ZMĚNA č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHVALNOV - LÍSKY

P 3-1 Textová část odůvodnění změny – příloha č.3

Zakázkové číslo

P 6– 18

AKTÉ projekt s.r.o, Kollárova 629

tel.603818384

P3-1 Textová část odůvodnění změny
T E X T O V Á Č Á S T – obsah:
II.1

Postup pořízení územního plánu

II.2

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

II.3

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

II.4

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
II.5.1 Soulad s požadavky právních předpisů
II.5.2 Soulad se stanovisky DO, popř. výsledkem řešení rozporů
II.5

II.6

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí

II.7

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ

II.8

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

II.9

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

II.10

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

II.11

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

II.12

Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
- se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě
v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ,
- s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř.
§ 53 odst. 3 SZ,
- s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ,
- s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu
podle § 55 odst. 3 SZ

II.13

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

II.14

Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

II.15

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

II.16

Text s vyznačením změn územního plánu

II.17

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění

II.18

Vyhodnocení připomínek

Pozn.: Body č. II.1, II.5.2, II.7, II.8, II.15 a II.16 zpracovává pořizovatel v průběhu projednávání.
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Postup pořízení územního plánu

- zpracovává pořizovatel v průběhu projednávání

II.2

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 (dále jen PÚR ČR) řešené území
nespadá do žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, ani do specifické oblasti.
K jednotlivým ustanovením článků 14-32:
Čl. (14) - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice.
Změnou regulativů nejsou ohroženy výše uvedené zájmy čl. č. (14).
Čl. (14a) – Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na rozvoj primárního sektoru.
Čl. (15) - Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Návrh změny ÚP č.1 svým řešením nevytváří předpoklady pro sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Čl. (16) - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Návrh změny ÚP č.1 nezhoršuje stav a hodnoty řešeného území.
Čl. (16a) - Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Integrovaný princip rozvoje území je dán dodržením jednotlivých republikových a krajských
priorit daných tímto dokumentem a prioritami vycházejících ze Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. Stávající územní plán je v souladu s
tímto doplňovaným článkem v rámci aktualizace č.1.
Čl. (17) - Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na rozvoj zaměstnanosti.
Čl. (18) - Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost.
Návrhem změny ÚP č.1 se nemění původní řešení zachování a rozvoje polycentrické sídelní
struktury stanovené ZÚR.
Čl. (19) - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení tohoto článku.
Čl. (20) - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
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ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.20.
Čl. (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.20a. Návrhem nedochází k případnému
spojování jednotlivých sídel. Stávající územní plán je v souladu s tímto doplňovaným článkem
v rámci aktualizace č.1.
Čl. (21) - Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.
Je respektováno, návrh změny č.1 nemá vliv na ustanovení čl.21.
Čl. (22) - Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na původní řešení této problematiky.
Čl. (23) - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic
I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto
účinků).
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.23.
Čl. (24) - Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.24.
Čl. (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.24a.
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Čl. (25) - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.25.
Čl. (26) - Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení tohoto článku.
Čl. (27) - Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v
území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.27, v ÚP jsou vytvořeny předpoklady
zkvalitnění technické infrastruktury. Stávající dopravní dostupnost se návrhem územního plánu
nemění.
Čl. (28 - Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury
je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
V oblasti veřejné infrastruktury v jejich jednotlivých složkách je řešen rozvoj technické
infrastruktury – dořešení odkanalizování a čištění odpadních vod.
PUR dále pod označením E19 nově vymezuje záměr koridorů pro dvojité vedení 400 kV
Otrokovice
– Sokolnice a Prosenice – Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření
elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice.
Tento rozvojový záměr bude teprve prověřován a podle výsledků prověření bude zajištěna
ochrana území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením
ploch a koridorů. v aktualizaci zásad územního rozvoje a v jednotlivých územních plánech.
Rovněž bude vyhodnocen ve zprávě o uplatňování územního plánu.
Je možné, že tento záměr se dotkne i katastrálního území Chvalnov-Lísky. V současné době
nejsou k tomu dispozici žádné rozvojové podklady. Vzhledem k tomu, že ve volné krajině
územní plán nenavrhuje žádné rozvojové plochy, není zřejmé, že by tento záměr mohl být
narušen vlastním naplňováním územního plánu.
PUR ČR pod označením P9 vymezuje „plynovod přepravní soustavy pod názvem „Moravia –
VTL plynovod“. Důvody vymezení- zabezpečení koridoru pro posílení a zálohování vnitrostátní
trasy pro přepravu plynu procházející územím více krajů. Tento koridor je v platném územním
plánu vymezen.
Čl. (29) - Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.29.
Čl. (30) - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
Je respektováno, návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení čl.30.
Čl. (31) - Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
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negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
V územním plánu nejsou navržené plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů, návrh změny ÚP č.1
nemá přímý vliv na ustanovení čl.31.
Čl. (32) - Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Návrh změny ÚP č.1 nemá přímý vliv na ustanovení tohoto článku.
Nadřazeným stupněm územní plánovací dokumentace jsou Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (Dále jen ZÚR ZK). Dle ZÚR ZK se obec
nachází ve specifické oblasti nadmístního významu N-SOB2 Litenčicko.
V návaznosti na vydané ZÚR ZK byly změnou č.1 prověřena aktuálnost ploch veřejně
prospěšných staveb (VPS):
 koridor zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 Hrušky – Příbor pod označením ze
ZÚR ZK P01 - změnou PUR došlo ke změně místa napojení plynovodu – místo okolí
obce Hrušky bude napojení plynovodu realizováno z okolí obce Tvrdonice.
V záměrech, které se týkají soustavy tranzitních plynovodů je vypuštěno označení
„VVTL, dimenze a tlak potrubí“. Tyto údaje jsou nahrazeny podle současně platné
terminologie Upřesněním šířkových parametrů koridoru pod označením ze ZÚR ZK
P01 je tento vymezen pouze na sousedním katastrálním území termínem „plynovod
přepravní soustavy pod názvem „Moravia – VTL plynovod“.
 koridor el.vedení VVN 110 kV Zdounky – Bučovice pod označením ze ZÚR ZK E03
K jednotlivým prioritám územního plánování vyplývajících ze ZUR ZK:
K otázce udržitelného rozvoje území Zlínského kraje.
Změna č.1 územního plánu Chvalnov-Lísky je v souladu s původními podmínkami pro
udržitelný rozvoj daného území. Návrhem ÚP je respektovány jednotlivé priority, jako zajištění
příznivého životního prostředí, možnosti ekonomického rozvoje v rámci obce (stanovení jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití).

ad (1)

ad (2)

K otázce zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZUR ZK.
Výše uvedené koridory jsou v platném územním plánu zapracovány.

ad (3)

K otázce přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se
soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR.
Obec nepatří do oblasti se soustředěnou podporou státu.

ad (4)

K otázce Podpory polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje a posilování republikového
významu krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace.
Netýká se daného území.

K otázce podpory a vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci
potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti
a veřejné dopravní obsluhy kraje.
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení není předmětem řešení v rámci územního
plánu. Dopravní systém v rámci obce je stabilizován.

ad (5)

K otázce péče o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje.
Změnou číslo 1 Územního plánu Chvalnov Lísky, týkající se změny regulativů u ploch občanské
vybavenosti neodchází ke změně původní koncepce péče o typické a výjimečné přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty.

ad (6)

ad (7) K otázce podpory, stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách.
Není předmětem řešení v rámci změny č.1.
K otázce podpory ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území
a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny.
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení není přímo předmětem řešení v rámci
územního plánu.

ad (8)
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ad (9)

tel.603818384

K otázce podpory a územního zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních,
surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje.
Není požadavek na změnu územního plánu.

ad (10) K otázce zemědělského půdního fondu.
Není předmětem řešení v rámci změny č.1.
ad (11) K otázce zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku
Do správního území obce nezasahuje zájmové území Ministerstva obrany.
ad (12) K otázce koordinace utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných
strategických rozvojových dokumentů kraje.
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení není přímo předmětem řešení v rámci
územního plánu.
ad (13) K otázce podpory zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících
krajů
Vzhledem k poloze obce není řešeno.
ad (14) K otázce zapojení orgánů 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
Vzhledem ke své poloze a úloze ve struktuře osídlení není přímo předmětem řešení v rámci
územního plánu.
Při zpracování návrhu změny č.1 ÚP byly dále respektovány tyto dokumenty vydané Zlínským
krajem:
-

Strategie rozvoje ZK – Z této strategie nevyplývají pro řešené území obce žádné konkrétní
požadavky. V obecné poloze jsou naplňovány jednotlivé cíle jako 3.1.Zlepšit parametry
životního prostředí, 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na
venkově, 4.3. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu.

-

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením č. 770/Z26/04 na
26.zasedání ZZK dne 20.10.2004. Aktualizace schválena dne 5.12.2014) – Zásobování
vodou a návrh odkanalizování je v souladu s touto dokumentací.

-

Plán odpadového hospodářství ZK pro období 2016-2025 schválené usnesením
č.0667/Z20/16 – Řešení odpadového hospodářství v podmínkách obce je popsáno v části
- Odstraňování odpadů.

-

Program snižování emisí a imisí ZK – Obec se nachází v oblasti se sezónně zhoršenou
kvalitou ovzduší. Řešení této problematiky je nad rámec územního plánování.

-

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK – V souladu s touto koncepcí je
platný stávající systém ÚSES.

-

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu - schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 20.4.2016 usnesením č.0692/Z21/16. – Tato dokumentace nevyvolává žádné územní
požadavky v rámci územního plánu.

-

Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje (GD ZK), schválena Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 14.12.2011 usnesením č.ZZK0625/Z18/11. – Tato dokumentace
požaduje realizovat severní trasu Koryčany – Zdounky – Kroměříž – Hulín – Holešov –
Bystřice pod Hostýnem – (Všechovice) – Kelč – Choryně – Lhotka nad Bečvou – Valašské
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – státní hranice, tedy cyklotrasu regionálního významu,
která prochází podél obce Chvalnov-Lísky. V rámci Územního plánu Chvalnov-Lísky
nevyvolává žádné územní požadavky.
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II.3
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Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území

Předmětem řešení změny č.1 Územního plánu Chvalnov-Lísky je pouze změna regulativů ploch
občanského vybavení, tak aby byla dána širší možnost využití těchto ploch s ohledem na stávající
situaci v naplnění a využití ploch občanské vybavenosti. Změna se nedotýká původní koncepce řešení
obsažené v článku II.3.

II.4

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh změny č.1 územního plánu je zpracován v souladu s ustanovením stavebního zákona,
zejména co se týká obsahu a účelu územního plánu, definovaném v § 43 stavebního zákona. V tomto
směru zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje
kraje a s politikou územního rozvoje a stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot. Co do obsahu je v souladu s ustanoveními vyhlášky č.500/2006 Sb. Vlastní návrh vychází
z vyhlášky č. 501/2006 Sb. – požadavky na vymezování ploch §3 – 19, které byly rozpracovány
metodikou Sjednocení dÚP HKH 2007 požadované Zlínským krajem.
S ohledem na skutečnost, že se změna týká pouze textové části, jsou v rámci změny dokladovány
původní výkresy územního plánu.

II.5

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

II.5.1 Soulad s požadavky právních předpisů
Návrh územního plánu vychází z příslušných právních předpisů zejména zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu výše uvedených předpisů jsou zachována původně vymezená příslušná ochranná
pásma a limity využití území apod.

II.5.2 Soulad se stanovisky DO, popř. výsledkem řešení rozporů
-

II.6

zpracovává pořizovatel v průběhu projednávání

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí
Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není stanovován.

II.7

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není stanovován.
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II.8
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Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly
Není předmětem řešení.

II.9

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

II.9.a

Vymezení zastavěného území a řešeného území

S ohledem na skutečnost, že se změna týká pouze textové části, jsou v rámci změny dokladovány
původní výkresy územního plánu. Zůstavá tedy v platností i původní vymezení zastavěného území
k datu 1.3.2014.

II.9.b

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Změna č.1 územního plánu je v souladu s původní koncepcí rozvoje území, ochrany a rozvoje
jeho hodnot.

II.9.c

Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

Změnou č.1 územního plánu se nemění původní urbanistická koncepce a celkový rozsah ploch
s rozdílným způsobem využití daných původním územním plánem.

II.9.d Koncepce veřejné infrastruktury
Změnou č.1 územního plánu s ohledem na rozsah požadovaných úprav se nemění původní
koncepce veřejné infrastruktury.

II.9.e 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 nerostů apod.
Změnou č.1 územního plánu s ohledem na rozsah požadovaných úprav se nemění původní
koncepce uspořádání krajiny.

II.10

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah požadovaných úprav platného územního plánu.

II.11

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah požadovaných úprav platného územního plánu.
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II.12
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Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
-

se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě
v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, není předmětem řešení

-

s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř.
§ 53 odst. 3 SZ, není předmětem řešení

-

s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ, není
předmětem řešení

-

s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu
podle § 55 odst. 3 SZ není předmětem řešení

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;
tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na:
1.
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch:


Vyhodnocení republikových priorit stanovené Politikou územního rozvoje ČR, ve znění
Aktualizace č.1 – splněno



Vyhodnocení souladu se ZÚR ZK, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 – splněno

2. koncepci veřejné
možnosti jejích změn:

infrastruktury,

zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a

Koncepce veřejné infrastruktury se změnou č.1 územního plánu nemění. Územní plán je
zpracován v souladu se záměrem plynovodu přepravní soustavy pod názvem „Moravia – VTL
plynovod“.
3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření možných změn, včetně prověření, ve
kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona:
Změna č. 1 územního plánu Chvalnov-Lísky respektuje koncepci ochrany krajiny definovanou
platným územním plánem.
b)
požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit:
Nebylo požadováno.
c)
požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Není předmětem řešení s ohledem na rozsah požadovaných úprav platného územního plánu..
d)
požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci:
Nebylo požadováno.
e)

případný požadavek na zpracování variant řešení:
Nebylo požadováno.

f)
požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:
S ohledem na skutečnost, že se změna týká pouze textové části, jsou v rámci změny dokladovány
původní výkresy územního plánu..
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h)
požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území:
Změna č. 1 územního plánu Chvalnov-Lísky respektuje stávající přírodní podmínky obce
Chvalnov-Lísky. Při řešení změny územního plánu nebyly dotčeny přírodní rezervace ani přírodní
památky a významné krajinné prvky a vodní toky nebo pozemky určené k plnění funkce lesa nacházející
se na území obce.

II.13

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán Chvalnov-Lísky nevymezuje tyto záležitosti.

II.14

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

S ohledem na skutečnost, že se změna týká pouze textové části změna regulativů, zůstáva
v platnosti původní vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa..

II.15

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
-

II.16

zpracovává pořizovatel v průběhu projednávání

Vyhodnocení připomínek
-

zpracovává pořizovatel v průběhu projednávání

Dokumentace k veřejnému projednání: 13.8.2018
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