhy výroby a skladování (stávající fotovoltaická elektrárna). Zachování
větrné elektrárny na panoramatu Hostýna se nepředpokládá z důvodu narušení krajinného rázu
(plocha přestavby OX č. 50).
(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území
kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách
ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky
na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy
z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané
plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.
Nároky na zábory ZPF byly minimalizovány tak, aby byl zajištěn rovnoměrný vývoj všech tří pilířů
udržitelného rozvoje. Změnou č. 1 nedochází k záboru nových ploch ZPF s výjimkou ploch č. 45, 105.
(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Řešené území je situováno v území důležitém pro obranu státu a v ochranném pásmu zařízení AČR,
což představuje limity, které jsou v řešení ÚP zohledněny. Na celém území je zájem ministerstva
obrany posuzován z hlediska povolování vybraných druhů staveb, což je předmětem navazujících
řízení. Zájmy civilní ochrany obyvatelstva lze řešit v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití bez požadavku na vymezení samostatné urbanistické plochy.
(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení
a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.
ÚP Chvalčov je v souladu s rozvojovými koncepcemi kraje - podrobněji v kapitole A.1.3 Odůvodnění.
(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů
a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby
koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových
koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.
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Řešené území nesousedí s územím cizího státu. Územní vazby se sousedními obcemi a kraji jsou
vyhodnoceny v kap. A.3 Odůvodnění.
(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují
konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.
Není obsahem řešení územního plánu.
Ad 4)

Protipovodňová ochrana území je podrobněji vyhodnocena v kap. A.1.3 Odůvodnění

Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změnou č.1 ÚP
Chvalčov není zasahováno do koncepce zásobování pitnou vodou, která byla v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací nastavena ÚP Chvalčov
Ad6) Pohledový horizont Hostýnských vrchů, který je ZUR ZK vymezen jako území speciálních
zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu, je v řešení
územního plánu zohledněn. Ve vztahu k pohledovým horizontům zakresleným v koordinačním
výkrese byly nastaveny podmínky ochrany krajinného rázu. V šířce 100m od osy vymezené
v koordinačním výkrese, na každou stranu platí zákaz umisťování staveb, které by narušovaly
obraz místa a siluetu obce a vytvářely negativní pohledové dominanty, čímž je zajištěno, že
v uvedeném území nebudou vznikat novodobé dominanty s negativním vlivem na krajinný
horizont s dominantou tvořenou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a navazujícími stavbami,
které tvoří ucelený komplex poutního místa. Ve vztahu ke krajinnému rázu, pohledovým osám,
dominantám a horizontům byla nastavena i regulace výškové hladiny zástavby ve vlastním
sídle.
Ad7) Koridor pro dopravní infrastrukturu – přestavba silnice v úseku Bystřice pod Hostýnem –
Poličná, obchvat Křtomil, představuje vedení silnice II150 v nové stopě. Plocha byla vymezena
již v ÚP Chvalčov a je dále upřesněna změnou č. 1 a koordinována z hlediska širších
územních vztahů s okolními obcemi – je řešena návrhem plochy D č. 45.
Ad 8) V řešení ÚP je respektován a zapracován územní systému ekologické stability nadregionální
úrovně, který představuje:
 nadregionální biokoridor 149 – Kelčský Javorník - 148 (VPO PU21)
 nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník (VPO PU07).
Ten je územním plánem vymezen na stávajících funkčních společenstvech a koordinován
z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi. Změnou č. 1 do něj nebylo
zasahováno.
Ad 5)

Změnou č. 1 ÚP Chvalčov nedochází k ovlivnění záměrů ze ZÚR ZK.

A.1.3 Další koncepční a rozvojové dokumenty
Územní plán Chvalčov plně respektuje všechny známé koncepční a rozvojové dokumenty vztahující
se k řešenému území. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs do územně analytických podkladů
jako hodnoty, limity a záměry, případně rovnou do závazných územně plánovacích dokumentů (ZUR
ZK).
Po rozborech koncepčních a rozvojových dokumentů ve vztahu k řešení změny č. 1 územního
plánu Chvalčov bylo možno konstatovat následující:
●
●

●



Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny – jako zásadní podklad zejména při
navrhování územního systému ekologické stability je respektována. Řešením změny
č. 1 není zasahováno do koncepce územního systému ekologické stability krajiny.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20.10.2004
usn.č.770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje - dokument byl zcela
zohledněn jak v oblasti koncepce odkanalizování města, tak v oblasti zásobování
pitnou vodou. Změnou č. 1 ÚP Chvalčov není do koncepce zasahováno.
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje část Návrh výhledové
koncepce GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004
usnesením č. 656/Z24/04 – řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov neovlivňuje koncepci
cyklodopravy v řešeném území.
Národní plán povodí Dunaje (schvál. usnesením Vlády České republiky č. 1083
z 21. 12. 2015)
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu- pro řešené území platí Plán dílčího
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povodí Moravy a přítoků Váhu (plán PDPMPV), schválený zastupitelstvem Zlínského
kraje dne 20.4.2016, který obsahuje v kapitole VI. opatření k dosažení cílů:
- VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s
významným povodňovým rizikem
- VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo oblasti s
významným povodňovým rizikem
Hlavním cílem ochrany před povodněmi je snížení ohrožení obyvatel před
nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních a historických
hodnot před znehodnocením záplavami. Mezi významné vodohospodářské problémy
se řadí významné hydromorfologické změny, ohrožení extrémními hydrologickými jevy
(povodně), nadměrná vodní eroze, ale také opatření ke snížení nepříznivých účinků
sucha.
Zásadním úkolem vstupujícím do územního plánování je ochrana před povodněmi a
vodní režim krajiny, při čemž v rámci regulace podmínek pro využití území je nutné
zajistit vzájemnou koordinaci mezi povodňovou ochranou a územním plánováním.
Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány také
organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobe využití a jejich
regulací (viz kap. F Návrhu) včetně vymezení ÚSES.
Z Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu nevyplývají pro řešené území konkrétní
požadavky.
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (schvál. usnesením Vlády
České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015).
Na základě tohoto usnesení Ministerstvo životního prostředí vydalo Opatření obecné
povahy z 22.12.2015 s č.j. 90992/ENV/15 (účinnost od 19.1.2016), jehož součástí
jsou v příloze č. 1 stanovené cíle a v příloze č. 2 souhrn opatření pro zvládání
povodňových rizik, které tvoří závaznou část tohoto opatření.
Řešené území neleží v oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem a
z plánu pro zvládání povodňových rizik nevyplývají konkrétní opatření.
Pro vodní toky na území obce není stanoveno záplavové území. Podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny
a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (viz kap.
F Návrhu). Vzhledem k situování obce v krajině s vysokým podílem lesa nejsou
navrhována protierozní opatření. Tato opatření však lze realizovat ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití jako technickou
infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím, příp. jako stavby, zařízení a jiná opatření,
které nejsou vyloučeny ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona.
„Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“ (HydroprojektCZ a.s.
Praha, srpen 2007), která byla aktualizována (Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. Praha, září 2013). Uvedená studie nepředpokládá v řešeném území žádná
opatření s územními nároky.
Generel dopravy Zlínského kraje - Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje
(dále jen „GD ZK“) - část Návrh výhledové koncepce GD ZK (schválena
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14. 12. 2011 usnesením č. 0625/Z18/11) je
navrženým řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov respektován. Navrhované záměry
neovlivňují negativně koncepci dopravy na území města ani v širších vazbách, ale
doplňují ji a rozvíjejí

Navrhované řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov nemá dopad na další koncepční a rozvojové dokumenty,
kterými jsou:
●
Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce
Zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů
dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení
kvality ovzduší Zlínského kraje, vyhlášen Nařízením č. 1/2005 ze dne 7. 11. 2005
●
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025 schválený
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0667/Z2016 dne 24.2.2016 který byl
vyhlášen OZV ZK č. 1/2016 ze dne 24.2.2016, kterou se vyhlašuje závazná část
Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025

Krajinný ráz Zlínského kraje kategorizace významných území z hlediska
krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh regulativů (2005) - krajinný
ráz je respektován a byl podkladem pro vyhodnocení jednotlivých požadavků na
změny uplatněných ve Zprávě – viz kap. B.1
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A.2

Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území

Územní plán Chvalčov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Navržené záměry vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Je respektováno hledisko komplexního řešení, účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a podmínky využití ploch),
čímž jsou vytvořeny v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území. Byly respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území,
vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na charakter a hodnoty
území jsou navrženy podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany
nezastavěného území, vč. prostorové regulace staveb a opatření podle § 18, odst. 5 SZ v souladu
s charakterem území. Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její
hospodárné využívání, veřejné zdraví atd. (viz. koncepce rozvoje a vymezení zastavitelných ploch).
Změnou č.1 ÚP Chvalčov dochází k aktualizaci zastavěného území a souvisejícím úpravám
zastavitelných ploch a případně i jejich funkcí. Nové zastavitelné plochy nejsou změnou č. 1
navrhovány. Obecně lze konstatovat, že je územní plán v souladu
dle §18 stavebního zákona:
a) vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, což se promítá do navržené urbanistické koncepce, koncepce
uspořádání krajiny a podmínek využití jednotlivých funkčních ploch
b) zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a podmínky využití ploch)
c) řešením územního plánu byly koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území, vyjádřené
především ve zprávě o uplatňování územního plánu, územně analytických podkladech
a v dalších koncepčních materiálech – viz kap. A.1 Odůvodnění
d) jsou ve veřejném zájmu respektovány a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území,
vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (stabilizovány jsou ve své
poloze nemovité kulturní památky (areál poutního místa sv. Hostýna i další památky místního
významu – zejména sakrální architektura, aj.) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v minimálním
rozsahu pro naplnění předpokládaných rozvojových záměrů a pro jednotlivé plochy včetně ploch
nezastavěného území jsou stanoveny podmínky jejich využití
e) s ohledem na ochranu krajiny určuje ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajišťuje ochranu nezastavěného území, vč. regulace staveb a opatření podle § 18, odst. 5
stavebního zákona v souladu s charakterem území tj. vyloučení staveb, zařízení a opatření
v nezastavěném území
a dle §19 stavebního zákona:
a)
návrh řešení ÚP Chvalčov vychází ze zjištění skutečného stavu území a zohledňuje přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty v území – viz kap.A.1.
b)
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území
c)
byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její
hospodárné využívání, veřejné zdraví atd. (viz koncepce rozvoje obce a vymezení
zastavitelných ploch). Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území
d)
součástí podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je stanovení
podmínek prostorové regulace např. výškové hladiny zástavby
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e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

A.3

stanovení podmínek využití jednotlivých funkčních ploch je navrženo na základě vyhodnocení
stávajícího charakteru sídelní struktury a krajiny
řešení územního plánu nenastavuje etapizaci
podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof jsou v daném území
řešeny stabilizací jednotlivých ploch nezastavěného území a podmínkami jejich využití včetně
vylučování staveb, zařízení a opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona - stavby, zařízení a
jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a jejich odstraňování
nejsou v neurbanizovaném území vyloučeny
návrhem jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn stabilizace výrobních areálů jako ploch pro výrobu a skladování (využití pro podnikání),
stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
urbanistická koncepce je navrhována s cílem účelného a hospodárného využívání území
a navrhované uspořádání území je tak úsporné v nárocích na veřejný rozpočet obce, dopravu
a energie, čemuž odpovídá i navržený rozvoj území.
jsou vytvořeny podmínky pro zajištění civilní ochrany stabilizací jednotlivých funkčních ploch
(např. ploch s hasičskou zbrojnici – plochy občanského vybavení O), respektování limitů a
kapacit technické infrastruktury (zásobování vodou, elektrickou energií, apod.)
nejsou navrženy plochy asanací. Územním plánem je navržena 1 plocha přestavby – OX č.
50 (Přestavba 1) na ploše pozemku větrné elektrárny určené provozně na dožití v areálu
poutního místa sv. Hostýna
nejsou navrhovány záměry, které by vyžadovaly návrh kompenzačních opatření
v řešeném území se nacházejí bývalé plochy těžby, které jsou územně stabilizovány a
nepředpokládá se jejich další územní rozvoj. Územní plán nenavrhuje samostatné plochy pro
využívání přírodních zdrojů.
uplatňuje poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péče, což je zřejmé z vlastního návrhu řešení.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

Změnou č.1 ÚP Chvalčov nejsou řešeny záměry (nové funkční plochy), které by ovlivnily vazby
na sousední obce. Rovněž nedochází ke změnám z hlediska návaznosti prvků ÚSES, dopravní i
technické infrastruktury Z hlediska širších vztahů zůstává řešení územního plánu Chvalčov beze
změn.
Obec Chvalčov se nachází ve Zlínském kraji a sousedí a přímo navazuje na město Bystřici pod
Hostýnem na jeho východní straně, část obce leží v přírodním parku Hostýnské vrchy. Správní území
obce je tvořeno dvěma katastrálním územím – k.ú. Chvalčov a Chvalčova Lhota.
Řešením územního plánu je zajištěna návaznost na územní plány obcí Bystřice pod Hostýnem,
Slavkov pod Hostýnem, Rusava, Rajnochovice Loukov, Držková, Mrlínek, což je dokumentováno
v Koordinačním výkrese; je zajištěna návaznost dopravní a technické infrastruktury a z hlediska
rekreačního využití území návaznost sítě tras pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Bystřice pod Hostýnem (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost funkčních ploch, návaznost ÚSES
včetně ploch nově navrhovaných (součást LBK3a – plocha K č. 69.
Loukov (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech i
na nově navrhovaných (součást LBK8), je koordinován záměr ZÚR ZK – silnice II/150 (D č. 45) a je
zajištěna návaznost na cyklostezku v ploše D č. 49 na území sousední obce
Mrlínek (vydaný ÚP) – je koordinován záměr ZÚR ZK – silnice II/150 (D č. 45) a je zajištěna
návaznost ploch pro dopravní infrastrukturu na území sousední obce
Rajnochovice (vydaný ÚP) - zajištěna návaznost prvků ÚSES včetně nadregionální úrovně na
stávajících funkčních společenstvech a návaznost funkčních ploch v rámci sportovně rekreačních
areálů
Slavkov pod Hostýnem (pořizovaný ÚP – dokumentace pro SJ) - je zajištěna návaznost funkčních
ploch, návaznost ÚSES a koordinace širších územních vztahů v návaznosti na poutní místo sv.
Hostýna
Držková (vydaný ÚP) – je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech
Rusava (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech a
také návaznost nově navrhovaných ploch doplňujících ÚSES do funkčního celku
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Návaznost ve formě ploch s rozdílným způsobem využití je dokumentována v koordinačním výkrese
v rozsahu existujících dat vydaných územních plánů. Územním plánem nejsou navrhovány plochy,
které by negativně ovlivňovaly stávající nebo navržené využití na území sousedních obcí.
Změnou č. 1 byl z hlediska širších územních vztahů koordinován právě záměr ze ZÚR ZK – silnice
II/150 – plocha D č. 45.
Navrženým řešením nedochází ke srůstání sídel. Jednotlivá dílčí plocha s rekreačním využitím –
Tesák znamená územní přesahy funkčního využití na sousední území, ale vlastní areál je izolovaný a
nepředstavuje tedy riziko srůstání sídel. Jedná se o stávající plochy zastavěného území se shodnou
funkcí, jejichž lokalizace je dána historickým vývojem, případně potřebou územního rozvoje. Stejně
tak návaznost na území sousedního města Bystřice pod Hostýnem s přímou návazností jednotlivých
funkčních ploch, zejména pro bydlení, která je dána historickým vývojem. Obecně lze k situování obce
ve struktuře osídlení konstatovat, že nedochází ke srůstání sídel ani k vzájemnému negativnímu
ovlivňování.

A.4

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Na území obce Chvalčov nejsou v rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov navrhovány nové plochy pro záměry
nadmístního významu. A ty ani nebyly řešeny v rámci ÚP Chvalčov s výjimkou upřesnění záměrů ZÚR
ZK.

A.5

Soulad s požadavky stavebního zákona

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Použití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a z jednotné metodiky
zpracování územních plánů na území Zlínského kraje. Řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov navazuje na
řešení ÚP Chvalčov. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně jejich regulace
a podmínek ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v kapitole 6. Návrhu ÚP Chvalčov, ve znění změny
č. 1. Je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití pro jednotlivé
plochy a současně jsou definovány i použité pojmy.
V územním plánu jsou použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:
- plochy bydlení individuálního (BI)
- plochy rekreace (R)
- plochy občanského vybavení (O)
- plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX)
- plochy dopravní infrastruktury (D)
- plochy pro dopravu specifických forem (DX)
- plochy pro drážní dopravu (DZ)
- plochy technické infrastruktury (T*)
- plochy veřejných prostranství (P*)
- plochy smíšeného využití (S)
- plochy výroby a skladování (V)
- plochy pro specifické druhy výroby a skladování (VX)
- plochy vodních toků a vodních nádrží (WT)
- plochy vodní a vodohospodářské (W)
- plochy sídelní zeleně (Z*)
- plochy krajinné zeleně (K)
- plochy přírodní (P)
- plochy zemědělské (Z)
- plochy lesní (L)
V souladu s vyhláškou jsou použity zejména plochy označené O, T*, P*, V, P, Z, L, R.
Plochy pro bydlení jsou s ohledem charakter zástavby podrobněji specifikovány jako plochy
individuálního bydlení (BI), které představují čisté bydlení v rodinných domech. Plochy občanského
vybavení jsou v konkrétním případě dále podrobněji členěny na plochy občanské vybavenosti

19

specifických forem (OX), kdy součástí této plochy je areál poutního místa sv. Hostýna s nemovitými
kulturními památkami a veřejnou infrastrukturou. Vzhledem k exponované poloze a významu areálu je
použita pro toto území odlišná regulace. Pro řešené území jsou dále použity plochy smíšeného
využití (S) pro bydlení kombinaci s občanským vybavením, výrobními a nevýrobními službami, což je
dáno stávajícími funkcemi v území. Jako typicky vodohospodářská plocha je vymezena plocha
označená WT, která zahrnuje vodní plochy a toky. Dopravní plochy jsou podle charakteru podrobněji
členěny na plochy dopravní infrastruktury D, které zahrnují silniční motorovou dopravu, ale i dopravu
pěší, cyklistickou a hromadnou, a plochy pro drážní dopravu DZ. Současně je použita plocha pro
dopravu specifických forem DX, což představuje plochu pro silniční dopravu včetně mostů
v koordinaci s plochami ÚSES a vodními toky. Toto členění je dáno rozdílnými požadavky na regulaci
ploch.
S ohledem na specifické podmínky a charakter území lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4
vyhlášky č. 501/2006Sb. ve zvlášť odůvodněných případech stanovit plochy s rozdílným způsobem
využití nad rámec vyhlášky.
Pro územní plán byly použity plochy krajinné zeleně (K) pro zeleň v nezastavěném území s převážně
krajinotvornou a ekologickou funkcí. Uvedené plochy slouží jako chybějící koncepční nástroj pro
podchycení a řešení organizace krajiny a jsou použity v případech, kdy je účelné tyto plochy
samostatně vymezit. Plochy krajinné zeleně se vymezují také pro biokoridory USES. Pro navrhována
opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny jsou použity plochy W – plochy vodní a
vodohospodářské. Pro řešení v sídle jsou pro samostatné plochy zeleně využity plochy sídelní zeleně
Z*, které slouží pro veřejnou a izolační zeleň v zastavěném území. Plochy pro specifické druhy výroby
a skladování (VX) v území reprezentuje plochy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů –
stávající fotovoltaická elektrárna.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, § 2, se plochy vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití;
tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující,
podmiňující nebo nekolidující činnosti, … S ohledem na toto ustanovení je nastaveno i přípustné
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ve vztahu k dopravní a technické
infrastruktuře. Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití je ve vyhlášce nastaven rámcový
rozsah tzn., že definice jednotlivých ploch nepředstavuje taxativní výčet přípustných činností a staveb,
ale uvádí, že „…plochy zpravidla zahrnují …“ tzn., že umožňují připustit i další využití a stavby nad
rámec stanovený vyhláškou. V případě ÚP Chvalčov se jedná o dopravní a technickou infrastrukturu
slučitelnou s hlavním využitím, kterou jsou stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které
nekolidují s hlavním využitím, což se dále posuzuje v navazujících řízeních na základě podrobnější
dokumentace.
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v plochách, které jsou součástí
nezastavěného území, výslovně vyloučeny některé typy staveb - viz kapitola 6.Návrhu.
Členění ploch vychází z převládajícího způsobu využití ploch a požadavků na rozvoj území při
zohlednění všech limitů a hodnot a základní koncepce územního plánu nebyla změnou měněna.
Došlo pouze k úpravě podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

A.6

Soulad s požadavky zvlášních právních předpisů

Požadavky k řešení vyplývající ze zvláštních právních předpisů a jejich aktualizací jsou zahrnuty
ve Zprávě o uplatňování ÚP Chvalčov (dále jen „Zpráva“). Dotčené orgány hájící zájmy dle zvláštních
právních předpisů, kterými jsou např. vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon
o ochraně ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o státní památkové péči,
lesní zákon, zákon o požární ochraně, zákon o pozemních komunikacích, horní zákon, zákon
o ochraně veřejného zdraví a další, uplatnily své požadavky v procesu projednání Zprávy a byly do ní
zahrnuty. Vyhodnocení splnění požadavků Zprávy je uvedeno v kap. B.4 Odůvodnění.
Požadavky zvláštních zákonů se také promítají do řešení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a Politiky územního rozvoje ČR, což je podrobněji vyhodnoceno v kapitole A Odůvodnění.
Stejně tak byly podkladem pro řešení změny ÚP Chvalčov aktuální územně analytické podklady
(aktualizace 2014) včetně RURU, které obsahují limity využití území vyplývající ze zvláštních právních
předpisů.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že změna ÚP Chvalčov je v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů.
Případně další požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů nebo z řešení rozporů lze dále
uplatnit v procesu projednání změny.
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B)

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ

B.1

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B.1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- změna označená v textové části Návrhu č. 1
Zastavěné území bylo vymezeno v ÚP Chvalčov k 30.9.2009 a je aktualizováno k datu 1.5.2016 na
základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu v souladu se zákonným ustanovením
daným stavebním zákonem. Jedná se o úpravy, které se do výkresové části promítají úpravou hranic
zastavěného území a změnou návrhové (zastavitelné) plochy na stavovou, v odůvodněných
případech také spojených se změnou (úpravou) funkce. V textové části návrhu se úprava
zastavěného území promítá také v kapitole I. C2 Vymezení zastavitelných ploch nebo jejich
vypuštěním.
Uvedená úprava se promítá do Hlavního výkresu, Výkresu VPS, VPO a asanací a Výkresu základního členění
území. V případě, že se prvky promítají i do více výkresů výroku, mají vždy stejné označení.
V textové části byl stávající text doplněn novým zněním týkajícím se aktualizace (datum aktualizace). Nadbytečná
popisná část byla z výrokové části územního plánu vypuštěna, protože se jedná o náležitosti patřící do

Odůvodnění.

B.1.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
- změna označená v textové části Návrhu č. 2
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
Dále je z textu podkapitoly označené 2.1 vypuštěn odkaz týkající se zkapacitnění silnice II/437
Bystřice p.H. – Tesák, protože pro uvedený záměr nejsou územním plánem navrhovány plochy.
Úpravou je uvedena do souladu textová a výkresová část územního plánu. A dále je doplněna
koncepce řešení, která spočívá především v posilování obytné funkce a zohlednění hodnot v území
a stabilizaci územních vztahů a rozvoji poutního místa sv. Hostýna, což odráží ve vlastním řešení – viz
výkresová část.
Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se
nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP.
Z hlediska ochrany a rozvoje hodnot byly doplněny požadavky ve vztahu k ochraně krajinného rázu a
potřebě regulovat charakter zástavby (prostorově, architektonicky) a respektování pohledových
horizontů Hostýnských vrchů s dominantou sv. Hostýna.
Je také doplněn požadavek na zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení její biodiverzity, což se
také promítá do návrhové části územního plánu.

B.1.3 URBANISTICKÁ

KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

ZASTAVITELNÝCH

PLOCH,

PLOCH

- změna označená v textové části Návrhu č. 3
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se
nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na
svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení. A také údaje,
které jsou zřejmé a jednoznačné z tabulkového řešení.
V rámci urbanistické koncepce je doplněn v souladu s naplňováním koncepce (viz výkresová část)
požadavek na řešení veřejné infrastruktury.
Je aktualizován rozsah zastavitelných ploch v tabulce a jejich výměra je uváděna v v hektarech
s výjimkou malých ploch, u kterých nelze tento údaj spolehlivě uvést – zde je výměra ponechána
v metrech, což je zřejmé z tabulky. U jednotlivých ploch byly aktualizovány jejich názvy tak, aby byl
zajištěn soulad textové a výkresové části.
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Vymezení zastavitelných ploch
Jsou provedeny následující úpravy zastavitelných ploch na základě aktualizace zastavěného území
především z následujících důvodů:
realizace staveb v části nebo v celé zastavitelné ploše
realizace staveb v části nebo v celé zastavitelné ploše spojená se změnou využití části plochy
změna způsobu využití zastavitelné plochy (soulad se skutečným stavem v území)
Tyto změny se v textové části promítají úpravou výčtu zastavitelných ploch, zejména jejich
vypuštěním. V tabulce byly ponechány i ostatní plochy (nejen plochy zastavitelné, a to z důvodu
přehlednosti a návaznosti na původní územní plán.
Rozsah všech provedených změn je zřejmý s úplného změnového znění výrokové části.
Nové zastavitelné plochy nejsou v souladu se Zprávou navrhovány s výjimkou úpravy plochy D č. 45
(koordinace se sousedním územím) a ploch D č. 101 - úprava přístupu na Hostýn, O č. 104, W č. 105
– plochy v zastavěném území s novou funkcí.

B.1.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
- změna označená v textové části Návrhu č. 4
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se
nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na
svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení. Jsou doplněny
odkazy jednotlivých návrhových ploch pro lepší orientaci v ÚPD.
V částech „Spoje a spojová zařízení, elektronické komunikace“, Nakládání s dopady“ je doplněna
základní koncepce řešení technické infrastruktury. Jedná se o chybějící údaj o koncepci řešení
územního plánu.

B.1.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

- změna označená v textové části Návrhu č. 5
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se
nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na
svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení.
Je vypuštěn Návrh podmínek funkčního využití ploch (regulativů) pro ÚSES jako nadbytečný, protože
ve stejném znění je uveden v kap. 6 Návrhu.
Byly aktualizovány v souladu s vyhláškou názvy dílčích podkapitol a v případě vypuštěných textů byla
doplněna koncepce řešení. V případech, kdy jsou uváděny neaktuální (příp. nepravdivé údaje) došlo
k jejich vypuštění a aktualizaci.
.

B.1.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ A POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

- změna označená v textové části Návrhu č. 6
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V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
V podkapitole 6.1 se nově se nahrazují v celém rozsahu podmínky pro využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití včetně vymezení použitých pojmů. V územním plánu jsou použity
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, kterým jsou přiřazeny podmínky pro jejich využití.
Vymezení ploch je dáno vydaným ÚP Chvalčov a není změnou č. 1 rozšiřováno.
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v plochách, které jsou součástí
nezastavěného území, výslovně vyloučeny vybrané typy staveb. V jednotlivých případech jsou
změnou č.1ÚP Chvalčov navrženy i zastavitelné plochy menší než 2000 m2, protože je účelné v tomto
rozsahu vymezit a jsou pro předpokládaný záměr dostačující.
U nezastavěného území jsou vyloučeny s ohledem na ochranu krajiny a přírody vybrané druhy
staveb, zařízení a jiných opatření dle jednotlivých funkčních ploch a technická opatření a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, se vylučují ve
všech případech. V případě staveb pro účely rekreace a cestovního ruchu se jedná o tak významné
zásahy do krajiny, že je nutno pro dané záměry v případě jejich požadavku navrhnout nové
zastavitelné plochy. Plochy zemědělské připouštějí stavby pro zemědělství a plochy lesní stavby pro
lesnictví, které však musí odpovídat charakteru zástavby.
Součástí podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je stanovení podmínek
prostorového uspořádání v nezastavěném území - jedná se především o stavby pro zemědělství,
stavby pro lesní hospodářství, pro které jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání
spočívající ve stanovení výškové regulace zástavby a rozmezí výměry zastavěné plochy. Stavby
v rozsahu uvedené regulace, v případě že nejsou vyloučeny, lze umisťovat v neurbanizovaném území
bez potřeby řešení změn územního plánu. Stavby ve větším rozsahu budou vyžadovat posouzení v
rámci změny územního plánu. Nastavená regulace u tohoto druhu staveb vychází z obdobné
zástavby v krajině a v případě staveb pro zemědělství se jedná o stavby, u kterých je prostorovou
regulací minimalizován vliv na krajinný ráz. Obdobná regulace se týká i staveb pro lesnictví.
Nově byly upraveny i podmínky prostorového uspořádání v zastavěném území a v zastavitelných
plochách. Návrh regulace vychází z podmínek nastavených v ÚP Chvalčov a je v některých částech
redukován (podmínky mimo podrobnost územního plánu). Výšková regulace navazuje na původní
koncepci a vychází ve většině případů z výškových hladin okolní zástavby, případně je nastavena tak,
by nedocházelo k ovlivnění krajinného rázu, narušení pohledových horizontů, pohledových os a tras
technické infrastruktury. Uvedený způsob regulace již byl prověřen aplikací územního plánu.
Současně jsou nastaveny obecné podmínky ochrany krajinného rázu ve vztahu k pohledovým
horizontům, poloze řešeného území v Přírodním parku Hostýnské vrchy a ke krajinnému rázu.

B.1.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

- změna označená v textové části Návrhu č. 7
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
V podkapitole 7.1 byl vypuštěn celý text a pro snadnou aplikaci byla vložena nová tabulka s
vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Uvedená úprava v souladu s požadavky zákona a prováděcích předpisů naplňuje obsah této kapitoly.
U jednotlivých staveb je uveden jejich účel. V poznámce je uveden odkaz týkající se veřejné
prospěšnosti a práva vyvlastnění pro záměry vyplývající ze ZUR ZK, což má vazbu na jejich zobrazení
v grafické části návrhu.
Pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury bylo vypuštěno předkupní právo a
ponecháno pouze právo vyvlastnění, jako dostatečný a efektivní nástroj získání vlastnických nebo
jiných práv a jejich realizaci.
V části týkající se opatření pro zajištění obrany státu a asanací je aktualizován údaj, protože taková
opatření nejsou navrhována.
V souladu s novelou stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 bylo pro navržená opatření (ÚSES a
opatření pro zvýšení retenční schopnosti území) vypuštěno předkupní právo. Aby byla realizace
těchto opatření vymahatelná, byla pro tato opatření ponechána možnost vyvlastnění.
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B.1.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ PŘÍPADNĚ
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

- změna označená v textové části Návrhu č. 8
V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
V souvislosti se změnou názvu kapitoly byl vypuštěn původní text a nahrazen v celém rozsahu novým.
V územním plánu Chvalčov nejsou vymezeny veřejně prospěné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo.

B.1.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
- změna označená v textové části Návrhu č. 9
Nejsou stanovována žádná kompenzační opatření, je pouze doplněna tato kapitola, a tím je zajištěn
soulad s novelou stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

B.1.10 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

- změna označená v textové části Návrhu č. 10
V této kapitole se mění její číslování z čísla 9 na číslo 10.
Údaj se aktualizuje (původní se vypouští a nahrazuje novým zněním) na základě nově zpracovaných
výstupů textové i grafické části.

VYPUŠTĚNÍ KAP. „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ JEJICH
BUDOUCÍHO MOŽNÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ“
- změna označená v textové části Návrhu č. 11
Kapitola (10) s výše uvedeným názvem byla v celém rozsahu vypuštěna, protože původní územní
plán ani změna neobsahuje dané řešení a nejedná o povinnou část textu Návrhu.

B.1.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍM STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI

- změna označená v textové části Návrhu č. 12
V této kapitole se mění její číslování a název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).
Územní studie je jako podmínka pro rozhodování v území požadována u ploch BI3 a BI5. V uvedené
kapitole je celý původní text vypuštěn a nahrazen novým. Nad rámce původního znění jsou doplněny
podmínky pro pořízení územních studií a současně jsou aktualizovány lhůty pro vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti. Důvodem stanovení této podmínky je především
rozsáhlost jednotlivých lokalit a potřeba jejich podrobnější regulace a řešení dopravní obsluhy. U
všech ploch je shodně požadováno navržení zastavovací skladby lokality včetně členění na jednotlivé
stavební pozemky a veřejná prostranství a podrobnější prostorová regulace s ohledem na konkrétní
polohu lokality v krajině. Termín pro pořízení územních studií byl aktualizován, a to do 4 let od vydání
změny č.1 ÚP Chvalčov. Nebyl navrhován delší termín vzhledem k možnosti vyhodnocení těchto
studií v rámci pravidelných zpráv o uplatňování územního plánu.
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VYPUŠTĚNÍ KAP. „VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ RP“

- změna označená v textové části Návrhu č. 13
Kapitola (12) s výše uvedeným názvem byla v celém rozsahu vypuštěna, protože původní územní
plán ani změna neobsahuje dané řešení a nejedná o povinnou část textu Návrhu.

B.2

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAV A ZPŮSOBU JEJICH PROMÍTNUTÍ DO VÝKRESOVÉ ČÁSTI:

1.

Vypuštění výkresů z návrhové části
V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov není zpracován samostatný výkres dopravní a technické
infrastruktury, protože se toto nejeví jako účelné - vymezení ploch dopravní a technické
infrastruktury je jednoznačně čitelné z hlavního výkresu, ve kterém jsou současně zřejmé
vzájemné širší územní vazby. Z tohoto důvodu se vypouští „Hlavní výkres – dopravní a
technická infrastruktura“

2.

Změny výkresové části návrhu
Ve změnových výkresech jsou vyznačeny měněné prvky v rozsahu prováděné změny.
Změnové prvky mají označení Lx, kdy „L“ znamená „lokalita“ a příslušné číslo vyjadřuje pořadí
měněného prvku.
Ve výkresech se zobrazuje vždy stav před změnou, tj. takový, který odpovídá původnímu ÚP.

V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov nebylo zasahováno do celkové koncepce stanovené ÚP Chvalčov,
protože takové řešení by znamenalo zpracování nového územního plánu.
Výše provedené úpravy se promítají vždy do příslušných výkresů návrhové části územního plánu (dle
jejich obsahu daného prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu) a do textové části se promítají
vypuštěním příslušné plochy nebo úpravou (zmenšením jejich výměry v tabulce umístěné na výkrese),
v případě ploch územních rezerv vypuštěním. Změnou nejsou navrhovány nové plochy, ale plochy
s novým číselným označením vznikají v případě zastavění části ploch a jejich rozdělení, případně
změnou funkce.
2.1

Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Hlavním výkrese

Lokalita změny

Popis změny

Odůvodnění

L01

Část zastavitelné plochy BI č. 4,
stabilizované plochy Z a D se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území

L02

Zastavitelná plocha OX č. 53 se mění na
stabilizovanou plochu OX

L03

Stabilizovaná plocha BI se mění na
zastavitelnou plochu O č. 104

L04
L05
L07
L08

Stabilizovaná plocha BI se mění na
stabilizovanou plochu P*
Část stabilizované plochy V se mění na
stabilizovanou plochu BI a stabilizovanou
plochu Z*
Stabilizovaná plocha BI se mění na
stabilizovanou plochu P*
Stabilizovaná plocha BI se mění na
stabilizovanou plochu D
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Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou a
současně
dochází
k upřesnění
dle
aktuálního stavu v území. Uvedenou
úpravou dochází k uvedení do souladu
stavu v území s územním plánem.
Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního
místa sv. Hostýn, kdy je plocha vymezena
jako stav a podmínky dalšího rozvoje
areálu budou řešeny v souladu se
zpracovanou
studií
v podrobnosti
regulačního plánu
Jedná se o nově navrženou plochu
občanského vybavení v rámci zastavěného
území, a to z původní plochy BI na základě
požadavku obce, což umožní doplnění
chybějících funkcí v území – sociální
bydlení.
Jedná se o úpravu, kdy dochází
k upřesnění funkční plochy dle aktuálního
stavu v území. Uvedenou úpravou dochází
k uvedení do souladu stavu v území
s územním plánem.

L09

Zastavitelná plocha V č. 38 a část
stabilizované plochy V se mění na
zastavitelnou plochu W č. 105

Jedná se o nově vymezenou plochu pro
vodní nádrž

L10

Část stabilizované plochy D a stabilizovaná
plocha Z se mění na zastavitelnou plochu
D č. 45

Úprava spočívající v koordinaci z hlediska
širších územních vztahů s okolními obcemi,
čímž dochází ke stabilizaci ploch pro záměr
nadmístního významu ZÚR ZK

Zastavitelná plocha BI č. 7 se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území
Část zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na
stabilizovanou plochu BI
Část zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území
Část zastavitelné plochy BI č. 27 a
stabilizovaná plocha Z se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území

Jedná se o úpravu v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou –
s realizovanou obytnou zástavbou

L11
L12

L13
L14

L15

Zastavitelná plocha V č. 12 se mění na
stabilizovanou plochu VX v nezastavěném
území

L16

Zastavitelná plocha W č. 24 se mění na
stabilizovanou plochu W v nezastavěném
území

L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32

Zastavitelná plocha D č. 33 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 30 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 32 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 34 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 35 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 37 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 39 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 40 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 41 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 42 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha DX č. 43 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Zastavitelná plocha T * č. 52 se mění na
stabilizovanou plochu L
Zastavitelná plocha T * č. 76 se mění na
stabilizovanou plochu BI
Zastavitelná plocha T * č. 51 se mění na
stabilizovanou plochu L
Část stabilizovaných ploch Z a D se mění
na stabilizovanou plochu K
Zastavitelná plocha W č. 20 se mění na
stabilizovanou plochu W v nezastavěném
území
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Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací skutečného stavu v území,
kdy část plochy se stává plochou
stabilizovanou.
Z plochy
výroby
a
skladování je vymezena část, ve které je
umístěna fotovoltaická elektrárna, a ta je
vymezena
jako
stávající
plocha
s upřesněnou funkcí VX – plochy pro
specifické druhy výroby a skladování
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací skutečného stavu v území,
kdy část plochy se stává plochou
stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž

Jedná se o úpravu v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou.
Protože se jedná o plochy v zastavěném
území, jsou součástí veřejných
prostranství, čemuž odpovídá skutečný
stav v území – jedná se zejména o plochy
s realizovanými stavbami přemostění.

Jedná se o realizované záměry technické
infrastruktury, kdy je plochám přidělena
funkce dle skutečného stavu v území a
technická infrastruktura se stává limitem.
Jedná se o vymezení ploch dle skutečného
stavu v území
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací skutečného stavu v území,
kdy část plochy se stává plochou
stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž

L33

Zastavitelná plocha V č. 6 se mění na
stabilizovanou plochu V v zastavěném
území

L34

Část zastavitelné plochy P* č. 8 se mění na
stabilizovanou plochu P*
Část stabilizované plochy L a D se mění na
zastavitelnou plochu D č. 101

L35

Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a
Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění
na stavový biokoridor LBK7a

L43
L44
L48
L49
L78
L79
L80
L81
L82
L83

L92

Stabilizovaná plocha sídelní zeleně Z* s
funkcí biokoridoru se mění na
stabilizovanou plochu OX

L95

Část zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na
zastavitelnou plochu BI č. 80

2.2

Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou –
stávající výrobní areál
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou
s funkcí dle skutečného způsobu využití
Jedná se o úpravu, která představuje návrh
plochy dopravní infrastruktury pro zajištění
bezkolizního příjezdu na Hostýn.

Jedná se o vymezení ploch ÚSES dle
skutečného stavu v území, kdy jsou plochy
vymezena na stávajících funkčních
společenstvech vymezeny jako součást
stávajícího ÚSES

Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního
místa sv. Hostýna, kdy je plocha zařazena
do stávající plochy OX, pro kterou platí
podmínky dle zpracované územní studie
v podrobnosti regulačního plánu.
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou.
Protože stabilizovaná plocha rozděluje
navrhovanou plochu pro bydlení na dvě
nové plochy, bylo jedné z nich přiděleno
nové číslo – BI č. 80

Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Výkrese základní členění území

Lokalita změny

Popis změny

Odůvodnění

L01

Část zastavitelné plochy č. 4 a část
nezastavěného území se zahrnuje do
zastavěného území

L02

Zastavitelná plocha č. 53 a plocha pro
ověření územní studií s ozn. ÚS OX53 se
vypouští

L03

Nově navrhovaná zastavitelná plocha č.
104

L09

Nově navrhovaná plocha č. 105;
zastavitelná plocha č. 38 a plocha
přestavby se vypouští
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Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou.
Uvedenou úpravou dochází k uvedení do
souladu stavu v území s územním plánem.
Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního
místa sv. Hostýn, kdy je plocha vymezena
jako stav a podmínky dalšího rozvoje
areálu budou řešeny v souladu se
zpracovanou
studií
v podrobnosti
regulačního plánu
Jedná se o nově navrženou plochu
občanského vybavení v rámci zastavěného
území, a to z původní plochy BI na základě
požadavku obce, což umožní doplnění
chybějících funkcí v území – sociální
bydlení.
Jedná se o nově vymezenou plochu pro
vodní nádrž, která nahrazuje původní
řešení.

L10

Nově navrhovaná část zastavitelné plochy
č. 45

L11

Zastavitelná plocha č. 7 se mění na
zastavěné území

L12

Zastavitelná plocha č. 2 se vypouští

L13

Část zastavitelné plochy č. 1 se mění na
zastavěné území, plocha pro ověření
územní studií ozn. ÚS BI1 se vypouští

L14

Zastavitelná plocha č. 27 a část
nezastavěného území se zahrnuje do
zastavěného území

L15

Zastavitelná plocha č. 12 se vypouští
plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS
V12 se vypouští

L16

Zastavitelná plocha č. 24 se vypouští

L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27

Zastavitelná plocha č. 33 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 30 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 32 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 34 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 35 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 37 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 39 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 40 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 41 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 42 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 43 se vypouští

L28

Zastavitelná plocha č. 52 se vypouští

L29
L30

Zastavitelná plocha č. 76 se vypouští
Zastavitelná plocha č. 51 se vypouští

L32

Zastavitelná plocha č. 20 se vypouští

L33

Zastavitelná plocha č. 6 se mění na
zastavěné území

L34

Část zastavitelné plochy č. 8 a asanace se
vypouští
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Úprava
stávající
plochy
(zvětšení)
spočívající v koordinaci z hlediska širších
územních vztahů s okolními obcemi, čímž
dochází ke stabilizaci ploch pro záměr
nadmístního významu ZÚR ZK
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou.
Jedná se o úpravu v souvislosti s realizací
zástavby na zastavitelné ploše uvnitř
zastavěného území.
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou –
s realizovanou obytnou zástavbou. Je
vypuštěna podmínka zpracování územní
studie, která byla uvedena pouze ve
výkresové části, nikoliv v textu.
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou –
s realizovanou obytnou zástavbou a včetně
ploch navazujících je zařazena do
zastavěného území, dle skutečného stavu
využití.
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací skutečného stavu v území,
kdy
se
plocha
stává
plochou
stabilizovanou.
Z plochy
výroby
a
skladování je vymezena část, ve které je
umístěna fotovoltaická elektrárna, a ta je
vymezena
jako
stávající
plocha
s upřesněnou funkcí VX – plochy pro
specifické druhy výroby a skladování.
Současně se jedná o plochu, pro kterou je
již pracována územní studie.
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací skutečného stavu v území,
kdy část plochy se stává plochou
stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž

Jedná se o úpravu v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy se
plocha po realizaci stává plochou
stabilizovanou – vypouští se zastavitelnost.

Jedná se o úpravu v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy se
plocha po realizaci technické infrastruktury
stává plochou stabilizovanou.
Jedná se o úpravu po realizaci záměru,
kdy se plocha se stává plochou
stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou –
stávající výrobní areál
Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou
s funkcí dle skutečného způsobu využití

Nově vymezená zastavitelná plocha č. 101

L35

Jedná se o úpravu, která představuje návrh
plochy dopravní infrastruktury pro zajištění
bezkolizního příjezdu na Hostýn.

Územním plánem nejsou vymezovány
plochy asanací. Rozvoj v rámci areálu
poutního místa sv. Hostýna je řešen
dle zpracované územní studie v
podrobnosti regulačního plánu a
asanace v centru obce spojená
s rozšířením vozovky je realizována.
Vypouští se „nezastavitelné plochy“
vymezené ÚP – uvedení do souladu
s právními předpisy
Požadavek na řešení územní studií
vypuštěn; podmínky využití těchto
ploch přestavují dostatečnou regulaci

L36

Plocha asanace se vypouští

L37

Plocha asanace se vypouští

L46
L47

Plocha asanace se vypouští
Plocha asanace se vypouští

L86

Plocha nezastavitelného území se vypouští

L87

Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS
V13 V14 se vypouští

L88
L89
L90
L91

Plocha nezastavitelného území se vypouští
Plocha nezastavitelného území se vypouští
Plocha nezastavitelného území se vypouští
Plocha nezastavitelného území se vypouští

Vypouští se „nezastavitelné plochy“
vymezené ÚP – uvedení do souladu
s právními předpisy

L92

Plocha nezastavitelného území a plocha
pro ověření územní studií ozn. ÚS OX53
OX54 se vypouští

Vypouští se „nezastavitelné plochy“
vymezené ÚP – uvedení do souladu
s právními předpisy. Územní studie je
již zpracována.

L93

Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS
OX 54 se vypouští

Vypuštěna plocha přestavby – stávající
výrobní areál ponechán jako plocha
výroby a skladování v souladu se
skutečným stavem v území

Plocha přestavby se vypouští

L94

L95

Část zastavitelné plochy č.1 se mění na
zastavitelnou plochu č. 80; plocha pro
ověření územní studií ozn. ÚS BI1 se
vypouští

L96

Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS
BI1 se vypouští

2.3.

Územní studie je již zpracována.

Jedná
se
o
úpravu
v souvislosti
s aktualizací zastavěného území, kdy část
plochy se stává plochou stabilizovanou.
Protože stabilizovaná plocha rozděluje
navrhovanou plochu pro bydlení na dvě
nové plochy, bylo jedné z nich přiděleno
nové číslo – BI č. 80. Požadavek na
pořízení územní studie byl jen součástí
výkresové části, nikoliv textu – uvedení do
souladu
Požadavek na pořízení územní studie byl
jen součástí výkresové části, nikoliv textu –
uvedení do souladu

Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Výkrese VPS, VPO a asanací

Lokalita změny

Popis změny

L10
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22

Nově vymezená část VPS s ozn. S150(ZÚR) č. 45"
VPO s označením W3 č. 50 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením D5 č. 11 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením M1 č. 8 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením M2 č. 10 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením M3 č. 12 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením M4 č. 13 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením M5 č. 15 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s ozn. M6 č. 19 a VPO s ozn. K11 č. 19 včetně práva vyvlastnění a předkupního
práva se vypouští
VPS s ozn. M7 č. 20 a VPO s ozn. K11 č. 20 včetně práva vyvlastnění a předkupního
práva se vypouští
VPS s ozn. M8 č. 21 a VPO s ozn. K11 č. 21 včetně práva vyvlastnění a předkupního
práva se vypouští
VPS s ozn. M9 č. 22 a VPO s ozn. K11 č. 22 včetně práva vyvlastnění a předkupního
práva se vypouští

L23
L24
L25
L26

29

L27
L28
L29
L30
L34
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L84
L85

VPS s ozn. M10 č. 23 a VPO s ozn. K11 č. 23 včetně práva vyvlastnění a předkupního
práva se vypouští
VPO s označením E2 č. 47 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPS s označením T3 č. 57 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPO s označením E1 č. 46 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
Část VPS s ozn. P2 č. 3 a část asanace s ozn. A3 č. 3 včetně práva vyvlastnění a
předkupního práva se vypouští
Asanace s označením A1 č. 53 včetně předkupního práva se vypouští
Asanace s označením A2 č. 54 včetně předkupního práva se vypouští
Pro VPO s označením W1 se mění č. 48 na nové č. 19 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením W2 se mění č. 49 na nové č. 21 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením W4 se mění č. 51 na nové č. 22 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením M11 se mění č. 24 na nové č. 44 a vypouští se předkupní právo
VPO s označením K11 č. 44 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPO s označením K11 č. 43 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPO s označením K11 č. 42 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPO s označením K11 č. 41 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
Část VPS s ozn. P2 č. 3 a asanace s ozn. A3 č. 3 včetně práva vyvlastnění a
předkupního práva se vypouští a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 8
VPS s ozn. P3 č. 4 a část asanace s ozn. A4 č. 4 včetně práva vyvlastnění a
předkupního práva se vypouští a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 48
VPO s označením K11 č. 40 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
VPO s označením K11 č. 39 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští
Pro VPO s označením C2 se mění č. 36 na nové č. 55 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D7 a VPO s označením C2 se mění č. 16 na nové č. 72 a
vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením C2 se mění č. 35 na nové č. 54 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D8 a VPO s označením C2 se mění č. 17 na nové č. 56 a
vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením C2 se mění č. 37 na nové č. 57 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K10 se mění č. 38 na nové č. 73 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D6 se mění č. 14 na nové č. 36 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D4 se mění č. 9 na nové č. 31 a vypouští se předkupní právo
VPS s označením P1 č. 2 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se se vypouští
a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 47
Pro VPS s označením D1 se mění č. 5 na nové č. 29 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D3 se mění č. 7 na nové č. 28 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D2 se mění č. 6 na nové č. 46 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením T2 se mění č. 56 na nové č. 75 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením T1 se mění č. 55 na nové č. 74 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K12 se mění č. 45 na nové č. 68 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K13 se mění č. 52 na nové č. 69 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K9 se mění č. 34 na nové č. 58 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K8 se mění č. 33 na nové č. 59 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením D9 se mění č. 18 na nové č. 49 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením C1 se mění č. 32 na nové č. 60 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K7 se mění č. 31 na nové č. 61 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K1 se mění č. 25 na nové č. 63 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K2 se mění č. 26 na nové č. 62 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K3 se mění č. 27 na nové č. 64 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K4 se mění č. 28 na nové č. 65 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K5 se mění č. 29 na nové č. 66 a vypouští se předkupní právo
Pro VPO s označením K6 se mění č. 30 na nové č. 67 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením S150(ZÚR) se mění č. 1 na nové č. 45 a vypouští se předkupní
právo
Pro VPS s označením T4 se mění č. 58 na nové č. 77 a vypouští se předkupní právo
Pro VPS s označením T5 se mění č. 59 na nové č. 78 a vypouští se předkupní právo

Výše uvedené úpravy souvisejí se změnami spočívajícími ve vypuštění ploch z důvodu jejich realizace
a dále z důvodu vypuštění předkupního práva pro VPS a VPO. V případě ploch ÚSES (VPO), což jsou
plochy krajinné zeleně a plochy přírodní, bylo vypuštěno předkupní právo, protože se jedná o
nezákonnost (změna zákona). Pro všechny plochy VPS a VPO bylo ponecháno jako nástroj pro jejich
realizaci právo vyvlastnění. Pro veřejná prostranství bylo vypuštěno předkupní právo ve prospěch
obce Chvalčov. Územním plánem nejsou nově vymezovány plochy s předkupním právem, ani plochy
asanací. Vymezení ploch VPS a VPO odpovídá jednotlivým plochám vymezeným v hlavním výkrese a

30

textové části – tabulka VPS a VPO s právem vyvlastnění- kap. 7 návrhu v právní stavu po změně č. 1
ÚP Chvalčov
Výše uvedené úpravy se současně promítají i v jednotlivých kapitolách textové části Návrhu.

B.3

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch není vyhodnocována, protože změnou č.1 ÚP
Chvalčov nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy s výjimkou níže uvedeného.. V rámci změny č.
1 dochází pouze k aktualizaci zastavěného území a úpravám s tím spojeným, příp. ke změnám
funkčního využití stávajících ploch, které odpovídá současnému stavu v území nebo úpravě ploch
z důvodu zajištění koordinace území z hlediska širších územních vztahů (např. D č. 45). Nově tak
vznikají plochy s číslem 101, 104, 105 a je zvětšena plocha č. 45.

B.4

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHVALČOV

Zpráva o uplatňování územního plánu Chvalčov byla schválena Zastupitelstvem obce Chvalčov dne
22.9.2014 usnesením č. 24.7./2014.
V rámci projednání Zprávy byl vyloučen možný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
a nebyl stanoven ani požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zák. č.
100/2001Sb.). Součástí zpracované dokumentace proto není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Schválená Zpráva je zásadním a závazným dokumentem pro zpracování změny č. 1 územního plánu
Chvalčov. Je v ní definován požadovaný rozsah i způsob zpracování včetně prověření požadavků na
změny územního plánu v lokalitách s označením 1-9.
Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schválené Zprávy byly respektovány
následovně:

a)

Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území

Změnou č.1 ÚP Chvalčov byl aktualizován seznam návrhových ploch a hranice zastavěného území,
což je zřejmé z výše popsaných úprav a textové a výkresové části návrhu.
V celém rozsahu byl vyhodnocen soulad ÚP s Politikou územního rozvoje ČR, jejíž vyhodnocení
nebylo součástí ÚP Chvalčov – kap. A.1.1 Odůvodnění a současně byl v celém rozsahu vyhodnocen
soulad se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění – viz kap. A.1.2 Odůvodnění.
ÚP Chvalčov je v souladu s uvedenými koncepcemi.
Územním plánem Chvalčov jsou rozvíjeny rovnoměrně všechny tři pilíře udržitelného rozvoj území
a změnou č. 1 není tato rovnováha narušena.
Nové zastavitelné plochy nejsou v souladu se Zprávou navrhovány s výjimkou úpravy plochy D č. 45
(koordinace se sousedním územím) a ploch D č. 101 - úprava přístupu na Hostýn, O č. 104 (pro
sociální bydlení), W č. 105 (vodní nádrž) – plochy v zastavěném území s novou funkcí.

BI - PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
- změnou č. 1 ÚP Chvalčov nejsou navrhovány nové plochy pro bydlení
P* - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Stávající plochy veřejných prostranství byly ponechány, příp. upraveny dle skutečného tavu
v území. Nové zastavitelné plochy nejsou navrhovány.
O - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
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Stávající plochy občanského vybavení byly ponechány. Nově je navržena na základě
požadavku obce plocha O č. 104 pro sociální bydlení v centru obce.
OX - PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM
Řešení poutního místa sv. Hostýna je změnou č. 1 upraveno – řešeno jako stávající plocha
OX (místo navrhované plochy OX č. 53). Pro území je zpracována územní studie v
podrobnosti regulačního plánu, dle které se bude řídit další rozvoj tohoto území. Plocha OX č.
50 (přestavbová) byla ponechána.
V - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
R - PLOCHY REKREACE
Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Změnou č. 1 byla upřesněna plocha D č. 45 – koordinovaná s řešením na území sousedních
obcí. Nerealizované plochy byly ponechány, příp. upraveny dle skutečného stavu v území;
další nové plochy nejsou navrhovány.
DX - PLOCHY PRO SPECIFICKÉ FORMY DOPRAVY
Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány. Byly
vypuštěny plochy s protierozními opatřeními proti sesuvům a vymezeny dle jejich skutečného
využití. Plocha zrekonstruované vodní nádrže byla zakreslena jako stávající.
W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Nezrealizované plochy byly ponechány Nově je navržena plocha W č, 105.
K - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
Nezrealizované plochy byly ponechány, případně upraveny – plochy krajinné zeleně tvořící
součást ÚSES lokální úrovně na funkčních společenstvech byly vymezeny jako stávající a
nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
P – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
Veřejně prospěšné stavby
Změnou č. 1 byl aktualizován rozsah veřejně prospěšných staveb (viz tabulková část), při
čemž většina nerealizovaných staveb byla ponechána, a pro navržené stavby lze uplatnit
právo vyvlastnění. Pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/150 vyplývá veřejná prospěšnost a
právo vyvlastnění ze ZÚR ZK. Rozsah plochy D č. 45 byl koordinován se sousedními obcemi.
Nové veřejně prospěšné stavby nejsou změnou č. 1 navrhovány.
Veřejně prospěšná opatření
Rozsah veřejně prospěšných opatření byl aktualizován – byla ponechána opatření k eliminaci
erozního ohrožení území a navrhované plochy lokálního ÚSES, které byly upraveny. V
souladu s novelou stavebního zákona byl pro VPO vypuštěno předkupní právo, ale jako
nástroj k realizaci bylo ponecháno právo vyvlastnění. Po dohodě s obcí byla ponechána ve
své poloze plocha pro realizaci záchytné nádrže (W2) – č. 21. obdobná opatření lze realizovat
i v plochách nezastavěného územím např. plochách lesních, v souladu s podmínkami jejich
využití. Sanovaná území vymezena jako stav dle jejich využití. Na území obce nejsou po
dohodě s obcí navrhovány plochy veřejných prostranství s předkupním právem.
Opatření pro zajištění obrany státu
Zájmová území Ministerstva obrany a ochranná pásma jsou limitem v území. Změnou nejsou
navrhovány opatření pro zajištění obrany státu.
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Plochy pro asanaci
Plochy asanace na území sv. Hostýna byly změnou č. 1 přehodnoceny – vypuštěny. Rozvoj
území bude řešen v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu.
Realizované plochy byly vypuštěny a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
Územní studie
Nezrealizované územní studie pro plochy BI3 a BI5 byly ponechány a nové plochy nejsou
změnou č. 1 navrhovány. Důvodem jejich ponechání je potřeba vymezení veřejných
prostranství v těchto plochách, jejich parcelaci a řešení podrobnějších podmínek prostorové
regulace – např. charakter zástavby, typ, orientace a sklon střech apod. s ohledem na krajinný
ráz.
Záplavové území
Nezrealizované plochy pro záměry k eliminaci ohrožení území záplavami – retenční a
záchytné nádrže byly ponechány. Realizované nádrže jsou zakresleny jako stávající.
Záplavové území vodního toku Bystřička dle dat ÚAP je vymezeno v koordinačním výkrese.

b)

Problémy
podkladů

k řešení

v územním

plánu

vyplývající

z územně

analytických

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) zpracované v rozsahu správního území obce
s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem pro obec Chvalčov jsou průběžně
aktualizovány. Poslední úplná aktualizace byla pořízena k datu 31. 12. 2014. Z ÚAP, z
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyplývají následující problémy k řešení ve
změně č.1 ÚP Chvalčov, které byly zohledněny následovně:
1. Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem imisním limitům (nadmístní problém)
V koncepci ÚP eliminováno plochami zeleně – Z*, K a přípustným využitím ploch, kdy zeleň je
přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.
2. Chybějící protipovodňová opatření k ochraně před povodněmi (místní problém)
Chybějící protipovodňová ochrana je řešena návrhem retenčních nádrží - plochy W č. 19, 21,
22, 105
3. Úbytek zemědělské půdy (místní problém)
Změnou č. 1 nejsou navrhovány plochy na ZPF s výjimkou plochy pro koordinovaný záměr ze
ZÚR ZK a minimální dopad do ZPF má zastavitelná plocha č. 105 (v minulosti zábor
odsouhlasen pro jinou funkci). Nové plochy generující rozsáhlé plošně zábory zemědělské
půdy nejsou změnou navrhovány.
4. Ohrožení obce sesuvným územím (místní problém)
Jedná se o limit v území, který je respektován, a v těchto územích nejsou navrhovány nové
zastavitelné plochy. Realizace opatření k eliminaci svahových deformací jsou přípustná ve
všech plochách jako součást technické infrastruktury.
5. Zastavitelná plocha O10 - plocha pro obecní výletiště zasahuje do poddolovaného území
(místní problém)
Vzhledem k nepřesnému vymezení tohoto limitu a skutečnosti, že v předmětném území nebyly
nalezeny projevy hornické činnosti, byla plocha ponechána beze změn.

c)

Vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
c.1)

Soulad s Politikou územního rozvoje

Změna č. 1 ÚP Chvalčov neovlivňuje řešení územního plánu z hlediska souladu s PÚR ČR a
lze konstatovat, že řešení územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje – viz
kap. A.1.1 Odůvodnění. V rámci řešení ÚP Chvalčov nebyly vyhodnoceny republikové priority
územního plánování, protože politika v době pořizování územního plánu ještě neplatila. Území
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obce neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ani ve specifické oblasti a z politiky nevyplývají
konkrétní požadavky na zapracování do územního plánu Chvalčov. V rámci změny č. 1 byly
vyhodnoceny kompletně priority územního plánování v rozsahu platné PÚR ČR.
c.2)

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje

Požadavky vyplývající ze ZÚR ZK jsou v ÚP Chvalčov zapracovány. V rámci změny byly
vyhodnoceny požadavky vyplývající z aktualizace ZÚR ZK, zejména ve vztahu
k aktualizovaným prioritám územního plánování, koncepci ochrany a rozvoje přírodních a
civilizačních hodnot v území, krajinnému celku a prostoru a konkrétním záměrům, kterými
jsou:
- koridor pro veřejně prospěšnou stavbu PK 15 – přestavba silnice v úseku Bystřice pod
Hostýnem – Poličná, obchvat Křtomil – silnice II/150 v nové trase – v ÚP plocha D č.
45
- nadregionální ÚSES – NRBC 101 Kelčský Javorník (PU07), NRBK 149 – Kelčský
Javorník - K148 (PU21)
- území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů neregionálního
významu – Hostýnské vrchy
Změnou č. 1 ÚP Chvalčov se nezasahuje do územního systému ekologické stability
nadregionální úrovně a jsou respektovány cílové charakteristiky krajiny na území obce.
Změnou nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy.
Změna č. 1 ÚP Chvalčov je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
– viz. kap. A.1.2 Odůvodnění.
V rámci projednávání Zprávy byl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny z hlediska
požadavků vyplývajících z rozvojových koncepcí a programů Zlínského kraje., zejména
z koncepcemi aktualizovanými od vydání ÚP Chvalčov. Soulad s koncepcemi a rozvojovými
programy Zlínského kraje je uveden v kap. A.1.3 Odůvodnění.

d)

Prokázání nemožnosti využit vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního
zákona
Prokázání nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch v návaznosti na předpokládaný demografický vývoj bylo součástí
schválené Zprávy o uplatňování územního plán Chvalčov. Ze zprávy vyplynulo, že není
zapotřebí v rámci změny územního plánu vymezovat další zastavitelné plochy pro bydlení.
Proto takové plochy nejsou navrhovány. V jednotlivých případech došlo pouze k úpravám dle
skutečného využití v území, případně o změnu funkčního využití v rámci zastavěného území,
příp. zastavitelných ploch, zejména v návaznosti na aktualizaci stavěného území.
Požadované změny ve způsobu využití na základě žádostí občanů byly vyhodnoceny a
zapracovány následujícím způsobem:
Poř.
číslo
1.

2.

Žadatel

Č.parcely - požadavek

Petr Zapletal, Chvalčov

903/22, 904/5 k.ú. Chvalčov –
změna využití z rekreace na
plochu pro bydlení

Maž. Hubíkovi, Bystřice
p.H.

136/6 k.ú. Chvalčova Lhota –
Změna využití ze zemědělské
půdy na bydlení (proluka)
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Vyhodnocení
Nezohledněno –
z důvodu
zachování
koncepce
ponecháno
jako
plocha pro rekreaci
Zohledněno
změnový prvek L14

e)

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Chvalčov v rozsahu zadání změny
Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Chvalčov byly zohledněny následujícím způsobem:
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury
Byly vyhodnoceny a zapracovány republikové priority v Politice územního rozvoje ČR a byl
vyhodnocen soulad se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a rozvojovými
koncepcemi.
Koordinace z hlediska širších územních vztahů je vyhodnocena v kap. A.3 Odůvodnění.
1. Změnou bylo aktualizované zastavěné území a zastavitelné a navrhované plochy při
zachování urbanistické koncepce. Jsou zapracovány podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití v souladu s platnou legislativou (zejména novela stavebního zákona). byly
respektovány veškeré limity v území vyplývající s aktuálních ÚAP. Byly prověřeny všechny
požadavky občanů a obce a korigovány s veřejnými zájmy a dle možností územního plánu bly
po konzultaci s obcí a pořizovatelem zapracovány.
2. Byla vyhodnocena stávající koncepce dopravní a technické infrastruktury a změnou č. 1
nebyla měněna. Koordinován byl záměr nadmístního významu silnice II/150 v návaznosti na
sousední obce.
3. Byla vyhodnocena koncepce uspořádání krajiny. Ta nebyl změnou výrazně měněna.
Navrhované prvky lokálního ÚSES na stávajících funkčních společenstvech byly zobrazeny
jako stávající; koncepce ÚSES nebyla změnou č. 1 měněna. V nezastavěném území byly
vyloučeny vybrané druhy staveb, zařízení a opatření.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Územním plánem ani změnou nejsou vymezovány plochy ani koridory územních rezerv.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění, nebo předkupní právo.
Změnou č. 1 byl aktualizován rozsah veřejně prospěšných staveb (viz tabulková část), při
čemž většina nerealizovaných staveb byla ponechána, a pro navržené stavby lze uplatnit
právo vyvlastnění. Pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/150 vyplývá veřejná prospěšnost a
právo vyvlastnění ze ZÚR ZK. Rozsah plochy D č. 45 byl koordinován se sousedními obcemi.
Nové veřejně prospěšné stavby nejsou změnou č. 1 navrhovány.
Rozsah veřejně prospěšných opatření byl aktualizován – byla ponechána opatření k eliminaci
erozního ohrožení území a navrhované plochy lokálního ÚSES, které byly upraveny.
V souladu s novelou stavebního zákona byl pro VPO vypuštěno předkupní právo, ale jako
nástroj k realizaci bylo ponecháno právo vyvlastnění. Po dohodě s obcí byla ponechána ve
své poloze plocha pro realizaci záchytné nádrže (W2) – č. 21. obdobná opatření lze realizovat
i v plochách nezastavěného územím např. plochách lesních, v souladu s podmínkami jejich
využití. Sanovaná území vymezena jako stav dle jejich využití. Na území obce nejsou po
dohodě s obcí navrhovány plochy veřejných prostranství s předkupním právem.
Plochy asanace na území sv. Hostýna byly změnou č. 1 přehodnoceny – vypuštěny. Rozvoj
území bude řešen v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu.
Realizované plochy byly vypuštěny a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.
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d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
Územním plánem ani změnou č. 1 ÚP Chvalčov nejsou vymezovány plochy ani koridory, ve
kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo
uzavřením dohody o parcelaci.
Byly prověřeny plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie a
změnou jsou aktualizovány a ponechány plochy s označením ÚS BI3 – pro plochy BI č. 3 a D
č. 28 a s označením ÚS BI5 – pro plochu BI č. 5. Pro obě plochy územních studií je
aktualizována lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, a to
do 4 let od vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov a jsou nastaveny podmínky pro pořízení těchto
studií, které vyplývají z potřeby řešení konkrétních problémů v území.
Byla vypuštěna podmínka zpracování studie pro zastavěné území sv. Hostýna, která již byla
zpracována - ÚS OX53 OX54 a studie pro plochy výroby – ÚS V12, ÚS V13 V14..
Z výkresové části (Výkres základního členění území) je vypuštena plocha pro územní studii
s označením ÚS BI1, která však nebyla uvedena v textové části návrhu ÚP.
e)

Případný požadavek na zpracování variantního řešení

Změna č. 1 ÚP Chvalčov není zpracována variantně, protože ze zprávy nevyplynul požadavek
na variantní řešení.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č.1 Územního plánu Chvalčov je zpracována v rozsahu ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
v platném znění.
Změna je zpracována v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy a je
dokumentována v příslušných změnových výkresech a dále ve výkresech navrhovaného
právního stavu. V souladu s metodikou MMR je změna, i s ohledem na rozsah úprav,
zpracována nad „prázdným“ mapovým podkladem účelové katastrální mapy, aby byl
jednoznačně čitelný rozsah navrhovaných změn. Výsledné zpracování je zřejmé z výkresu
návrhu právního stavu.
Nebyl akceptován požadavek na přesunutí výkresu „Hlavní výkres - dopravní a technická
infrastruktura“ z návrhu do části odůvodnění. V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov není po
dohodě s pořizovatelem zpracován samostatný výkres dopravní a technické infrastruktury,
protože se toto nejeví jako účelné - vymezení ploch dopravní a technické infrastruktury je
jednoznačně čitelné z hlavního výkresu, ve kterém jsou současně zřejmé vzájemné širší
územní vazby. Vzhledem k výše uvedenému není zpracován ani právní stav tohoto výkresu,
který je z návrhové části územního plánu vypuštěn. Aktuální limity dopravní a technické
infrastruktury vzhledem k navrhovanému řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov jsou prezentovány
v koordinačním výkrese, případně lze aktuální data Územně analytických podkladů
prezentovat vždy v jejich aktuální podobě na portále Územně analytických podkladů a
Územních plánů Zlínského kraje (JUAP).
Změna č. 1 ÚP Chvalčov je zpracována v odpovídajícím počtu vyhotovení a její součástí je i
návrh právního stavu územního plánu po vydání této změny v rozsahu výkresů: Základní
členění území, Hlavní výkres, V7kres VPS, VPO a asanací. Vypouští se výkres „Hlavní výkres
– dopravní a technická infrastruktura.. Textová část obsahuje jak úplné změnové znění
výrokové části, tak návrh právního stavu po vydání změny. A dále textovou část změny
(zpracovanou formou „změny zákonů“) a odůvodnění, které zdůvodňuje nově navržené změny
a provedené úpravy (nejedná se o „právní stav odůvodnění“). Byly odstraněny nedostatky
digitálního zpracování územního plánu např. topologické a logické chyby, nesoulad mezi
předanými daty a výkresy i mezi výkresy navzájem, nesoulad mezi výkresovou a textovou
částí, a následně byla provedena kontrola digitálního zpracování krajským úřadem programem
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„KaK“, která potvrdila „čistotu“ takto zpracovaných dat. Do řešení změny tak byly promítnuty
jak požadavky ze Zprávy o uplatňování ÚP Chvalčov, tak požadavky novely stavebního
zákona a současně i výsledky podrobné kontroly digitálního zpracování „KaK“, která v době
zpracování územního plánu neexistovala.

f)

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona),
pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze
vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast
Dle schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov byl vyloučen významný vliv
na lokality a druhy NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce
řešení změny č. 1 územního plánu Chvalčov podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. Současně
není třeba provést ani posouzení koncepce řešení změny územního plánu z hlediska
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, protože změnou nejsou řešeny záměry, které by
vyvolaly požadavek na toto vyhodnocení.
Součástí územního plánu tedy není Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle
přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

g)

Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování
variant vyžadováno
V rámci Zprávy nebyl uplatněn požadavek na variantní řešení změny č.1 ÚP Chvalčov, a proto
je navrhované řešení zpracováno pouze v jedné variantě.

h)

Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
plánu
Ze Zprávy nevyplynul požadavek na pořízení nového územního plánu. Úpravy a změny řešení
v rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov nezasahují do celkové koncepce řešení. Po prověření
zpracované dokumentace projektant doporučuje v následujících aktualizacích nedělat pouze
dílčí úpravy stávajícího územního plánu, ale zpracovat územní plán nově, zejména důrazem
na členění funkčních ploch jak zastavěného tak nezastavěného území.

i)

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny
Změna č. 1 ÚP Chvalčov nepředstavuje negativní dopady na udržitelný rozvoj, a proto nebyla
navrhována žádná opatření na jejich eliminaci.

j)

Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Ze Zprávy ani z vlastního řešení změny nevyplynul požadavek na aktualizaci Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje (dále jen „ZUR ZK“), a proto nejsou předmětem změny č. 1 ÚP
Chvalčov žádná doporučení směřující k aktualizaci ZÚR ZK.

Vyhodnocení splnění uplatněných požadavků na změny využití ploch:
Žadatel
1
Svačinovi, Chvalčov
2

Matice Svatohostýnská, Chvalčov

3
Obec Chvalčov

Požadavek/ změna využití
Změna
funkčního
využití
v návaznosti na stávající RD dle
skutečného využití
Změna funkčního yužití na plochu
dopravy – zajištění parkování
Změna funkčního využití z plochy
bydlení na ploch občanského
vybavení a z ploch bydlení na
plochu pro parkování
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Vyhodnocení/ odůvodnění
ZOHLEDNĚNO – označení lokalit
změny L01 a L31
ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změny L35 – navrhovaná plocha D č.
101
ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změn – L03 - navrhovaná plocha O č.
104, L04 a L34

4

Andrea Zábranská, Chvalčov

5
M. Němec, manž. Kocfeldovi, manž.
Petrů, Ing. I. Kasalová, manž.
Drozdkovi, Chvalčov
6
7

Obec Chvalčov
Obec Chvalčov

8

Obec Chvalčov

9

Obec Chvalčov

Změna funkčního využití z plochy
výroby na plochu pro bydlení
Požadavek na změnu podmínek
prostorového uspořádání pro
návrhovou plochu BI 2 – stanovení
minimální výměry stavebních
pozemků a regulace staveb v
ploše
Změna funkčního využití z plochy
bydlení na plochu veřejných
prostranství
Změna funkčního využití z plochy
bydlení na plochu dopravní
infrastruktury
Změna funkčního využití z plochy
výroby na plochu s vodním a
vodohospodářským využitím
Požadavek na stanovení minimální
výměry stavebních pozemků
v rozvojových plochách pro bydlení
na 800 m2

ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změny L05
ZOHLEDNĚNO - řešeno úpravou
podmínek využití ploch v kap. 6.
Návrhu

ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změny L07
ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změny L08
ZOHLEDNĚNO – označení lokality
změny L09 - navrhovaná plocha W č.
105
ZOHLEDNĚNO - řešeno úpravou
podmínek využití ploch v kap. 6.
Návrhu. Po dohodě s obcí a vzhledem
k charakteru území nastaveno min.
výměra 900 m2

C)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

C.1

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení

Dle schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov byl vyloučen významný vliv na lokality
a druhy NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení změny č. 1
územního plánu podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. Současně není třeba provést posouzení koncepce
řešení změny územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy
č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Součástí územního plánu vzhledem k výše uvedenému není Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný
rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
K 31.12.2014 proběhla úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně zpracování Rozborů
udržitelného rozvoje území SO ORP Bystřice pod Hostýnem pro obec Chvalčov (RURU) nad
aktualizovanými daty. Problémy vyplývající z RURU jsou v podrobnosti územního plánu řešeny.
Území obce je hodnoceno kladně s výjimkou pilíře soudržnosti společenství obyvatel (hodnocení dle
MMR 2a), což je způsobeno nepříznivou věkovou strukturou obyvatel. Územním plánem jsou
nastaveny podmínky a je navržen dostatek zastavitelných ploch (plochy bydlení a plochy občanského
vybavení) pro posílení tohoto pilíře.
Návrhem změny č.1 ÚP Chvalčov nejsou vytvářeny žádné disproporce mezi vyvážeností všech
pilířů.

C.2

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že ze Zprávy nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území, nebude vydáváno stanovisko krajského úřadu.

C.3

Sdělení zda a jako bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly

V souladu s předchozím bodem není řešeno.
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D)

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
PŮDNÍ FOND

D.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy bylo provedeno v rozsahu řešení navrhovaného ÚP Chvalčov.
Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášku
č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu,
především s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky
metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96. Předmětem změny nejsou plochy větší než 10 ha.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd
ochrany ZPF.
Změnou č. 1 dochází k záborům zemědělských pozemků u nově navrhovaných zastavitelných
ploch D č. 101 a je zvětšena plocha D č. 45. Nově navržené plochy O č. 104, W č. 105
představují zábor jiných ploch než zemědělských.
Údaje o investicích do půdy
Na území řešeném ÚP Chvalčov byly provedeny investice do zlepšení úrodnosti půd (meliorace).
Řešení změny č. 1 územního plánu Chvalčov se dotýká investic do půdy, meliorací v lokalitě č.45 (její
rozšíření). Problematika zachování vložených investic do půdy (meliorací) bude předmětem
navazujících řízení
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
a o jejich předpokládaném porušení
Řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov nedochází k ovlivnění staveb zemědělské prvovýroby a
zemědělských usedlostí.
Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území
Území obce Chvalčov je zemědělsky využíváno. Zemědělský půdní fond zaujímá cca 18% výměry obce,
zastavěné plochy představují necelá 6,4% a na lesy připadá cca 75,3%, což svědčí obecně o vysoké
ekologické stabilitě území. Podrobně jsou údaje o uspořádání ZPF dle katastru nemovitostí uvedeny
v následující tabulce.
ZPF celkem
z toho :
Orná půda
Trvalé travní porosty
Zahrady, ovoc .sady

18 % území města
z toho :
44,2% ZPF
42,9 % ZPF
12,9 % ZPF

413,1 ha
z toho :
182,4ha
177,3ha
53,3 ha

Krajinu v okolí obce Chvalčov lze obecně definovat jako krajinu zemědělsko-lesní (cílové
charakteristiky krajiny dle ZUR ZK - zemědělská intenzivní a lesní harmonická), dlouhodobě
charakteristicky ovlivněnou činností člověka.
Z hlediska ekologické stability lze území města označit za ekologicky stabilní (KES 5,96). Uspořádání
jednotlivých funkčních ploch vytváří charakteristický ráz krajiny. Z hlediska ochrany krajinného rázu a
stabilizace přirozeného genofondu krajiny nedochází řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov k zásadním
změnám. Zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území či zastavitelné
plochy, případně v urbanizovaném území na plochách nezemědělských.
Navržená opatření k zajištění ekologické stability

K zajištění ekologické stability není potřeba řešenou změnou navrhovat žádné samostatné nové
plochy. Změnou nebylo zasahováno do ploch územního systému ekologické stability - ÚSES
nadregionální i lokální úrovně, které jsou vymezeny ve vazbě na podkladové koncepce. Nové
rozvojové plochy navazují na zastavěné území, anebo leží v zastavěném území (bez nároku na zábor
ZPF). Návrhem nových zastavitelných ploch nebude ekologická stabilita území snižována.
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Údaje o administrativní organizaci území
Hranice jednotlivých katastrálních území (Chvalčov, Chalčova Lhota) jsou vyznačeny ve výkresové
části výkrese Základní členění území - předpokládaná podoba po změně č. 1 Územního plánu
Chvalčov. V grafické části - Hlavní výkres - předpokládaná podoba po změně č. 1 Územního plánu
Chvalčov jsou znázorněny také hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které bylo touto změnou aktualizováno k datu
1.5.2016 a navržené hranice zastavitelných ploch.
Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF
Změnou jsou navrženy nové zastavitelné plochy D č. 101, O č. 104 a W č. 105. Zvětšena je plocha D
č. 45. Dopad na ZPF mají plochy č. 45 a 105.
Pro všechny navržené plochy platí, že jejich novým využitím nedojde ke znepřístupnění okolních
pozemků nebo nemožnosti či ztížení jejich obhospodařování či narušení organizace ZPF a nevznikají
zbytkové pozemky ani pozemky obtížně přístupné, příp. nepřístupné z hlediska dostupnosti pro
zemědělské obhospodařování. Navrženým řešením je respektována stávající síť zemědělských
účelových komunikací a nedojde k ovlivnění hydrologických odtokových poměrů v území.

Číslo

Kód

Celk.
výměra
(ha)

45

D

1,31

101

D

0,24

0,04

Plochy dopravní infrastruktury

104

O

0,05

0,05

Plochy občanského vybavení

105
W
Celkem
navrženo
změnou č. 1

0,12

0,12

0,05

0,05

1,72

0,21

1,23

0,05

v ZU
(ha)

ZPF
(ha)

II. tř.
ochrany

1,18

IV. tř.
ochrany

Popis

1,18

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy vodní a vodohospodářské
1,18

Změnou je navrhován zábor ZPF v rozsahu 1,23 ha.
V případě plochy DS č. 45 se jedná o stabilizaci záměru ze ZÚR ZK – vedení trasy přeložky silnice
II/150. Plocha pro uvedený záměr byl již v ÚP Chvalčov, ale změnou je koordinována z hlediska
širších územních vztahů se sousedním územím, čímž je zajištěna návaznost ploch pro uvedený
nadregionální záměr.
Plocha W č. 105 je plochou pro vodní nádrž, která leží v zastavěném území obce, a byla z hlediska
záboru již odsouhlasena, ale pro jinou funkci.V daném případě lze prokázat, že veřejný zájem na
realizaci vodní nádrže převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF, protože se jedná o opatření na
eliminaci živelných pohrom a nejedná se o zemědělské velkovýrobně obhospodařované plochy.
Konečný zábor ZPF však bude ještě dále podstatně minimalizován, zejména při konkrétním
umisťování staveb – nezastavěná část ploch zůstává součástí ZPF.
Předloženou změnou č. 1 územního plánu Chvalčov je v rozumném rozsahu uspokojen
požadavek na rozvoj obce (doplnění chybějících funkcí a koordinace širších územních vztahů),
vše při maximálním respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu (především § 4
a 5 zák. č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany veřejných zájmů
vyplývajících z ochrany zemědělského půdního fondu.
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D.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Na území města zaujímají plochy lesů 75,3 % z celkové výměry obce. Les má hospodářský charakter.
Změnou č.1 ÚP Chvalčov dojde k záboru PUPFL u plochy D č. 101.
Kód funkce
Číslo
101
D
CELKEM

výměra celkem (ha)

v ZÚ (ha)

v PUPFL (ha)

Charakter
lesa

0,24
0,24

0,04
0,04

0,08
0,08

hospodářský

V pásmu ve vzdálenosti do 50m od pozemků plnících funkci lesa leží zastavitelné plochy, které
byly řešeny ÚP Chvalčov. Změnou č. 1 nejsou navrhovány nové zastavitelné ploch s odpadem na
pozemky ležící do 50m od lesa.

E) ÚPLNÉ ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ VÝROKOVÉ ČÁSTI A NÁVRH PRÁVNÍHO STAVU PO VYDÁNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚP CHVALČOV
Z úplného změnového znění textu návrhu ÚP Chvalčov je zřejmý rozsah měněných částí návrhu ve
vazbě na ostatní text, návrh právního stavu po vydání změny představuje již úplné znění textu po
vydání změny. Úplné změnové znění výrokové části i Návrh právní stavu po vydání změny č. 1
ÚP Chvalčov jsou zpracovány jako samostatné části dokumentace:
E.1
E.2

Úplné změnové znění výrokové části
Návrh právní stavu po vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov
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