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Uzemního plánu l'izovice-

OD

oBSAH

A)

Vyhodnocerrí uplatňování územního plánu včetně vyhodnoceni změn podmínek,

na základě kteqých byl územníplán (§ 5 odst. 6 stavebníha zákona), a lyhodnocení
případných rnepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj územi

B)

Problémy k řešenív územnímplánu vypl;foajíci z územně analytic§ch podkladů

C)

Vyhodnocertí souladu územníhoplánu s politikou územníhorozvoje a územně plánovací

D)

Prokazování nemožnosti vylžitívymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení poťeby
wmezefti noých zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona

E)

Po§ny pro zpracovaní návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadáni změny

F)

Požadav§ a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územníhoplánu na udržitelný
rozvoj ízemi (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno lryhodnocení vlivů na
životníprostředí nebo nelze vyloučit ýznamný negativní vliv na evropsky ýznamnou

dokumentací vydanou krajem

lokalitu nebo ptačíoblast

G)

Požadavky na zpracování variant řešení návrhu zmény územníhoplánu, je-li zpracování
variant vyžadováno

E)

Návrh na poíizení nového územníhoplánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A)
až D) vypll,ne potřeba zmény, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

D

Požadav§ na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný

O

Návrhy na akfualizaci zásad územního rozvoje

K)

Výsledky projednání Zpráry

ZA

rozvoj úzerai, pokud byly ve lryhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny

krajs§ým úřadem

o

uplatňování

s

dotěenými orgány, sousedními obcemi

a

Zpról:a o uplatňování lize mního plántt ý'izoyice v upbnulém období 20 l 2 - 20 I 7
- pr o1 ednaná ý zaslapite lst\a mě sta dne ] 8. 04. 2 0 1 8 usne se ním č, l l i 1 0 " l 8
- sclnálené zadáni změny č. l Uzemního plánu |'izovice,

úvoo
Uzemní ptárr Vizovice (dále jen územníplán) byl zpracován v souladu se zákonem

Č.

183/2006ffi., o územnim plánování a stavebním řádu, ve znérlípozdějších předpisů (dále jen

stavební z.ákon) dle platné Metodi§ Zlínskéhokraje. Nasledně byl vydán usnesení Č.
YU86l72 Zastupitelstvem obce Vizovice dne 04.06.20l2 forrnou Opatření obecné povahy č.
I/2012lví s nabytím účinnostidne 22.06"2012. V pruběhu sledovaného období nebyla
pořízena dilěi změna.

V souladu s § 55 stavebního zákonapořizovatel vypracoval Zprávy o uplatňováníÚzemního
plánu Vizovice v uplynulém období 2012 - 201,7 (dále jen zprávy o uplatňování nebo zpráva),
ve které vyhodnotil naplňování zastavitelných ploeh a soulad s nadřazenou dokumentací.

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

A)

A.1)

Vvhodnocení wužitízastavitelnÝch ploch
Ve sledovaném období dochěr,í k postupnému naplňování cílůa úkolůúzemníhoplanování
v souladu se stanovenou koncepcí:

Z hlediska urbanistické koncepce je řešení územírozděleno do č§ř pásů, které probíhají v
západovýchodním směru a jsou navzájem odlišné buď svou urbanistickou strukturou, nebo
jsou uměle členěny navrženou dopravní infrastrukturou:

o

c
c

v územívymezenémna jižnístraně železrnčrltmkoridorem a na severu sevemí hranicí
k.ú. Chrastěšov (severní okraj města,rczpýIené pasekářské osídlenía místní část
Chrastěšov),jsou navrženyjen dostavby stávajícíobytné zástavby a nejsou zde
soustřed'ovány žádnévětšírozvojové plochy pro bydlení, atú zde nejsou umisťovány
žádnéplochy pro výrobu,
tnemjwmezené na sevemí straně železničnímkoridorem a na jihu koridorem budoucí
trasy dálnice II. třídy D49 (centrální část města) je uvažováno jako hlavní rozvojový
prostor, kdejsou rovněž soustřeďovany hlavní rozvojové plochy bydlení a ploehy pro
výrobu,
v územívymezeném na sevemí straně koridorem budoucí dálnioi II. třídy D 49 ana
jihu linií lesních porostu (ižníokraj města, rozpt}lené pasekrářské osídlenía plochy
soustředěné rekreace), není uvažovénžádnýrczvoj, s výjimkou rozvojových ploch
převzatychz původníhoúzemního plánu, aúzemíbude využíváno stavajícím
způsobem,

"

Územivymezené na severní straně linií lesních porostů ana jižrn straně jižníhranici
k.ú. Vizovice (lesní komplex Spálený) je ponecháno jako nezastavitelné, s prioritními
zájmy ochrany přírody a krajiny a je zde \Tmezeno nadregionální biocentrum Spálený.
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Hodnoťy územi (civllizaěru, kulturní a přírodní) a jejich ochrana jsou územním plánem řešeny
při uplatňování územního plánu respektovány.

a

Vyhodnocení lyrržitízastavitelných ploch navrženým územnímplánem je zptacované
v nížeuvedených tabulkách. Vyhodnocení bylo provedeno na zál<ladě vlastních pruzkumů
pořizovatele, stave,bně správních roáodnutí stavebního úřadu, územně analytických podkladů
a sdělení obce:

-

Plochy byrllení - individuální (index plochy BI), specifických forem (index plochy

Bx)

Celková
Císlo
Návrh využitíplochy
plochy
výměra (ha)
Index plochy BI - plocha bydlení - individuální
Index plochy B)( - plocha bvdlení specifických forem
1,5960
]
by,ďlení individuální
0,8276
2
bydlení individuální
1"1483
3
bydlení individuální
I.2245
4
bvdlení indiv duální
0,6010
5
bydlení indiv duální
0,3509
6
bydlení indiv duální
0,5168
bvdlení individuální
9
0,4808
10
bydlení individuáIní
0,8083
15
bydiení individuální
0,4009
l6
bvdlení individuální
0.7118
l8
bydlení individuální
0,4780
19
bydiení individuální
0,5l47
2l
bydlení individuální
0^4693
b:dlqr]ii!4!y14!4!41
22
hydlení individuální
0,7969
23
0,4049
24
bydlení individuální
5.4739
25
bydlení individuální
4,3039
27
bydlení individuální
4,6513
28
bydlení individuální
2,2847
32
bl,dlení ndividuální
8"4676
33
bldiení ndividuální
0,9595
34
by,,dl ení individuální
0,6792
35
by,dlení individuálni
2,9a3 3
36
b,y,dle ní individuólní
p!!
0. jOB1
ní
h
r
e
m
b7, dl e
s
37
úlaq ío
0,4702
bydlení ndividuální
38
0,5957
bydlení individuální
39
0.4090
44
bydlení ndividuální
0.545 i
45
bydlení ndividuální
4

zastavéna

Ztstává

(ha)

k w.iržitífta)

0,

]847
0
0
0
0

0
0.1 39 1

0,4808
0
0
0

1,41 ] 3

0.8276
1,1 483
7,2245
0.6010
0.3529
0,3777
0
0,8083
0.4009

0,7l18

0

0,4780
0,5I47
0,4693
0.6992
0.4049
5,4739
4,3039

0,986

3,665 3

0
0

2"2847

0
0
0

0,0977
0
0

2 26
a,308I
0

8,4676
0,6I 15
0,6011
2,5807
0
0,4702

l 794

0,4l63

0,348
a,07 81
0,3

a,

0
0

0,4090
0,5451

2,

20 I 7
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46
48
49
50

5i

53

54:
73
201
202
204
208
209

Celkem

-

bvdlení individuální
bvdlení indivii§uální
bvdlení indiviiluální
bvdlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení indiv duální
bvdlení indiv duální
bvdlení individuální
bvdlení indiv duální
bydlení indiv duální
bydlení individuální

0"6269

0,i

0,6374
0,5767
],8639
0,8142
0,4749
],4945
0.6516
0.1686
0,]875
0,4474
0.3045
0,7365
52,3668

0,3 23 3

0,5269
0,3]4]
a,5767
I,8528
0,8I42
0.4749
],2992
0,6516
0,i686

0

0,01l1
0
0
0,

]953
0
0

0,1 87

0
0.4474
0,3045
0,4485
48,1391

5

0
0

0,288
4,2297

Ve sledovaném období bylazahájena arealizována výstavba rodinných domů v lokalitách
BI 1, 9, 10,23,28,34,35,36,38, 39, 46,48,50,54,202,209 aBX37
Bylo zastavěno 4,2297 ha.
Na územíměsta je navrženaplocha územnííezerw individuálního bydlení -B126.
V katastrálním iaemí Vizovice je vymezeno 6 ploch individtr.ílníhobydlení s povinností
zpracováni územnístudie. Jedná se o plochy BI26,27,28,32,33 a36, z toho jsou
zpracovány, schváleny av realizaci plochy BI 28 a33, zpracovává se územnístudie
v ploše BI27. V ploše BI 36 byla územnístudie rozpracována, a\e z důvodu nesouhlasu

vlastníku nebyla schválena - povinnost zpracování územnt sfudie bude zrrěnou územního
vypuštěna.

.

Plochy občanskéhovybavení- tělovýchova a sport (index plochy OS), komerční
zařízení (index plochy OK), veřeiná wbavenost

Císlo
Návrh využitíplochy
zastavěno
Celková
plochy
výměra fta)
fta)
plochy
plocha
Index
občanskéhovybavení - tělouíchova a sport
os 58
tělovýchova a sport
0,1852
0
*
plochv
plocha
Index
občanskéhovybavení komerčnízahzeni
OK 205
komerčnízařízern
0,3769
0
206
komerčnízŇizeni
0,2164
0
Index plochy OV - plocha občanskéhovybavení - veřeiná vybavenost
249
veřeiná vybavenost
0,9465
0,9465
Celkem
1,7250
0.9465

Ztlstává

k

wúitífta)
0,1852
0.3769
0,2164
0

0,7785

Ve sledovaném období byl realizovánzámér v ploše OV 249 - Sanatorium TOPAS.
Ostatní plochy nebyly využity.
Na územíobce nejsou navrženy územnííezeryy ploch občanskévybavenosti.
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Ploeha pro výrobu - pro průmyslovou ýrobu a sklady (index ptochy VP),
Sn-lfiené q,robní (SP)

Císlo
plochy
Index plschy
oz
64.

Návrh ywžitíplochy

Celková

v,íměra (ha)
ploehy
pro
průmyslovou
VF'výrobu a sklady
pďLrnyslov á výr oba a sklady
3,0169
pntnryslor,á vÝroba a skladv
2,5695
prfrrnyslová výroba a sklady
65
2.9342
lndex plochy sp - plochy srníšenévÝrobní
63
smíšenávÝroba
1.0456
74
smišená výroba
0.677I
75
smíšená úroba
0,3408
207
srnLÍŠenávýroba
0,5166
248
srrLíšenávýroba
0,3750
Celkem
11,4757

-

zastavěno

Ztstává

(ha)

k wužitífta)

0

3.0169
2,5695
2,9342

0

0
0
0

0
0
0

0

1,0456
0.6771
0,3408
0,5166
0,3750
11,4757

Ve sledovanérn období nebyly plochy pro v,_ýrobu vytlžiLy.
Na územi obcr: nejsou navlženy územnírezeťw těchto ploch.

F

Pt".h" p"

Celková
N;ívrh vwžiti plochy
Cís1o
plochy
výměra (ha)
Index plochy Rx - rekreace specifických forem
55
rekreaoe specifi ckých forem
1,0352

Celkem

zastavéno

1.0352

Zůsává

(ha)

k wužití(ha)

0

1,0352
1.0352

0

Ve sledovanérm období nebyla plocha využita.
Na územíobce nejsou navrženy územnírezerw těchto ploch.

.

Plochy ve,řejných prostran§tví - s převahou nezpevněných ploch (index plochy
(index plochy PV),
PZ), s převahou

Císlo
Zůstává
Návrh využitíplochy
Celková
zastavěno
(ha)
(ha)
plochy
k
wužití
&a)
wměra
index ploehy PZ - plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PNP)
I.7987
I,7987
59
veřejné prostranství s PNP
pNp
0,1946
0
veřeiné prostranství s
0,L946
60
Index plochy t'V - plocha veřeiných prostranství s převahou zpevněných ploch (PZP)
0,0458
0,0751
0
veřejné prostranstv í s PZP
77
a"2037
prostratrstv
0
0,0801
veřejné
i s PZP
78
pzp
0.2849
0
0,07a2
79
v,eřeiné prostranství s
pzp
0,3728
0
l,eřeiné Drostranství s
0.1 387
82

[--0-__l

6

Zpral,a o uplatňování

,

plánu l' izov ice v uplytulé m období 20 l 2 - 2 0 1 7
projerlnaná v zastupitelstýu města dne l8.01.2018 usnesenhn
schvdlené zadání změry,č. l Uzemního plánu l'izovice,

Lize mniho

c

Ilil0t 8
1

0,1167
veřeiné prostranství s

pzp

Ve sledovaném období nebyly plochy využity.
Na územíměsta j e nawžena uzemni rezervy ploch veřejných prostranství s převahou
zpevněných ploch PV 8i - k zajištění obsluhy plochy územnírczervy individuálního
bydlení 8126.
Na návrhovou plochu PZ 59 a plochu územnt rezeíw PV 81 je uzemním plánem
stanovena podmínka zpíacoyálúúzemnístudie, Pro plochu PZ 59 se územnístudie
zpracovává.

.

plochy dopravy - plochy dopravní infrastruktury (index plochy D), plochy
silničnídopravy (index plochy D§) a plochy drážnídoprarT G)]

Císlo

plochy
Index plochy
210
212
Index plochy
57
84

1I7
118
119

120

I21
I22

l23

124
125

l26

127

I28
129
130
131

I32
133

134

l35

136
138

I39
140

Návrh využitíplochy

Celková
výměra (ha)

D - plocha dopravní infrastruktury
1,2763
cyklostezka
0.0499
cyklostezka
DS - plocha pro silničnídopravu
l53,2438
silnice D49
2,2296
silnice V49
0,7502
silnice D49
0,1489
silnice D49
0,0095
silnice D49
0,5133
silnice D49
0,7903
silnice D49
0,0584
silnice D49
0.2887
silrrice D49
0,0224
silnice D49
0,1 898
silnice D49
0,1629
silnice D49
0"1884
silrrice D49
0.4I55
silnice D49
0,9165
silnice D49
0.2705
silnice D49
0,948l
silniee D49
0,3427
silnice D49
0.9323
silnice D49
0,0075
silnice D49
0,0033
silnice D49
0,0319
S lnice D49
0.5470
]nice
D49
s
0.292l
silnice D49
0,5735
silnice D49

zastavéno
fta)
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

Zistává

k vrnžití(ha)
1.2763

0,0499

l53,2438
2,2296
0,7502
0,1489
0,0095
0,5133
0,7903
0,0584
0.2887
0,0224
0,1898
0,1629
0.1 884
0,4155
0,9165
0,2705
0,9481
0,3427
0.9323
0,0075
0,0033
0,0319
0.5470
0.2921
0.5735

Zprá,a

o

uplatňování (jzemniho plárut l,'izovice

- projednaná

-

141

1Á1
L- /-

s

v zaslupite

lniceD49

0,3786
a,5443
0"0105
0,1 955

D49
143
D49
144
D49
I45
D49
146
D49
147
silnlice D49
148
silriice D49
149
silriice D49
150
silrúce D49
151
silrrice D49
I52
silrúce D49
153
silrrice D49
I54
silrrice 11110496
155
silrrice 11110496
156
silrúce 11110496
L57
silrúce IIU0496
158
silrrice 11110496
183
silrrice D49
184
silnice D49
194
silnice D49
Index ploehy Dil - plocha dráůni dopravy
59
Zelezrltčru trať č. 331
160
Ze ezrllěni trať č. 331
161
Ze ezničnítrať č. 331
162
Zeleznlěrt:, trať ě. 331
163

I64
65

66
67
68
69

7a
71

,72

l3
74
75

76
,7a

79
82

lnice
silniee
silnice
silnjce
silnice

ŽÁlezaai

Jrat

l

2 - 2017

8.01. 20 l 8 usnesenín č- l L 10; l 8

sc}uálené zadáni změny č. l Uzemniho plánu I'iztlvice-

S

e. jj

v uplynulém období JOt

lstw města dne

0,1 895

0.4946
0,2542
0,0198
0.0207
0.721
0,2513
0,0148
0,0485

0.6945
0,3243
1,9662
0,3068
0,3959
0,0713
0,0215
0,0222
0.6170
0.2423
0,1 845
3,8662
0,0242
0,2696
6,1478
0,1633
0,4569
0,0739
0,0964
0,3542
0,0108
0,0153
0,1329
0,0674
0,0729
0,0708
0,1438
0,0703
5.6524
195,3987

t

Že,leztiěnitrať
..Ý--

č. 331
Zelezntěnt trať č. 331
Ze:Iezniěnl trať ě. 331
Te,ler"ien t ar r,.
Ze:íezniěrutrať č. 33i
ZÉ) ezničnítrať č. 331
Z(, eZn ění trať č. 331
Ze e7l1 čnítrať č. 331
Z<: e7n čnítrať č. 331
Zelezničnl trať č. 331
Zeleznlění trať č.33i
Železničru trať č. 331
Z,:lezniěnitrať č. 331
Zelezniční trať ě.331
Železntčnítraťč. 331
Zelezrltční trať ě. 33i

nt

Celkem

-

0
0
0

a3786

0

0,5443
0,0105
0,1955
0,1895
0,4946
0.2542

0
0

0,0207

0
0

0^2513

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0,0l98
0,72I
0,0148
0,0485

0,6945
0,3243
1,9662
0,3068
0"3959

0,07l3
0,0275
0,0222
0.6170
0.2423
0,1 845

3,8662
0.0242
0,2696
6,1478
0,1 633
0.4569
0,0739
0,0964
0^3542

0,0108
0,0153

a.1329
0"0674
0"0129
0"0708
0,1438
0,0703
5,6524
195.3987

Ve sledovaném období nebyly navrženéplochy využity.
Plochy D',7, 159, 1 60, 1 6 1 , ěástečně 162 a 165 budou změnou územního plánu
upřesněny a ponechány jako plochy návrhové z důvodu připravovaného záměru

8

Zpráva o uplatňování Územniho plónu Vizovice v uplyrulém období 2012 - 20l7

v zast,tpite lstvu města dne l 8. 04- 20 ] 8 usne senim č l1i40/
sc}wálené zadání změny č, l Uzemniho plánu llizovice,

- prolednaná

-

1

8

,,Moderni

ice". Ostatní plochy držňni dopravy budou
převedeno do ploch územnírcz'efvy v souladu s nadřazenou dokumentací.
- Na územíobce nejsounavrženyjinéplochy územruíezeívypro dopravu.

"

plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství (index plochy Tv)u
TE) a technieká infrastruktura (index plochy T*)
index

Celková
čislo
Návrh vy.užitíplochy
plochy
výměra (ha)
Index plochy Tv - plocha pro vodní hospodářství
0.0165
85
AT stanice Chrastěšov II
0.5399
91
kanalizační sběrač
0,0225
AT stanice Přík(á
94
0.0242
96
AT stanice Nad Korábem
0,I23I
97
RozšířeníVDJ Těchlov
0,0866
99
K:analizačrtl sběrač
0,7833
100
IŠanalizaěnt sběrač
0,0222
101
K.:artalizaěnt sběrač
0.7876
I02
kanalizační sběrač
0,0I57
103
kanalizaěrn sběrač
0,0418
106
AT stanice Komenského
0,0253
I07
AT stanice Garužka
0.7986
109
kanal. sběrač ze Lhotska
plochy
plocha
pro
Index
TE energetiku
0.0248
vzdušné vedení vN
88
0,0695
89
vzdušnévedení vN
0,0931
90
vzdušné vedení vN
0,1103
95
STL plynovod
plynovod
STL
0.3147
98
104
vzdušné vedení vN
0,0798
108
vzdušné vedení vN
0,0523
Index plochy T* - plocha technické infrastrukturv
kanalizačnísběrač * vodovod
+ STL plynovod
0,0438
86
+
kanalizaění sběrač vodovod
+ STL plynovod
87
2.0070
93
Hráz poldru
0,2308
105
Kanalizačru sběrač + \rN
0,3270
poldru
113
řlraz
0,7200
I96
Vodovod + STL plynovod
0.0689
Celkem
7.4293

zastavěno

fta)

Zůstává
k vnržití(ha)

0

0,0165

0
0

0,5399
0,0225
0,0242

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0,I23l
0,0866
0,7833
0,0222
0,7876
0,0157
0,0418
0,0253
0,7986

0

0,0248
0.0695
0,0931
0,i 103

(,

0,3í47

0

0,0798

0

0,0523

0

0.0438

0

2,0a70

0
0
0
0
0

0,2308

0

0
0

0,3270
0.7200
0,0689
7,4293

Ve sledovaném období nebyly plochy technické infrastrukíury využity.
Na územíobce nejsou navrženy územnííezervy ploch technické infrastruktury.
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Zprw^a o uplalňováni Uzemniho plánu l'lzovice v uplynulém obdobi 20l2 - 20 l 7
- projeďaarui v zaslupiíe lslta města dne l 8.04. 20 l B usnesením č. I 1'10, 1 8
- schyálené zadání změny č. Územního plúnu I'izovice-

l

A.2I
Ve

Yvhodnoqení zqrěn_pqdryínek naziikladě kterýcb bvl

růze_mn_íplén wdárt

sledovaném období došlo v řešenémúzemík následujícím změnám stanovených

podmínek:

A.2,1) Vyhodnocení k platné leeislativě:
- Územni plárr má vymezeny veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní
právo v rozporu se stavebním zákonem v platném zněni
- obsah textové části je v rozponr s vyhláškou č. 50012006 Sb., v platném znění

A.2.2) VyhodnoceIrí změn podmínek územního plánu:
- je zapotřebi vyhodnotit územníplarr k aktualizovarrým republikovým prioritám
územního p,lanování z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktua|izac,e č.l
, je zapotřebí vyhodnotit soulad s 1. Aktualizaci Zásad územního íozyoje Zlínského
kraje
- územníplár bude zpracovánna aktuálním mapovém podkladu
- budou přehodnoceny podmínky prostorového uspořádání v souladu s vyhláškou č.
50012006 Sb., přílohy č. 7 odts, i písm. f.;

A.3)

Vvhodloceqí_udĚitelnéhorozvoie

- Při
-

zptacování územníhoplanu byl kladem ňetel na dosažení harmonického váahu
územních pod|mínek při respektování příznivého životníhoprostředí, hospodařského
rozvoje obce a soudržnosti spoleěenství oblvatel v obci.
Ve sledovanérn období nedošlo k žádnému nepředpokládanému dopadu na žádnou výše
uvedenou slož_ku.

Lze konstatovilt, že řešenéúzemíse rozvijí harrnonicky, s ohledem na kulturní, historické
a přírodní hodnoty a respektuje schválenou urbanistickou koncepci-viz kap. A.1).

B)
-

problémv k řešenív územním plánu wplÝvaiícízúnemněanalytickýeh podkladů

Na

základě 4. úplnéaktualizace územně analytickýoh podkladů (dále jen ÚaP) pro území
obee s rozšířenou působnostíVizovice, jejížsoučástí je i obec Vizovice, vyplývají pro
obec Vizovice následující problémy k řešení:

o
o
o
o
o
o

_1náwhová plocha dálnice D49 zasahuje do zastavěného územi, křižuje
biokoridor s biocentrem
277 2 návrhová plocha že|ezrnceptochéni zastavěným územím, křižuje
bi<rkoridor, záplavové uzemi
27'7 _3 záplavové územi zasahuje do zastavěné a zasávitelné plochy, silnice
Ltřídy
2]7 _4 městská památková zónazahrnuje objekty, které není třeba chránit a tím
onrezuje území
277 _5 nové by.tové domy nemají dostatečnou občanskou vybavenost (sport,
relreace)
2]7 _6 siinice U49 zaíéžujehlukem a emisemi zastavěné územi

27'I

l0

,
Zpróva o uplatňováni Územního plónu l'izovice v uplynulém období 20 l 2 20 l 7
č, lIi4Oi1 8
usnesením
]8,04,20l8
města
dne
- proiednanll 1, zastupilelsvu
- schválené :adání změny č- l Uzetnniho plónu I'izoyice-

277 7

Z"rt^"é"é

plochy bydlení nejsou odkanalizovány

t<arratizarni stokou

C)

Vyhodnocení souladu územníhoplánu
lánovací dokumentací wdanou kraienn

C.1)

Soulad s Politikouúzemního rozvoie

s

politikou územního rozvoje a Územně

ČR

V Aktualizace č. i Politiky územního rozyoje Českérepubliky, kterou schválila vláda ČR dne
15,04.20t5 usnesením č.27612015, vypl;ývají pro řešenéuzemí tyto požadavky:

čt. 1+s1

Vymezit rozvojovou oblast OB9 Zlin - rozvojová oblast je zpřesněnaZásadami
územního rozvoje Zlínskéhokraje - obec je součástírozvojové oblasti - je
zapracovúno v Územním plúnu

čt, 1sl;

Vymezit koridor konvenčníželeztttčntdopravy Žl t - koridor byl zpřesněn
Zásadani územníhorozvoje Zlínského kraje - obec je dotčena tímto záměrem,
je zapracováno v územnímplánu

čt. 1tol;

Vymezit koridor kapacitní silnice R49 - koridor byl zpřesněn Zásadarrti
územního rozvoje Zlínského kraje - obec je dotčena - je zapracovúno
v územnímplúnu,buďe upraveno označenísilnice na D 49

čt. 1t:l;

Vymezit koridor energetiky E1- koridor vedení 400 kV Otrokovice-VizoviceStřelna- hranice ČRlslovensko - pro obec z tohoto bodu nevyplývají žádné
úkoly pro územně plánovací dokumentaci obce. Zámér není doposud
zpracován v 1. Aktualizaci ZUR ZK, kde je poraze zapracována potřeba
zpracování územní studie pro tento zámér,

čt, (tsz)

Prověřit podmínky pro umístění rozvojového záměru pro železniěníspojení
Vizovice - trať č.280 a podle výsledků prověření zajistit ochranu územípro
tento rozvojový zámér vymezením územnirezeíw, případně vymezením
koridoru - územnímplónem je zapracováno jako núvrhová plocha, změnou
územního plónu bude zapracovdno jako plocha územnírezervy

Priority pro zajištění udržitelného rozvoje" wpl:ívajícíz Politik}, územního rozvoje Ceské
republiky ve mění Aktualizace č. 1jsou whodnoceny následovně:

(14)

Ve veřejném zájmu ehránit arozvijet přírodní, civilizačnía kulturní hodnoty uzemí,
včetně urbarristického, architektonického a archeologického dědictví. Zaehovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území,struktury osídlenía jedineěné kultumí krajiny, které jsou
výrazem identity území,jeho historie a tradice a to vymezením funkčnímiplochami se

stanovením záv azné re gulace.

i1

)i

í.

VJlhodnocení priol"ja_ Je respektováno, územnímpláiem jsou chráněny a dále rozvíjeny
základní hodnoty tizemí, je schvólena urbanisticlé kancepce pro rozvojové směry, koncepce
dopravní a technické infrastruktury, koncepce uspořádání lcrcjiny.

(14a) Při planování rozvoje venkovských územía oblastí dbát na rozvoj primámího sektonr
při zohlednění ochlany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí

krajiny.
Vyhodnocení priot:iý: Ronoj města je navržen v zastavitelných plochách v návaznosti na
zastavěné Území ollce, nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy na orné půdě ani ve volné
krajině. V maximál'ní míře je brón zřetel na hodnoty lcrajiny.

(15)

Předcházet při změnách nebo vy,tvaření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Vyhodnocení priorlil;Na řešeném územínebyly zjištěny žódnéuvedené lokality.

(16)

Při stanovování způsobu využitíilzemi v územně plánovací dokumentaci dávat

přednost komplexrúm řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavku, které
ve sqých důsledcjch zhoršují stav i hodnoty územi. Při řešeníochrarry hodnot územi je
nezbYné zohledňcvat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje uzemi, Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
územi i sjeho uživateli a vsouladu s určeníma charakterern oblastí, os, ploch a koridorů
vymezenýctr v PÚ,n Čn.
v)lhodnocení priol:it}l: Funkčnívyužitíploch je řešeno tak, aby vytvořilo předpoklady pro
nýšeníkvality živtlta obyvatel a jejich životníhoprostředí,

(16a) Při

územně, plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje územ|
zejména měst a regionů, ktery představuje objektivní a komplexní posuzování a následné

koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Vyhodnocení priclritJl: Při vymezování funkčníhovyužitíúzemíbyly v územnímplánu
zohledněny.jak oc:hrana přírady, tak hospodářsky ronoj a s tím související životníúroveň
oby,vatel. Uzemnírn plánem jsou principy respehovány.

(17) Vytvářet v územípodmínky k odstraňování důsledkůnahlých hospodářských změn
zastavitelných ploch pro vytvaření pracovních příležitostí,zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích,
V)lhodnocení prioritv: Podmínlq, v územíjsou vyllóžené. Na územíměsta je dostatek
stávajících i navrhovaných ploch pra podnikóní a jsou vytvořeny dostatečnépracovní
příležitostí.Obec nespadá do strulďurólně postiženéhoregionu nebo regionu hospodóřsky
slabého.
(18) Podporovaí polyeentrický rozvoj sídelnístruktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi nrěstshými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Vyhodnocení ori,lritv: Výše uvedené zásady jsou územnímplónem respehovány. Jsou
respehovány zákt'adní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu (cyklotrasy, turisticla! trasy,
stabilizace ploch ,oro tělovýchovu a sport).
(19)

Vytvářet plředpoklady pro polyfunkční vyúíváníopuštěných areálů a ploch (tzv.
brorvnfields průlnyslového, zernědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
lyužívatzastavěné územi (podpora přestaveb, revitalizaei a sanací inemi) a zajistit ochranu

l2

Zprava o uplatňovóni Uzemního plánu L'izovice v up|nulé m období 20 l 2 - 20 1 7
- proJednanó v zastupitelsíw města dne I 8.04.20 l 8 usnesením č. I1.40i 1 8,- scloálené zadáni změ4l [. l Úzenniho ptánu l/izovice,

nezastavěného území(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zelené, včetně
minimalizaee j ej í fragmentace.
Vvhodnocení priorilv: Na územíobce se nenachází nevyžíýanébyvalé areály.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou qýznamně 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 možnéa odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochíany biologické rozmanitosti a kvality životníhoprostředí, zejména
formou důslednéochíany zvlášté chráněných územi,lokalit sousta\y Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdtoji, chráněné oblasti pŤirozenéakumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vfiářet úzerrmi podmínky pro

implementaci a respektování územníchsystémůekologické stability a zvyšování a udržováni
ekologické stability a k zajištění ekologiekých funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků pffrodního charakteru v zastavéných územích, zvyšováni a
udržování rozmarritosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vývářet
podmínky pro ochranu krajinného tázu s ohledem na cílovécharakteristiky a typy krajiny a
vyrvářet podmínky pro vyllžitípřírodních zdrojů.
V]lhodnocení prioritv: Uzemním plánem jsou navrhována taková opatření, aby došlo k
eliminaci negativního dopadu nové zástqvby na okolní ktajinu, nová výstavba vhodně
doplňuje stávající zastavěné územía je stanoveno její prostorové uspořádání v souladu s
požadavlry ochrany krajinnéha rázu. Územním plánem jsou respehovány a doplněny stóvající
prvky USES tak, aby byla zajištěna jejichfunkčnost.

(20a) Vyfvářet územrlt podmínky pro zajištění migračnípropustnosti krajiny pro volně žijící
živočichya pro člověka, zejména při umísťovánídopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srustrání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení priorit.v: Územním plánem jsou zajištěny podmínley pro zachování propustnosti
Icrajiny, ve volné lcrajině je zapracovóna plocha pro silničnídopravu (pro realizaci dálnice
D49), jiné nové plochy ve volné lrrajině nejsou navrhovány, není navrženo srůstánísídel.
Schválenou urbanistickou koncepcíje dostatečně chráněno nezastavěné územív severní i jižní
část města,

(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zelené (zelené pasy) v rozvojových
oblastech a v rozvojoqých osách a ve specificlqých oblastech, na jejichž územíje krajina
negativně pomamenána lidskou ěinností, s vyržitímjejí přirozené obnovy; cílem je zachováni
souvislých pásů nezastavěného územív bezprostředním okolí velkých měst, způsobiiých pro
nenáročnéfo.my krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rcmoj lesních porostů a zachováni
prostupnosti krajiny.
V)thodnocení prioritv: Nová zástavba je v řešenémúzemínavrhována v souladu se schválenou
urbanistickou koncepcí v těsné návaznosti na zastavěné územív nezbytně nutném rozsahu a je
regulována tak, aby byl minimalizován její dopad na okolní volnou lrajinu. Plochy veřejné
zeleně jsou v zastavěném územírespektovány a stabilizovány.

(22)

Vyťvářet podmínky pro rozvoj a vyllžitípředpokladů územípro ruzné formy
cestovního ruchu (např. cykloturistik4 agroturistika, poznávaci turistika), při zachováru a
rozvoji hodnot územi. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistickými cestami, které umožňují celoročnívytlžitípro ruzné formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).
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ii,
(23) Podle

míslníchpodmínek vytvářet předpoklady pro lepšídostupnost i:a'emi a
zkvalitnění doprarrní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umíst'ování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek úěelné,umísťovattato zařizertt

souběžné. Zmirňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkůmttanzitní že\ezničnía
silniční?opravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvafu městských oblastí, nebo zajistit
ochranu jinými vh,odnými opatřeními v územi. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obýnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od r,ymezených koridoru pro nové
úseky dálnic, silnir; I. tŤídy aželezlic, a tímto způsobem důsledně předchazet znepruchodnění
územípro dopravní stavby i možnémunežádoucímu působenínegativních účinkůprovozu
dopravy na veřejné zdravi obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchtcl úěinků).
Y_vhodnocení prioljg;_Dopravní dostupnost územíje dostatečně zajištěna a je stabilizována.
Rešeným územím probíhají silnice I/49, Y69, IIY4932, III/0496 a III/4882. Dále je na území
města zapracován,a návrhová plocha pro dálnici D49. Je zde zastoupena i doprava drážníželezničnítrat' č, 33l.
.1

.

Ý

l

é1

(24)

Vytvářet prrdmínky pro zlepšovánídostupnosti územírozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastru]<tury s ohledem na potřeby veřejné dopraly a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby
posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vy-rvářet podmínky pro nryšováníbezpeěnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a
emisemi, s ohled,em na to vyrvářet v :územi podmínky pro environmentálně šetméformy
dopravy (např. železničru,cyklistickou).
Vvhodnocení oria,fig; Obec je součástí romojové oblasti. Stávající dopravní obslužnost je
zachována a je ,dostačující.Nová zástavba je situována do vhodných ol<rajových poloh
v blízkosti základní dopravní a technické infrastruktury v návaznasti na stavajícízástavbu.

Qaý

Na územíc,h,kde docházi dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitu pro ochranu lidského zdravi, je nutné předchazet dalšímu
výzramnému á,oršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v územi obcí vývářet
podmínky pro minimalrizaci negativních vlivů koncentrované qírobníčinnosti na bydlení.
Vymezovat plochy pro novou obYnou zástavbu tak, aby byl zaehován dostatečný odstup od
prumysloých ne]ro zemědělských areálů.
V)lhodnocení ori,gllg: Na územíobce se nachózí výobní areály, heré jsou situovány
v okrajoých čóst'ech města tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na obytnou zástavbu,
na zdraví obyvate,l a na okolní ltrajinu.

(:25) Vyh,ářet podmínky pro preventivní ochrarru územía obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodnírnikatastrofami v území(záplalry, sesu\T půdy, eroze atd.) s cílenr

minimalizovat rozsah případnýeh škod, Zejména zajistit územníochranu ploch potřebných
pro umísťovátústaveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení územíurčených
k íizeným rozlivům povodni. Vl,tvařet podmínky pro zwýšenípřirozené retencc srážkoqých
vod v územís rrhledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternatily k umělé
akumulaci vod.
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Úzenníhoplánu fizovice-

8-

V

zastavěných územícha zastavitelxých plochách vlrtvaret podmínky pío zadržoyánÍ,
vsakování i lyrižívánídešťol"ýchvod jako zdtoje vody a s cílem zmirňování úěinkŮ povodnÍ.
Y:lhodnocení priorit.v: Na územíobce se nachází sesuvné území,heré je respektována a
zapracováno v územnímplánu. Není zde navrhována novó výstavba. Na řešeném Území se
nachází územíurčenék rozlivu poýodně (retenčníprostor). Uzemním plónem je respektováno
a jsou zapracavána opaření v podobě návrhovych ploch technické infrastruktury
protipovodňové hráze. Dále jsou v územnímplánu zapracována stanovená záplavová území.

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územícha umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela qýjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezoyat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z územís vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod"
VJlhodnocení priorit.v: viz vyhodnocení priority (25)

(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťováníveřejné infrastruktury v iaemí ajejí
rozvoj a tím podporovat její účelnévyuživénív rámci sídelnístrukfury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dosfupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v územítak, 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.
Při řešení problémůudržitelného rozvoje inemí vyůívatregionálních seskupení (klastru)
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v územi dopad a kteří mohou posilovat
atraktivitu územíinvesticemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železtiěru, silniční,vodní a letecké dopravy, včetně sítíregionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městslcých oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčoýmipředpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.
V}lhodnocení priorityl: Všechny navrhované zcstavitelné plochy jsou navrženy tak, aby bylo
možno jejich napajení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající silničnídopravní
infrastruktura (silnice I/49, I/69, III/4932, III/0496 a III/4882) je pro obec, vzhledem kjejí
poloze a veliknsti dostačující,

(28)

Pro zajištění kvality živoá obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje územ|
požadovatjeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, věetně nároků na
veřejnou infrastrukturu. Návrh a oehranu kvalitních městslcých prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Vyhodnocení priori\l: V územnímplónu je zohledněno. Viz, Yyhodnocení priority (l6).

(29)

Zv|áštrtt pozornost věnovat návaznosti ruzných druhů dopravy. S ohledem na to

a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu
umožňujícíúčeinépropojení ploch bydlení, ploeh rekteace, občanského rybavení, veřejných
prostranství, ýroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životníprostředí. Vytvářet tak
podmínky pro rozvoj účinnéhoa dostupného systému, kteď bude poskytovat obyvatelům
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území"S ohledem na to vytvařet podmínky pro
lrybudování a užíváruvhodné sítě pěších a eyklistiekých cest, včetně doprovodné zeleně
v rnístech, kde je to vhodné.
YJlhodnocení priorit_v: Stávající dopravní síťobce je plně stabilizována a pťo potřeby obce
dostačující,
vymezovat plochy
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-

scltválené zadóní změny č. l Uzemního plánu I,'izoýice-

(30) Uroveň teclrnické infrastruktury, zeiména dodávku vody a zpracováni odpadních vod
je nutno koncipova-t tak, aby splňovala požadavky na \rysokou kvalitu živata v současnosti i

v budoucnosti,
Vyhodnocení prior,i,g; centrální část města má vybudovanou síťveřejného vodovodu, herá je
souČástí,skupinové;ho vodovodu Zlín se zdrojem vodórenská nádrž Slušovice. Měsío má
vlasíníČOr , zápttdní čósti. Pro část Chrastišov je územním plónem nuvrženo prodloužení
vodovodního řadu ,c odkonalizování na ČOV Yizovice v souladu s, ,,Plánem rozvoie vodovodů
a kanalizací Zlínskeho Kraje" a územním plónem obce, Toto řešení je však z důvodu
finanČníchnerealiz:ovatelné, Vzhledem k navrženému romoji této čósti města je nutné změnou
Územního plánu ře,šit množnost zásobování pitnou vodou samostatně (z vrtů), tahéžlikvidaci
odpadních vod do vlastní ČOr v iUní části k.ú. Chrastěšov.

(31)

Vylvářet ú;zemní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní abezpeěné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetmék životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik pfi respektovtání přednosti zajištění bezpeěného zásobování uzemí
energiemi.
I/vhodnocení prioribl: Zásobovóní energiemi je v územístabilizovóno a zajištěno venkovnínt
vedením W. Obec je plně plynofikována. Územním plánem nejsou navrženy žádnéplochy pro
obnovitelné zdroj e energií.

(32) Při

stano1,ování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve

zner,^ýhodněných městských častech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnouinfrastrukturu věnovat pozornost trymezeru ploch přestavby.

Yvhadnocení priorjil; Na územíměsta nejsou řešeni ani navrhovány plocha přestavby vyjma
ploch pro budoucí dólnici D49, kdy se jedná o přestavbové plochy z ploch individuálního
bydlení na plochu silničnídopravy. (Jzemní plán je zpracován na základě schválené
urbanistické koncepce, která je navržena s ohledem na záměry nadmístníhovýznamu, heré
vyplyvají z nadřazených dokumeníací - plocha silničnídopravy pro dálnici D49 a územní
rezerva plochy dl,ážnídopravy Prodloužení železničnítratě č. 331 Vizovice - Valašská
Polanka s napoien.ím na trať č. 280.

C.2)

Squlad se Zásadamilizemního rozvoie Zlínského kraie

Dle 1. Aktualizar:e Zásad územníhorozvoje Zlínskéhokraje, lceré byly vydány formou

opatření obecné povahy dne 12.09.2012 Zastupitelstvem Zlínského kraje pod č. usnesení
a149/Z2lll2 s nabytím účinnostidne 05.10.2012 vyplývají pro řešenéúzemítýo požadavky
k respektov ání a zapracování :

čt. 1ts;

Cl. (81)

Obec je součástírozvojové osy OB9 Z|ínlrymezené ZÚR

rozvojové osy OS12
v územním plánu

ZIín

ZK anení součásti

hranice ČfuSlovensko -

je

zapracováno

územíobce je vymezeno částečnějako krajina zemědělská harrnonická a
částečnějako krajina zemědělská s lukařením a částečnějako krajina lesní
s lrrkařením; ěástečně jako krajinný celek Vizovicko a částečněZlinsko,
kraljirmý prostor Vizovice, Vizovieké vrchy a Slušovicko, kde jsou stanoven_v
§t,c zásady pro r,yužívání:

l6

7,próva o uplatňováni Uzenniho plánu L'izovice v uplytulém období 20] 2 - 20] 7
- projedruná v- zasíupite l stvr mé sía dnz l 8.0 1. 2 0 1 8 usne se ním č. l l /40 / l &
- schvólené zadóní změry,č. l Uzemního plánu l'izoyice,

U

o
o
o
o

Zachovat harmoniclqý vztař^ sídel a zemědělské krajiny (zejména podíl
zahrad a trvalých travních porostů)
Nepřipouštět nové rezidenčníareály nebo rekreačnícentra mimo hranice
zastavitelného území
Zabezpečit ochranu a vytúívéni lučníchporostů
Nepovolovat rekreačnízařízeni s vyššíkapacitou lužek
Nepovolovat zástavbu rodinných domů mimo hranice zastavěného inemí
Po suzovat vliv staveb a zátrněŇ na kr ajinrtý r éa
Respektovat architektonické a urbanistieké znaky sídel
Přizpůsobit vytlžitíúzemíochraně lesa, lesní hospodaření provádět
v souladu s přírodním poteneiálem území,nepřipustit velkoplošnou těžbu
lesních porostů
Omezit výstavbu nových zaíizeni pro rekreaci a cestovní ruch, limitovat
jejich kapacity

-

čt, 1s+;

územnímplánem je respektováno, nejsou navrhovány nové plochy
rekreace, zástavba je navrhována v souladu s urbanistickou
koncepcí, nová zástavba je situována v návaznosti na zastavěné
územi obce a je respektován krajinný ráz.

PK01 - koridor dálnice D 49 Hulín-Fryštrák-Vizovice-Horní Lideě-hranice ČR
- je zapracováno v územnímplánu

Z01- modernizace a elektrizace stávající trati č. 331 Otrokovice-Zlín-Yizovice
v rámei koridoru ŽU _je zapracováno v územnímplánu
čt. (sg)

PU06 - nadregionální biocentrum NRBC 100
v územním plánu

čt. (q:)

č. 2 - řešené územíje součástíplochy pro zpracovárn územnístudie k prověření

-

Spálený - je zapracováno

plochy územrlt rezervy pro železrttčnídoprar,r - Prodloužení tratě č" 33l
Vizovice - Valašská Polanka s napojením na trať č. 280 - ve změně
územního plánu trude plocha pro drážnídopravu zapracována jako plocha
územnírezerw..

ě.l2 - řešenéúzemíje součástíplochy pro

zpracovéní iaemnt studie
k prověření trasy elektrického vedení WN 400k V Otrokovice - Vizovice Střelná - hranice ČR/Sn - pořizovatel Zásad územníhorozvoje, tj. Krajstqý

úřad Zlínského krajc, nemá zpřacovanou územnístudii, která by řešila
v-ýše uvedený zánněr. Jedná se konstatování, že územíje sice záměrem
dotčeno, ale záměr nebude předmětem řešenézměny územníhoplánu.

I7

Zpróva o uplaíňován í Úzenniho plánu l'izovice v uplymulén obdobi 20 t 2 - 2 0 1 7
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- schválené zadljní změn ,č. l Uzemního plánu l'izoúce-

uZe
ve zneru V
priority
jsou
T}to
ťtzemním plánem respehlqÝlíty. Jedná se zejména o:

0)

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný íozvoj územi,

v}Ťvářet na celém í:zemíkraje vhodné i:zemn podmínky pro dosažení vyváženého vztahu

mezi nároky na zajištěnípřízrnvéhoživotníhoprostředí, stabilního hospodářského qývoje
a kvalitní sociální sioudružnosti obyvatel.
V}lhodnocení priorfu: Územním plónem jsou vytvořeny podmínlql pro udržitelný romoj území.
j,sou chráněny hodttoty území.

(2)

Preferovat při uzemně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a
koridoru podchycených v ZÚXZtnského kraje (dále ZÚRZK),které jsou nezbytné pro
realrzaci republiko,vě významnýcbzáméŇ stanovenýclr pro územíZlínského kraje v
Politice územníhorozvoje Českérepubliky 2008 (dále PÚn Čn2008) apro realizaci
význarrných krajslých zélméŇ, které vypl;ivají ze strategických cílůa rozpisů
jednotlivých funkčníchokruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje (drile PRÚOZK).
Vvhodnocení prio7!fu; PožadavlE vyplyvající z Politilry územníhoromoje Čn a Zásad
územníhorozvoje ',z,línského lcraje a dokumentů lcraje jsou respehavány a zapracovány.

(4)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelnístruktury kraje. Posilovat republikov!
ýznam krajského města Zlín a urbanizovaného územíZlínskéaglomerace zvláště v
návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováňi na straně
Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních ýznamných center osídleníkraje, zvláště
středisek plnícíchlunkci obce s rozšířenou působností.Vyfvářet funkčnípodmínky pro
zesíleníkooperatilních váahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a
konkurenceschopnost venkovského prostoru.
Vyhodnacení priorj4: obec se roníjív souladu a v návaznosti na urbanizované územíZlínské
aglomerace a vytváří předpoklady pro atrahivitu a konkurenceschopnost venkovského
proStoru.

(5)

Podporovat vl.tvaření vhodných územníchpodmínek pro umístění a realizaci

potřebných staveb a opatření pro účinnézlepšenídopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti
a veřejné dopravní obsluhy kraje. Pamatovat přitom souěasně na rozvoj a zkvalitnění
železniěrn dopravy a infrastruktury pro každodenníi rekreačnívyužiti jako rovnocenné
altemativy k silničnídopravě a na rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační
ryužitíjako souěást integrovaných dopravních systémů kraje.
Vyhodnocení pricl.rit}l: dopravní obslužnost obce je dostačujícía stabilizovaná, silniční
doprava je zastoupena silnicí Y49, I/69, III/4932, III/0496, III/4882. Dóle je v územnímplánu

zapracována návrhovó plocha silničnídoprava pro realizaci dáInice D49. Dopravní
obslužnost je dostačujícía je v územnímplánu respehována a zapracována.

(6)

Podporovat péčio typické a výjimečnépřírodní,kulturní a civilizaění hodnoty kraje,
které vytvařejí chzrrakteristické zna§ územi, přispívají k jeho snadné identifikaci a
posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímuprostoru. Dbát přitom zvláště na:
- zachovéltúa obnovu jedineěného výrazu kulturní krajiny v její mistní i regionální

rozmanitosti

a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat neeitlivé zásahy

krajinného rázu s ,ohledem na cílovécharakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy,
které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot územi
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- zachovéLní atitlivé doplnění tradiěního vnějšího i vnitřního ýtazu sídel, s cíiem
nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy
využívánízastavitelného územíazamezit urbanní fragmentaci přilehlé krajiny
- zachování krajově pestrych hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní
charakteristiky
Vvhodnocení pqtorit.v: Územní plán Vizovice splňuje podmínlE pro zachování typickeho rázu
lcrajiny a zltvalitnění krajinných a urbanistictqlch hodnot území.Všechny hodnoty sídta i
krajiny zůstóvají zachovány a chráněny.

(7)

Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodařs§fclr funkcí naúzemi kraje zvláště
ve vymezených rozvojov,ých oblastech alrymezených rozvojových osách především na:
o upřednostňování komplexních řešenípřed uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcíchzhoršujístav i hodnoty tnemi;
o významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpeěeni kvality života obyvatel a
obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukťurou,
vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a
zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně azachovéni prosfupnosti krajiny;
. využitíploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území,s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyrržívaných objekíůa areálů, a na výběr ploch
vhodných k podnikání v zastavitelném území,s cílem neáoíšit podmínky pro
vy-tlžívanízastavěného územía dodržet funkění a urbanistickou celistvost sídla;
. hospodárné využívátni zastavěného území,zajištění ochrany nezastavěného území
a zachovéni veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;
o rrytváření podmínek pro souvislé plochy zelené v územích,kde je krajina negativně
poznamenána lidskou činností,v bezprostředním okolí většíchsídel zachování a
zakládání zelených pásů zajištbjícíchprosfupnost krajiny a podmínky pro nenároěné
formy krátkodobé rekreace;
o výraznějšípodporu rozvoje hospodářsky vyznamných aktivit cestovního ruchu,
turistiky, lázeňství a rekreace nat:zemi kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejieh rozvoje
v souladu s podmínkami v konkrétrd části území;
o rnýznamné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství,
s cílem zabezpečit jejich územnínaroky a urychlit pozemkové úpraly potřebné pro
jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění téžmimoprodukění funkce zemědělství v krajině
a mimoprodukění fuŇce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivníeh oblastech, s
cílem umožnit intenzivnějšírekreační a turistické využivátll území;
rozvíjení krajsk}ch systémůdopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav
" zásobování
energiemi a vodou a na lryužitívlastních surovinových zdrojů pro
výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodařský rozvoj vybraných územi
kraje a pro stabilizaei hospodařskýeh činnostív ostatním územi kraje v souladu s
požadavky zajištění kvality životajeho oblwatel souěasných i budoucích;
c zajištění územníoehrany ploch potřebnýeh pro umísťovánístaveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezeni územíurčených k rozlivům povodní;
o .,/ymezovénízastavitelných ploch v záplavových územich a umisťování do nich
veřejné infrastrukturyjenve zcelavýjimečných azvlášť odůvodněnýchpfipadech;
o vytvaření podmínek v zastavěném územía zastavitelných plochách pto zadržovénú,
vsakování a vylživéni dešťoqichvod jako zdroje vody a s eílem zmíňovártt účinků
povodní;
o důsledky nráhlých hospodářských zrnén, které mohou vyvolat změnu v nárocích na
formu a rozsah dosavadního způsobu vyllživánt dotčených ploch či koridoru, s cílem
19
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zajistit v úz,emi podmín§,pro jejich opětwné vpžití,
v),hodnacení prioriu: Územním plánem je zajišíěna síabilizace a razvoj hospodářslqlchfunkcí
v území.

(8)

Podporoval ve specifických oblastech kraje ochíanu arozvoj specifických hodnot
územía řešení sper:ifických problémů,pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto
územi takové forrlry rozvoje, které lyhoví potřebám hospodařského a sociálního
využíváníúzemi a neohíozízachovánijeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na:
. zajištění územníchnároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální
vybavenosti v hlavních centrech oblastí;
o zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životníhoa obyného
prostředí v iszemÍ;
c preventivní ochranu územípřed potenciálními ňzlky a přírodními katastrofami, s
cílem minimalizovat rozsah případných škod z působenípřírodních sil v územía
vytvořit územni rezeívy pro případnou náhradní výstavbu.
V)lhodnocení priot,jy: Uzemní plán vytváří podmínky pro romoj podnikání a služeb a splňuje
podmínlql pro za.:hování všech hodnot územía pro lcvalitní život a soulad s životním
prostředím. To je zajištěno zejména funkčnímvymezením jednotlivých ploch a stanovenými
podmínkami využitíploch s rozdílným způsobem využití.

(9)

Podporoval:. územi zajištění a přiměřené vyllživéníveškerych přírodních,
surovinoqfch, léčivýcha energetických zdrojů v územíkraje. Zajistit jejich hospodárné
v>llžívanív současnosti a neohrozit možnosti jejich využitív budoucnosti, Podporovat v
územízájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
V)lhodnocení prio;úa; V řešenémúzemíse nachází vodní zdroje přírodníminerální vody,
heré jsou respehovány a zapracovány. Přírodní zdroje jsou stabilizovány formou lesních,
přírodních a zem,ědělsbých ploch s jasně danou regulací. Oc|lrana zemědělskych půd je
navržena protierozními opatřeními formou ploch lcrajinné zeleně.

(10)

Považovat zemědělský půdnífond (ZPF) za jedno znejvýznačnějšíchpřírodních
bohatství územíkraje a zanezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat
při roáodování o změnách ve využívání,územíapíi zpracování podrobnější územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení,která mají citlivy
vztahkzachováru ZPF, minimalizují naroky na jeho trvalé zábory, podporují jeho
ochranu před vodnLí a větmou erozí a před negativními jew z působenípřívaloých
srážek, a eliminují izlka kontaminace půd" Dbát na minimalizování odnímanéplochy
pozemku ZPF zvliíště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.
Vyhodnocení priorit.y: Zemědělska půda je chráněna regulací umíst'ovánístaveb do volné
lcrajiny, yůda je chráněna před erozí plochami v krajině (plochy lesní, lcrajinné zeleně a
plochy USES). Na řešeném územíjsou navrženy retenčníprostory * plochy určenékrozlivu
povodně. Na územíobce v západní části v minimálním zastoupení se nachází půdy v II. lřídě
ochrany. Nenachcizí se ve volné lrrajině. Územní plán zachovává harmoniclgl vztah sídla,
zemědělské harmonicl<é krajiny. Využitíúzemíje přizpůsobeno ochraně lesa, lesní
hospodaření se provádí v souladu s přírodním potenciálem území,není připuštěna
velkoplošná těžba lesních porostů, nepřipouští se nové areály a zástavba mimo hranice
zastavitelného území,respektují se architehoniclrli a urbanisticW hodnoty sídla. Řešené území
spadá do ,,krajinl,zemědělské harmonické" a ,,lcrajiny zemědělské s luknřením" s výrclzným
podílem zeměděl§|Ech kultur, s vyváženým podílem ornó půda (sady, zahrady) / trvalé íravní
porosty, atrahivní pro bydlení. Dále je pro územícharaheristicki: členitá pahorkatina až
plochá vrchovina, solitérnístromy, meze a remízky, vysoky podíl trvalých travních porostů
2a
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(zejména lučních)a lesa (50%"), specirtckz íormy chovu dobytka (zimní ustájení), včetně chovu
konÍ, krajina atrahivní pro agroturistiku rl exíenzivníforrny rekreace- tento typ krajiny
zůstává zachován.

(11)

Respektovat

majetku.

v

tzemí kraje zájmy obrany státu a civilní ochíany obyvatelstva

a

V)lhodnocení priorií.y: Y řešeném územíse nachází plochy sloužícík obraně státu (podél
Chrastěšovského potoka) - stávající plocha specifická v zastavěném územíobce (index plochy
,P, plochy pro civilní ochranu jsou vymezeny jako stávající plochy občanskéhovybavení,

(|2)

Koordinovat utviáření koncepcí územníhorozvoje kraje a obcí s utvářením přislušných
strategických rozvojoqých dokumentů kraje. Sladit územnía politické aspekry souvisejících
řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétníchpodmínkáchúzemí kraje.
Vyhodnocení priorit.v: Všechny rozvojové dokumenty lcraje jsou respelďovóny, změnou územního
plánu budou upřesněny.

(13)

Podpo_rovat zlepšenífunkčnía prostorové integrace územi kraje s územímsousednich

krajů a obcí Ceské republiky a s územímsousedních krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát
na potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedních územía spolupracovat s nimi při
utváření rozvojových koncepcí překračujícíhrarrici kraje a státní hraniei.
Vvhodnacení pfiqia; Řešené územínesousedí s jiným státem ani s územím jiného lcraje,
návaznosti na sousední katastrální územíjsou zajištěny.

(14)

Zapojit orgrány územníhoplanování kraje do spolupráce na utváření národních a
nadnarodních plánovacích iniciativ, programů, projektů, a aktivit, které ovlivňují rozvoj
územíkraje a vyžadujíkonkrétníúzemnéplánovací prověření a koordinace.
V)lhodnocení priorit]l: Není předmětem daného územníhoplánu.

C.3)___§9ulad, s rozvpiovÝmi dokumentv

wdanÝmi ZlílskÝm kraieq

Územním plránem jsou respektovány všechny dokumenty vydané Zlínským krajem a to k datu
zpr acov ání územního plánu.

Během sledovaného období byly tyto dokumenty aktualizovány a přeschváleny. Změna
územního planu bude zpracována v souladu s aktuálními dokumenty:

o

strategie rozvoje zlínského kraje. ztéto strategie nevyplynuly pro řešenéúzemí

obce konkréhú požadavky.

o plán

rozvoje vodovodů a kanalizaeí zlínskéhokraje, je řešením změny Úp

respekíován.

o plán
n
o
o

o

odpadového hospodářství zlínskéhokraje.

ner,ypl;ývají pro územíobce žáďné požadavky.

z

aktaa|izovaného dokumenty

Územní energetická koncepee ztínského kraje je řešením změny Úp respektoviina.
koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny zlínskéhokraje je respekíována.
Národní plán povodí Dunaje, plán dilčíhopovodí Moraly a přítoků váhu, plán
dílčíhopovodí Dyje, Plán pro zlládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Pro
řešené územínevyplývají pro řešené územípožadavky k zapracování.
Aktualizace Generelu dopravy zlínskéhokraje, z daného dokumenty nevyplývají

pro řešené úzernížáďné požadavky.
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Koneepce a strategie ochrany přírody 3 krajiny Zlínskéhokraje je respelctována.
Uzemním plánem byly upřesněny prvky USES do měřítka katastrální mapy.
Koncept snřování emisí a imisí Zlínského kraje. Změnou územního plánu není
řešeno, dokurment se zněny netýká.
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na územíZlínskóho kraje. Je zohledněno
v odpovídajicí míře k urovni územního planu. Není předmětem řešení změny.

D)

Frokazování nemožnosti využitílymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení
potřeby lymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního
zákona

D.1)

Vvho_dnocgIn]ídoch bvdlenj,:
- hromadné bydlení (index plochy BH)
- individuální bydlení (index plochy BI)
- bydlení speciíických forem (index plochy BX)

-

Plochy BH jsorr stabilizované a ir;emnlm plánem nejsou navrhovány. Vymezení nových
ploch nebylo ve sledovaném období požadováno.

-

Plochy

Bl, BX -

Územním plánem je navrženo celkem 52,3668 ha ploch pro
individuálního bydlení BI a bydlení specifických forem BX. Ke dni zpracování této
zprávy o uplatňování byla rcalizována qýstavba v lokalitách BI i, 9, 10,23,28,34,35,36,
38, 39, 46, 48,50, 54, 202,209 a v ploše BX 37. Bylo zastavéno 412297 ba z návrhových

ploch bydlení. I( zastavění zůstává 48,1391 ha.

-

Dle Územně analltických podkiadů ORP Vizovic, rozboru udržitelného rozvoje územi,4,
Úphé aktualizaiee zpracované v r. 2016 je pro obec Vizovice stanovena potřeba novýeh
zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno Kalkulačka URBANKA prognóza do r.
2026) celkem 23,02ba.

-

Zuveďeného vyplývá, že územním plánem jsou dvoinásobně
pro individuální bydlení.

-

V řešeném územíjelymezeno 6 ploch individuálního bydlení (B126,27,28,32,33 a36)
spovinností zpracování územnístudie stermínem do 31.12.2020 - územnístuďie byla
?pracovúna, projednána a schválena v v lokalitóch BI 28 a 33, ro?pfacovanó je
v lokalitě BI 2'7 a změnou územního plónu bude vypuštěna na zókladě projednání
v lokalitě BI 3óí"

-

Obec nepožaduje vymezení nových ploeh bydlení.

-

Ze strany vlastrúkůpozemků byly ve sledovaném období uplatněny podněty na vymezení
noých ploch bydlení. Podněty V4, 6, 10, 13, 18, 20, 23 a 27 jsol v rozporu
s urbanistickou koncepci (viz kap. A,1)).
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Císlo

žádosti
dle
data
podání

Y2

Zadatel

v kú. Vizovice,

Funkční
využitídb ÚP

požadavek na
změnu

Lokalizace podnětu

KN

Flocha

Plocha
individuálního
bydlení BI

Žaďateka j e sp olu vlastn íkem
pozemku p.č. l085/8 k.ú.
Vizovice, ktený se nacházi
v ulici Příkrá. Územním
plánem je výše uvedený

Pozemek p.č.

lcú. chrastěšov

Libuše
Dubčáková

1085/8 k.ú.

Vizovice

technické
infrastrulaury

TV

funkčního
využitI

pozemek ve v.ýchodní části
částečnězahrnut do plochy

technické infrastruktwy TV
94

- AT

stanice v ulici

Pfikrá, AT stanice je
nealizována na pozemku p.č.
st.2527 k.ú. Vizovice.

V případě ryracováni změny

územnítoplánu bude

prověřena opodstatněnost

vymezení náwhové plochy
TY 94.
požadavek na zrněnu
funkčníhovylžitíbyl
předložen na vědomí
zastupitelstw města Vizovice
dne22.04.2015.

v3

Roman

Klesný

KN

1080, l089/l,
1089/2,1089/3,
1089/6 k.ú.

Vizovice

Plocha
občanského

lybavení -

veřejná

vybavenost

oV

Plocha
individuálního
bydlení BI

žadatel je vlastnftem
uvedených pozemků, kíerése
nacházi v ulici Tyršově
zápaďné od SŠoděvní a
služeb. Jedná se o zastavěné
územízapracované územn ím
plánem jako stabilizovaná
plocha občanského vybavení.
Žadate| by chtěl pozemky
využítk výstavbě rodinných
domů.

Nejedná se požadavek na
nové zábor zemědělské půdy,
porrze o změnu funkčního
využiti v zastavěném územi.

požadavek na změnu
funkčníhoqrržitíbyl
předložen na vědomí

zasfupitel stvu města Vizovice
dne 22.04.20']5.

V rámci změny územního
plánu bude zapracována

podmínka zpracování územní
studie v dané lokalitě
z důvodu prokžaání
dostatečnéhonapoiení na

23

Zpráva

cl

uplatňování l-izemního plánu l'izoyice v uplynulém období 20 t 2 20 l 7
- proL:ednalú v zasíupitelsítu měsía dne 18.01 20l8 usnesení,rl č. IIi10,I8
- schl,ólené zadání ztněny č. l Uzenního plánu l'izovice-

síáv aj

v4

Jana

Kubinová

KN

191412,
191411, l990l3

Vizovice

k.í.

plocha sídelní
zeleně Z*

PIocha

individuálnfto
bydlení BI

icí infr astruknuru.

Zadatelka j e spoluvl asfnic í

pozemků, které se nacbázipŤi
hranici k.ú. Vizovice a k.ú,
chrastěšov v zastavěném
územíobce.
Žadateka by chtěla p o zemky
využítk budoucí l"_ístavbě
rodinného domu.

požadovaná změna
funkčníhorTužitíje
rozporu ze §chYálenou
urbanistickou koncepcí,
kteráje uvedena v kap. A.1)
této zprávy.

požadavek na změnu
funkčníholyužitíbyl
předložen na vědomí
zasrupitelstvu města Vizovice
dne 07.10.20l5.

NEBUDE

pŘnnuĚrnx

ŘošBní zMĚNy.

vó

Pavel
Kalenda

K}] 2412/15,

24|2l14,24I2lI7,

Plocha
zemědělská

24|2118,2412120,

24l2l19 a2412/21
k.ú. Vizovice

z

Plocha
individuálnfrro
bydlení BI

Žadatel je vlastníkem
pozemků, které se nachžui
nad ástavbou v lokalitě
Hodišov severně od drážního

tělesa Baťovy dráhy.
Navazuj e na zastav ěné uzemí
obce.

Požadavek byl uplatněn

již

v procesu projednáviání
územníhoplánu, kde byl
z důvodu absence

infrastruktury a rozporu se
schválenou urbanistickou

koncepcí - odrážka první
(kap. A.1) této zprávy)
zamítnut,

požadovaná změna
funkčníhovyužitíje i
nadále v rozporu ze
schválenou urbanistickou

koncepcí, která je uvedena
v kap. A,1) této zprá*y.

požadavek na změnu
funkčníholyttžitíbyl
předložen na vědomí
zasfupitelstlu města Vizovice
dne 10.02.2016.

NEBUDE pŘrnmĚrpx

ŘršBní zMĚNy.
24

2

2017
Zpráva o uplatňování Územního pláru L'tzovice v up|,nulém období 20l
- projednana v zastupite lsbu města dne l 8.01. 20 l 8 usnesen ím č. l ],4{)i l 8
- scltvdlené zadáni změry, č. I Uzenního plánu
''izovice-

Ivo
Jurygáček

KN 3273ll0,

Plocha

327311]l,3273ll

veřejného

k.ú. Vizovice

prostranství
S

Piocha
individuálního
bydlení Bl

převahou

zpevněných
ploch PV

Žádostb1,la podána v době,

byl vlastníkem
pozemků. které se nacbází
východně od sportovního
stadionu. Zánlěr vlastníka byl
v rozšířenínávrhových ploch
individuáln ího bydlení
(lokalita Bl 33) i o tyto
pozernky. Zastupitelstvo
města vizovice odsouhlasilo
kd1, žadatel

odkup pozenrků do

vlastnictví města se záměrem
jejich ponechání v plochách
veřejného prostranství a dne
28.06.20 l 7 usneseníln č.
|V /91 l 17 schr,álilo podepsání

kupní smlouw.

Požadavek je dnes jž
bezpředmětný a nebude
součástí případné změny
úzcmního plánu.

pŘroprĚrnx
ŘršrNí znnňrw.
I\I_EBIJDE

vl0
Vl8

Anastázie
Měřínská

KN 489ll4
Vizovice

k.ú.

Plocha
zemědělská

z

Plocha
individuálního
bydlení BI

Zadatelka j e vlastnikem
pozemku, ktery se nachěui
v

jižníčásti k.ú. Vizovice

západrĚ od ulice Lázeňská.
Pozemek je mimo zastavěné
a zastavitelné územíobce
v ochranrrém pásmu lesa.
V současnédoběje stejně
jako oko|ní pozemky
vyržívánjako louka, na které
se nachází ovocné stromy a
částečněnáletová a břehová
zeleň.

Žadatelmá záiem na

pozemku vystavět rekreační
objekt

-

chatu.

požadovaná změna
funkčního využitíje
rozporu ze schyálenou

urbanistickou koncepcí,

která je uvedena v kap. A. l )
této zptávy.

požadavek na aněnu
funkčníhovyžitíbyl
předložen na vědomí
zastupitelstw města Vizovice
dne29.06.2016 apo
opětovné podaní ádosti 06.
09.2017.

NEBI]DE pŘnnnnĚrnN

Řnšrní zMĚNy.
25

2

2017
Zpróva o uplatňov-áni Uzemniho plánu tr'izoýice v uplynulém období 20l
- prolednaruí v zastupite lsrw misla dne l 8.01. 20 l 8 usnesenín č, l l t 40,' l 8
- schvólené za,lóni změny č. l Uzemniho plónu I'izot,ice-

v[1

Jan Hala

KN st.2511,25
k.ú. Vizovice

Plocha
veřejného

prostranství

Plocha
individuálního
bydlení BI

s převahou

zpevněných
ploch

Zadatel je vlastníkem
pozemků, kíerése nacházi
v zastavěném územív ulici
Slušovská.
Na pozemku se v nrinulosti
do r. 1938 nacházel objekt

č.p. 519.
žadatel má záměr realizovat
na pozemku opět stavbu
rodinného domu.
Pozemek je tvarově a
prostorově, váledem
k dnešním technickým
podmínkám, pro novou
lýstavbu nevhodný,

požadavek na změnu
funkčníholryužitíbyl
předložen na vědomí

zastupitelstvu města Vizovice
dne 31.08.20l6.

vl3

Anna
Prokopová

KN 4087/24
Vizovice

k.ú.

Plocha

zemédělskáz

Plocha
individuálního
bydlení BI
nebo plocha

individuální

reheace RI

Žadateka je vlastníkem

pozemku, jehož součástí je
pozemek p.č. st 1444 k,ú.
Vizovice - jiná stavba bez
čp/če.Pozemky se nachi2í
jižtě od zastavitelného území
obce, ploch pro silniční
doprava (D49), kdy pozemek
p.č. st. 7444 a část pozemku
p.č. 4087 l24 k.ú. Vizovice
jsou součástí této plochy pro
si]ničnídopravu, většíčást

pozemku p.č. 4a87 l24 k.ú.
Vizovice je součástíplochy
zemědělské nezastavite]né.

žadate|kamá zámér
legalizovat stávaj icí stavbu
jako objekt bydlení nebo
rekreace.

požadovaná zména
funkčníholyužitíje
rozporu ze schválenou
urbanistickou koncepcí,
která je uvedena v kap. A.l
této zprávy.

)

V rámci projednání zpráw
byl ze strany Ředitelství
silnic a dálnic CR (iako
dotčenéorganizace) vysloven
NESOUHLAS se aněnou
funkčnfiro využití.
požadavek na změnU
funkčníhovytžitíbyl
předložen na vědomí

26

Zprava o uplatňování l.)zemniho plánu llizovice v uplyruIém obdobi 20 1 2 - 20 1 7
- projednarui v zaslupite lstw města dne l 8.04. 20 l 8 usne sením č, I ]ilOt ! 8
- sclnálené zadáni zméry,č. l Uzemního plánu l''izovice-

zastupitelstw města Vizovice
dne 26,10.2016.

NEBUDE pŘppnnňrnn
ŘBšnNí zMĚNy.
v19

Jan

Bravenec

KN 540, st.378

k.ú" Chrastěšov

Plocha
občanská
vybavenost

veřejná
\ybavenoSt

-

Plocha
individuálního
bydlení BI

ov

Žadate| je vlastníkem

uvedených pozemků, které se
nacházi v severozápadní části
k.ú. Chrastěšov. Jedná se
objekt bývalého kultumího
domu s přilehlým pozemkem
- zastavěné územíobce.

Vlastník má zájem objek
asanovat a realuov at zde
v.ýstavbu rodinného domu.

požadavek na aněnu
funkčnfuo využitíbyl
předložen na vědomí
zasfupitelstvu města V izovice
dne 06.09.2017.

v20

petr kalenda

KN92411,993/4,
l003/3 k.ú.

Vizovice

Plocha
krajinné
zeleně Z a
plocha

zemédělskáz

Plocha
individuálního
bydlení BI

Žadatel je vlastnfl<em
uvedených pozemků, které se
nacháni mimo zastavěné a
za§tavitelné územíobce
v lokalitě Těchlov ,,U
křížku".Část pozemků je
součástí lokálního
biokoridoru, část je zasažena

vedením vysokotlakého
plynovodu s ochranným
pásmem. Pozem§ se nacházi
v ochranném pásmu lesa.

Dále se jedná o velmi
pohledově exponovanou
lokalitu.

Vlastník má zájem í ealizoy at
zde výstavbu rodirrrrých
domů.
požadovaná změna
funkčníhoje razporu ze
schválenou urbanistickou

koncepcí, která je uvedena
v kap.

A.l)

této zprávy.

požadavek na změnu
funkčníhovyužitíbyl
předložen na vědomí
zastupitelstlu města Vizovice
dne 06.09.2017.

NEBUDE rŘnnnnĚrpx

ŘršnxízMĚr{y.
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Zpróva o uplatňováni Uzemního plóltu ý'izttvice v uplynulém období 20 l 2 201 7
- projednarui v zastup i íe lsrra ně sta dne 1 8. 0 4. 2 0 1 8 usne se n im č. ] I
- schvólené zadóní zmény č- I Uzemního plónu I'izovice-

v22

11+M Zlín
a.S.

KN 4514/l0 k.ú.
Vizovice

PIocha
veřejného

prosřanství

Plocha
individuálního
bydlení BI

s převahou

nezpevněných
ploch PZ

1 0,'

]

8

Žadatel je viastníkem

uvedeného pozemku, ktery se
nachápi v severovýchodní
části sídlištěJanova Hora
v zastavěném územíobce.

Územním p|ánem je pozemek
lymezen jako nezastavitelný
z důvody potřeby vrymezení
,,volný" ploch v dané
lokalitě.
Požadavek byl uplatněn
v pruběhu projednání zpráw
o uplatňování územního
plánu.

v23

Jan Ma|ý

plocha sídelní
zeleně Z*

KN 510 k.ú.
chrastěšov

Zadatel je vlastníkem

Plocha
individuálního
bydlení BI
nebo plocha

pozemku, Lterý se nachází
v severní části k.ú.
Chrastěšov mezi zastavěným

individuální

a

rekreace RI

zastavitelným územím

obce.
Žadatel má zájem na části
pozemku realizovat stavbu
rodinného domu nebo
objektu pro rekreaci.

požadovaná změna
funkčníhoje rozporuze
schválenou urbanistickou
koncepcí, která je uvedena
v kap. A.1) této zprá*ry.
Požadavek byl uplatněn
v průběhu projednání zpráw
o uplatnování územního
plánu.

NEBUDE PŘEDMňTEN
ŘnšBní zMĚr\ry.

v24

Pave1

Pečeňa

KN. 483/l ,48312
sí.496

a

Plocha

P]ocha

veřejného

individuálrrího
bydlení BI

prostranství
s převahou

zpewěných
ploch PV

Zadate]je vlastníkem
pozemků, které se nachiui
v centrální části města v ulici
Říeanská v zastavěném
územíobce.
Pozemek p.č. 48312 je
součástí stavaj ícíplochy

individuálního bydlení BI,
ostatní pozemky jsou
součástí plochy veřejného
prostranství s převahou
zpevněných ploch.

Požadavek byl uplatněn
v pruběhu projednání

zpíáw

o uplatňování územního

plánu.
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Zprdua o uplatňování tizemního plánu l/izovice v up$nulén období 20l2 , 20l 7
- plojednana v zastupite lst 7! města dne l 8, 04. 20 l 8 usnesenim č. l I/40i
- schvóIené zadání změry, 1 l l}zemního plánu l'ízovice-

v26

Aleš Pilčík

KN5632 asI.1476
k.ú. Vizovice

Plocha
občanského

vybavení oV

Plocha

individuálního
bydleni BI
nebo plocha
hromadného

bydlení BH

l

e

žadatel ve vlastníkem
pozemku a objektu občanské
vybavenosti, které se nachází
v areálu sš oděvní a služeb
v ulici Tyršova, Jedná se o
objekt dříve vylživaný pro
potřeby služebníchby,tů pro
zaměstnance školy.
Žadatel objekt zakoupil za
účelemrekonstrukce objektu
pro bydlení.

Požadavek byl uplatněn
v průběhu projednání zprávy
o uplatňování územního
planu.

v21

Antonín

KN

Slováček

1,782l4,178312,

178213,

Plocha
zemědělská

1828/3,1828/4 a

Z aplocha

1828/5 k.ú.

krajinné

Vizovice

Plocha
individuáIního
bydlení BI

K

zeleně

Zadatelje vlastnfl<em

uvedených pozemků, které se
nachází v severní části k.ú.
Vizovice a jsou v ochranném
pásmu lesa.

Žádostbyla zamítnuta již pŤi
tvorbě územníhoplánu.
požadovaná změna
funkčníhovyužitíje
rozporu ze schválenou
urbanistickou koncepcí,

která je uvedena v kap. A. l )
této zprávy.

pŘnonnĚrnN
ŘršrnrízMĚNy.
I\IEBIJDE

v28

Jaroslav

Světlík

KN 3l80/25 k.ú.
Vizovice

Plocha

Plocha

zemédělskáz

individuálního

bydlení BI

Zadatel je vlastníkem
pozemku, kter,ý se nachěai
v}chodně od náwhových
ploch individu álnfuo BI32 a
33 (lokalita Nad Stadionem)
a byla lyužívánajako
pastvina.

Navazuje na požadavek V29.
U pozemku se nachází polní
cesta obsluhuj ícíokolní

pozemky, kromě probíhající
vedeni M{ se zde nenachází
žádná technická
infrastruktura.

Požadavek byl uplatněn po
projednrání zprávy o
uplatňování územníhoplánu.

V29

petr košař

KN 3180/24
Vizovice

k.ú.

Plocha

zemědělskáz

29

Plocha
individuálrrího
bydlení BI

Zadatel je vlastníkem
pozemku, ktery se nachází
východně od náwhových

ploch índividuálnfto BI32 a

l 2 - 20 l 7
měsla dne l8-01.20l8 usnesenim č. Il,i40./l8
schvólené zadítníznény č. I Uzemního plánu l'izovice,

Zprála o uplaíňoýámí Uzemního plbu l'izov ice v uplyrulén období 20

- projedaana

-

v zusfupitelstý71

33 (lokalita Nad Stadionem)
a

byla využívánajako

pastvina.

Navazuje na požadavek V28.
U pozemku se nachází polní
cesta obsluhuj ícíokolní

pozemky, kromě probíhaj ící
vedení vN se zde nenacbázi
žádnátechaická
infrastruktura.

Požadavek byl uplatněn po
projednání zpráw o
uplatňování územního plánu.

D.2) __lyh_odrrocení ploch rekreace :
- hromadná rekreace (index plochy RI{)
- rodinná rekreace (index plochy RI)

zahráďkářské o§ady (index plochy RZ)
- rekreace speciíických forem (index plochy RX)
- individuá]lní rekreace

-

-

Ploehy RH, RI a RZ jsou stabilizovány.

-

Územním plánrlm je navržena jedna plocha
která doposud rrebyla využita.

-

Obec nepožaduje vymez€ní nových ploch rekreaee.

-

Ve sledovaném období byly uplatněny podněty na vymezení noých ploch, podnět
v rozporu s urb,anistickou koncepci (víz kap. A.1)).

Zádost

žadatel

c.

v1

RX ve východní části katastrálního územi,

Pozemek p.č.

v k.ú. Vizovice,

l<.ú. chrastěšov

Ladislava
Skuplíková

KN 489ll9 k.ú.
Vizovice

Funkční

využití dle ÚP

požadavek na
změnu
funkčního

využití

Plocha
zemědělská

z

plocha rodinné
rekreace R[

Vl

je

Lokalizace požadavku

Žadateka je vlastníkem
pozemku, kter,ý se nachází
v jiárí části k.ú. Vizovice
západně od ulice Láaeňská,
Pozemek je mimo zastavěné
a zastavitelné území obce
v ochranném pásmu lesa.
V současnédoběje stejně

jako okolní pozemky
využívánjako louka, na které
se nachiuí ovocné stromy a
částečně náletová a břehová

zeleň.
Žadate}má zájemna
pozemku vystavět rekreační
objekt - chatu.

požadovaná změna
funkčníhovyužitíie
30

uplyulém období 20l2 - 2017
zastupileIstvl města dne I8.01.20l8 usnesením
sctrválené zadóní zněny č. t Územniho plónu I'izoyice-

Zprá,va o uplatňováni Uzemního plánu |'izovice v

- projednarui

-

v

č- Ili40,,l8

rozporu ze schyálenou
uřbanistickou koncepcí,

která je uvedena v kap.

íéíozprávy.

A.l)

požadavek na změnu
funkčníhovyrržití byl
předložen na vědomí
zastupitelstw města Vizovice
dne 22.04.2015.

NEBUDE pŘnonnĚrnn
Řršnxí zMĚr\ry.

v7

Iveta

Kadlčková

KN 4416ló k,ú.
vizovice - část
pozemku

Plocha

Plocha

technické
infrastruktury

hromadné

TV

rekeace RH

nebo plocha

bydlení
specifrc§ých
forem

BX

Žadatelka je spoluvlastníkem
pozemku, ktený se nachází
v ulici Lázeňské v areálu

REVIKA v zasíavěném
území obce. Plocha byla

využitapro ČOV. Po
ealizaci kanalizace ČOV j iz
není f,rnkční a ylastník areálu
mázájem vyžítplochu
k vybudování objekru pro
ubytování správce areálu a
r

personál.

Nejedná se nový zábor
zemědělské půdy.

požadavek na zrrěnu
funkčníhovyttžitíbyl
předložen na vědomí

zastupitelstvu města Vizovice
dne 23.03.2016,

Vló

Jarmila a

stanislav

Rychlíkovi

KN 33l2l2 k.ú.
Vizovice

plocha sídehí
zeleně Z*

Plocha

individuální
rekreace RI
nebo plocha
pro speciťrcké

druhy qfooby
a skladování

Vx

Žadatelé jsou vlastníky
dotčenéhopozemku, kery se
nacháai na konci ulice polní
v zastavěném území obce,

mezi plochou individuálního
bydlení a plochou pro
specifické druhy výroby a
skladování.

Vlastnící maji zájem

realizovat na pozemku

výstavbu rekreačníhoobj ekru
- zabradní montované
chatky.

požadavek na změnu
funkčníhovyužitíbyl
předložen na vědomí

zastupitelstvu města Vizovice
dne 28.06.2017.
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Zprťna o uplutňování Llzemniho plánu l'izovice v uplynulém obdobi 20l 2 20] 7
- projedruná v zastupilelstwt města dne l8.01.2018 usnesenim č- lruOi18
- scltválené zaůinízměny č. I Uzenního plánu I'izovtce-

D,

-

éL_JyhgdaE§ÉrníDloeh ohčanské!,ybavenosti:
- veřejná vy,bavenost (index plochy OV)
- komerčnízařízení(index ploch OI{)
- tělovýchova a §port (index plochy OS)
- veřejná pohřebiště a související služby (index plochy OIT)
- ploehy speciíických forem občanskéhoyybavení (index plochy OX)
Plochy OH a OX jsou stabilizovány a ve sledovaném období nevznik]a potřeba a nebyl

uplatněn podnělrna \Tmezení nov,ých ploeh.

-

ve sledovaném období byla využita ploeha občanského vybavení - veřejná lybavenost
OY 249 - přestavba plochy specifické X na Sanatorium TOPAS.

-

Plochy OK a OS nebyly vytlžity.

-

Na zékladě požadavku vlastníka pozemlni Y6 aY26 v kap. D.t) pozemky nad SŠoděvní
a služeb v ulice Tyršově, bude v případě zptacováti zmény územníhoplanu plocha
stávající občanskévybavenosti OV změněna na plochu individuálního bydlení BI.

-

Nevznikla potřeba vymezit dalšíplochy.

-

Obec nepožaduje lTmezení nových ploch.

D.4)

Vvhodnocelní ploch dopraw:
- pro silničnídopravu (index plochy DS)
- pro drážrrí dopravu (index plochy DZ)
- dopravní infrastruktura (index plochy D)

-

Plochy DS na,rrženéúzemnímplránem nebyly ve sledovaném období využity. Jedná se
plochy určenékrealizaci záměru výstavby dálnice D 49 a přeložky silreice 11110496.
Nevznikla potřr;ba vymezit plochy nové.

-

Plochy DZ jsou ěástečně určeny (západru ěást) pro realizaci záméru,,Modemizace a
elektrizace trati Otrokovice - Vizovice". Jedná se o plochy DZ I59, 16, 161 a částeěně
162 a 165 budou změnou územního planu upřesněny a ponechány v plochách náwhových.

Ostatní plochy drážru dopraly vymezené územnímpliánem jako plochy návrhové pro
územni zajištěrúkoridoru konvenční že|ezlice ŽVt - Prodlouženítratě č. 331 Vizoviee Valašská Polarrky s napojením na trať č. 280 budou převedeny do ploch iuemru rezerw
v souladu s narlřazenou dokumentací - na tuto skutečnost upozornila i ťrrma RUDOLF
JELÍNEK a"s. l/e své žádosti o změnu funkčníhovl.užití-vizruže.

-

Plochy D jsou rlzemním plánem vymezeny pro realizaci cyklostezky v západní ěasti k.ú.
Vizovice. Plochy nebyly ve sledovaném období využity a nebyl uplatrrěn požadavek na
vymezení nových ploch.
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Zprál,a o uplanování lJzemního plúnu |'izovce v uplyrulém období 20l 2 - 20l 7
- projednarui v zastupitelstýll města dne 1B.01,20]8 usnesením č, I1140,'18- schvóIené zadání změny č, l Uzemního plónu I'iztlvice-

Zád

žadatel

o§t
č.

v17

RUDoLF
JELÍNEK a.s.

Pozemek p.č.

v kú. Vizovice,
k.ú. Chrastěšov

Funkční
využitídle ÚP

požadavek na
funkčního

využití
Plocha pro

drážtídopravu

DZ*návrh

Lokalizace požadavku

Změnu

Plocha pro
drážnídopravu

DZ-uzemni
rezerva

Areál íirmy RUDOLF

JELINEK a.s. se nachází
v těsné blízkosti stávající
želemice -hatě č. 331 ,na
kteréje uvažováno do
budoucna se dvěma záměry:

-

Elektrizace stavajícífratě
Prodloužení tratě č. 331
Vizovice - Valašská

PolaŇa.

Územním plánem plocha pro

záměr prodlouženi
zapracověna v ploše
náwhové. Tento áměr byl
přehodnocen v nadřazené
dokumentaci, kdy z plochy

náwhové se stala uzemní

tezeíya.

Žadatel o mrěnu požaduje
uvedení územníhoplánu do

souladu s nadřazenou
dokumentací, tedy plochu
náwhovou pro záměr

Prodlouženi tratě č. 33 l
vizovíce - valašská polanka
do plochy územnírezerw.
požadavek na změnu
funkčníhovyttžitíbyl
předložen na vědomí

zastupitelstw města Vizovice
dne 06.09.2017.

D.:5L Vyhodnocení_plocb technické infrastrukturv.
- vodní hospodářství (index plochy TV)
- encrgetika (index ptochy TE)
-

-

technická infrastruktura (index plochy T*)

Navržené plochy nebyly ve sledovaném období využity.

Ve sledovaném období byla prokázána nutnost řešení zásobování pitnou vodou a
likvidace odpadních vod pro k ú. Chrastěšov §amo§tatně pro tuto část města.
Požadavek tlplatnili v rámci projednání změny i členovéOsadního výboru
chrastěšov.

JJ

Zpróua o uplotňovóní [/zemního plónu |'izovice v upllnulém obdobi 20] 2 2a17
- projednaná v zastupitelstva města dne l8.()4.2018 usnesením č, l].t4(L ]8
- schválené zadání změry,č, l Uzemního plánu I'iztlvice-

Zád

žadatel

Pozcrnek

p"č"

v kú. Yizovice,

o§t

kú" chrastěšov
V25

F'unkční

využitídte ÚP

požadavek na

Lokalizace pažadavku

zErěnu

funkčního

Ý.Yužití

Osadní q,bor
cbrastěšov

Plocha
technické
irrfrasti-uktury

Tv

Clenové osadníhc výboru
Chrastěšov požaduji v rámci
změny územnrho plánu
prověŤit a zapracovat
zásobor.,ání pitnou vodou pro
futo část nrěsta z vlastních
přírodních zdrojů (vr§) a
také samostatné řešení

likvidace odpadních vcd na
vlastni

čov ne rra čov

Vizovice.

Fožadavek byl uplatrrěný
v rámci projednávání zprávy
o uplatňování územaítro
plánu.

DóL"_YyhE_d_n_oecní_ploqb,v§řďqÝch_pg)stransty_íi
- s převahCIu zpevněných ploch (index ptoehy PV)
- s převaho,u nczpcvněnýeh ploch (index ploehy PZ}

-

Navržené pioehy nebyly ve sledovanérn období v}.Tržit},.

-

Pro využitípioch1, YZ 59 (Iesopark) je stanovena podniínka zpíacaváru uzemní studie se
lhůtou zpracovzlní 31.I2.2a20, ta se v současnédobě dopraaovávák odevzdání.

-

Dále je stanove,na podrnínka zpracoyání územŇ studie v ploše územnírezervy
lhůtou zpraaav lrní 3 1 .I2.2a2a.

-

Obec nepožadrrje }T,mezit nové ploehr,"

-

Nevznikla

potře:ba

PV 81

se

vymezit dalšíploelry veřejných prostranství.

P-7]_Yrhadrpep_njplge,hspíšegý_qhi
- obytné (index plochy SO)
- obytné v e entrální zóně (index pioehy
- ořr_vtné miistské (index ploch5z SCI.z}
- r"v"rohní (index plochy SF)

SCI"1}

-

Floehy SO, SO"1 a §0.2 jsotl stabilizot ané a nevznikla potřeba \T,ínezit pioehy nor,é.

-

Obee nepcžadruje lryrmezit nové ploeh_v"

-

Floehy SP jsou stabilizovarré a návrhor,é" ty ale ve siedovaném ob<iobí nebyl,v využit1,. Ve
sledovaném obclobí b_vl uplatněrr požadavek na vyrelezení nové ploeh1,:

J+

Zpráva o uplatňovóni I}zemního plánu l'izot,ice v uplymtlém období 20I 2 20l 7
- projednanó v zastupile lsul! mésla dne l 8. 04. 20 l 8 usnesenim č. I l"40i I 8
- schválené zadáni změny č, t Územního plánu tr'izoyice-

Zádost

žadatel

c"

Y12

Pozemek p.č.

využití dle

KN

Plocha
zemědělská

kú. chrastěšov

KoMA
MoDULAR
S.r.o.

Funkční

v lcú. Vizoviceo

370415,
3,72411,3,12412,
3,12413,3,72416,
část 372-]12,
3,12,7/3,3,72,7/4,

Z aplocha

ÚF

požadavek na
změnu

Lokalizace požadavku

Plocha

Zadatel je vlastníkem
uvedených pozemlcu, které se
nacháň mezi zastavěným a
zastavitelným územímploch
smíšenévYroby a ploch
individuáhího bydlení ve
v,ýchodní části města v ulici
Ríčanské.Vlastník má záměr
na části pozemků rozšířit
plochu smíšenév,.hoby pro
pořeby areálu ťrrmy a další
část pozemkri chce vyuržítpro
zemědělské účely(pastva
drobných hospodářs§ch
zvřat) a oplocení.

funkčního
vvužití
smíšené

výroby SP

krajinné
zeleně

K

3,72715,3728/3,

3728/4k.ú.

Vizovice

KN 3704/6,
3724/4,3725/l,
372512,3727 /8,
372812,372815 k.ú.

Plocha
krajinné
zeleně

K

Plocha

zemědělskáz

Vizovice

požadavek na změnu
funkčníhovyužití byl
předložen na vědomí
zastupite|stw města Vizovice
ďne

v21

H+MZlin
a.s.

KN 4550/4 k.ú.
Vizovice

Plocha
krajinné
zeleně Z

Plocha
smíšená
rn_ýrobní

SP

26.10.2016.

Žadatel je vlastníkem
uvedeného pozemku, který se

nachíujmezi sávajici

plochou smíšenév}j,rovy a
náwhovou plochou silnični
dopravy v zápaďni části obce,
Důvodem pro změnu je
vyrrživání části pozemku již
v minulosti pro sklad
materiálů, strojů a zaíízení
stavební firmy, V současné
době se na části pozemku
nacházi zpevněné plochy,
které jsou vyrižívány ke
skladováLní stavebního

materiálu.

Požadavek byl uplatněný
v rámci projednávaní zpráw
o uplatňování územního
plánu.

35

2

20 l 7
Zprávct o uplalňování (}zemního plánu I'izoyice v uplynulém obdabí 20l
- projednaná v zastupi te lsíw mě s la dne 1 8. 0 4. 2 0 1 8 usnesen ím č. I I10l' 1 8
- schválené zadóní změry,č. 1 Uzetmího plánu í'izovice-

D§I_Jvbqdgqqeqiplq§h$§q bL
- prc prŮm:/§}avou lýrobu a §klady {index ploehy VP}

- prCI zcmědiělskou a lesnickou výrohu (index ploehy VZ}
- pro §peciťieké výroby e §kladování (index ploehy VX)

-

Flochy VZ a

-

Obec nepožaduje vymezit nové plochy.

-

Návrhové plce hy VP neb5,ly ve sledovaném období rl,Lržity a byl;, uplatněny podněty na
zrněnu funkční}io1,yužití a nové vymezení ploch:

Zádost

V_X

žadatel

c.

jsou v územi stabilizované a nevznikla potřeba \,ymezit nové plochy.

Pozenrek p.č.
v k"ú. Vizovice,

Funkční

vvužitídte Úp

k"ú. Chrastěšov

v5

RoSTRA
s.r.o,

KN

3774119 k.ú.

Vizovice

požadavek na
funkčního

wužití

Plocha
zenrědělská

z

Lokalizace požadavku

změnu

Plocha pro
prumyslovou

výobu

a

sklady VF

Zadatel je vlastníkem

uvedeného pozemku i
vlastníkem v"ýrobnrio areálu,
který se nacházi ve východní
částj města při ulici Řjčanska.
Žadatel má zájem část
pozemku v_vužítpro rozšíření
areálu.

pozemek sc nacházi ntezi
dvěma výrobními areály a
navazuje na zastavěné území
obce.

požadavek na změnu
fu

nkčn ího q.,rržitíb"v l

předložen na vědomí
zasfupitelstvu města V izovice
dne 10.02.20l6.

vl5

SYKORA
spo1. s r.o,

v zastoupení

ČestmírHul

KN 662i47
Vizovice

k.ú.

p]ocha silniční Plocha pro
prumyslovou
doprav DS
vÝrobu a

sklady VP

Žadate| je vlastníkem

pozenku. ktery ze úpadní
strany navazuje na stávající
areál firmy SYKORA.
Fozemekje částečně
vymezenjako návrhová

plocha siiničnídopravy DS
(přeložka ..staré ádveřské
cesty" silnice IIi/0496
z důvodu elektrizace stávající
železrričnítratě) a částečně
plocha pro průmysJovou
v__r,,robu

a sklady VP.

žadatel má záměr o rozšíření
- přístavbu

stávající qirobu
skladové hal,_r,,.

požadavek na změnu
funkčníhovlužitíb_vl
předložen na vědomí

3ó

Zprn\a

o

uplaíňování Llzemního plónu I'izovice v uplynulén období 20l2 20l7
- projednaná v zastupitelstvu města dne l 8.01.20l8 usnesením č, ]L'llt l 8
- sclnólené zaůinízměny č. l Uzemního plánu I'izot,ice-

Zastupitelst\u města Vizovice

dne28.06.2017.

D.9) _ Vvhqdnocení ploeh nez4stavěnéhq území:
- vodní plochy a tolcy (index plochy WT)
- plochy sídelnízeleně (index plochy Z*)
- plochy sídelnízeleně - Far§, historické zahrady (index plochy ZP)
- plochy krajinné zeleně (index plocby K)
- plochy přírodní(index plochy P)
- plochy lesní (index plochy L)
- plochy zemědělské (index plochy Z)
- plochy smíšenénezastavěného území(index ploehy S*)

-

Plochy Z*rZP a S* jsou stabilizované.

-

K doplnění funkcí jsou nayíženy plochy K'P,,L

-

Obec nepožaduje vymezit nové plochy.

-

Nevznikla potřeba vymezit nové plochy.

-

Ze strarry vlastníkůpozemků byly uplatněny týo podněty:

Zádost

žadatel

č.

v9

Pozemek p.č.
v kú. Vizovice,

kú. chrastěšov
Anton
Angelovič

F'unkční

využitíOte ÚP

288418,2884/9,

Plocha

2883/3,2793/27,
2835/6,284713,
280713,2793/35,

zemědělská

Z aplocha

a Z.

požadavek na
funkčního

wužití

Plocha
zemědělská

Z aúprava

podmínek

280717,2807/8,

smíšená
nezastavěného

5283/1I,288417,

územíS*

zemědělské

2884/l k.ú.

Vizovice

Lokalizace požadavku

změnu

wužitíplochy

Zadate| je vlastníkem a
spoluvlastnfl<em pozemků,
které se nacházi ve východní
části k.ú. vizovice mimo
zastavěné i zastavitehé
územíobce (lokalita Nad
šibenicí). V současnédobě
jsou částečněvyužívanyjako
orná půda - pole a častečně
jako louky pro pastvu

dobyka.

žadatel má záměr část

pozemku oplotit, vy sázet
švestkol"ý sad, a postavit
hospodářshý objekt
k uskladněni techniky.
požadavek na aněnu
funkčníhovylžitíbyl
předložen na vědomí

zastupitelstvu města Vizovice
dne 29.06.2016.

Podmínky pro využitíploch

s rozdílným způsobem

využití"včetně podmínek
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Zpráva

o uplatňo,vaní Uzemního

plónu l-izovice v uplynulém období 20l2 2017

- projednaná

-

v zdstupitel§fia města dne l 8.01. 20 l 8 usnesením č. I I 40.' l 8
schlólené zadání zméry,č. l Uzemního plánu I'izovice-

v3,,užití ploch

v nezastavěném území
tiudou změrou ťrzcmníha
plánu přehodnoceny,
s ohledem na § t8 odst" 5
stavebního zákona.
Nejedná se o vyrnezení
nových zástavitelných
ploch"

v14

Flana a

Ladislav

KN

4675i,1 k.ú.

Vizovice

Návrhová
plocha lesní L

Radoňovi

Plocha
zemědělská

z

Zadatelé j sou vlastník},,

pozemku. ktery se nacházi
j

ihozápadně od nálrhové

plochy silničnídoprav_v
(D49) a územnímplánem
(dříve zrněnou územního
plánu č. 8.4 z roku 20a) je
navržen k zalesní a doplnění
stávajícího lesa - doplnění
lokálaího biocentra LBc pod
Janovou IJorou (l00 205'}.

Žadatel má zámil pozemek
lr.užívatk zemědělským
účelŮm- pastevect\,í.

požadavek na změnu
funkčnfiro qužiti byl
předložen na vědomí
zastupitelstvu rnésta Vizor ice
dne 28,06.20l7.

E)

Pokyny pro zpracoyání návrhu změny č. 1 Uzemního plánu Vizovice, y rozsahu
zadání

§.il_Ěqžadalltrypezjitdadní}o_n_qepsiĚqzy_qie

úz,e_míobqe.,rvjlidLen_é_z_ei_mjn4_y_qíI€§h

zi_ep§o:ilqí_dqepy_tr4qíhq §tayu,věe!_ně ro_zlloie o_bee a_och_rgn}Lhodnqtjei_íl!CI ézq_m,j"
ypožedp,vale,h ntr__a_měuq_sbaraB,leru_§La§---ígiibq-: yate}][_ t{ §íd§IEl__stryrktllie_a
dq q tuBp. os§ r:eře.i rLqi_n fras t r:u_kt u ry :
- Budou vyhodnoceny republikové priority stanovené v Aktualizaei č. i Foliti§
územního rozvoje ve vztahu k úzernnínruplánu.
- Bude vyho,jnoeen soulad územníhoplánu s 1. Aktualizaai Zásaó úzertrníhorozvoje
Zlínskéhokraje v platrrém znění.
_ Bude lryhodnoeen souiad územního piáliu s rozvojovými krajskýnri dokunrentv.
- Budou řešen_v problémy vypl;fuající ze 4. úplnéaktualizace územlrě anai;tiekých
podkladů - viz kap. B)
- Bude v_vhodnocen vliv změn,v na širšíúzemnívztah5,.
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Zpráva o uplatňování Územního plánu l'izovice v uplynulém období 2 0 l 2, 20 l 7
- projednarui l zastupllelstw města drte l 8.01. 20 l 8 usnesen im č. II/10i 1 8
- sclwóIené zadání změny č. l l}zemního plánu l,'izovice-

E.l.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zeiména na prověření ploŠnéhoa
pro§torového uspořádání zastavěného územía na prověření moŽrrých změn,
včetně lTmezení zastavitelných ploch:
- Bude zachována stávající schválená urbanistická koncepce.
- Bude aktualizováno zastavěné územíobce v souladu s § 58 stavebního zákana
viz vyhodnocení ploch v kap. D).

-

-

Budou prověřeny podněty vlastníkůna změny funkčníhovyužiti území
v návaznosti na lryhodnocení zastavitelných plocha a v návaznosti na
urbanistickou koncepci - podněty uvedené v kap. D):

o

-

Požadavky na vymezení noqých ploch individuálního bydlení - kup. D.1) v2, 3, 11, 19, 22, 24, 26, 28, 29
o Požadavky nawmezení ploch rekreace - kap. D.2) -Y7, 16
Budou aktualizovrány a přehodnoceny všechny návrhové plochy v územním

plránu.

Bude vypuštěna povinnost zptacovéni územnl studie v lokalitě individuálního
bydlení BI36.
Nově bude zapracována povinnost zpracováni územnt studie v lokalitě
ryplfvajícízpožaďavku V3 - zména funkčníhovwžitíz plochy občanské
vybavenosti na plochu individuálního bydlení
Budou prověřeny požadavky navymezení noqfch ploch pro výrobu uvedených
v kap. D.7) a D.8) - požadavky V12,21,5,15
Budou přehodnoceny podmínky prostorového uspořádání v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., přílohy ě. 7 odts. 1 písm. f).

E.1.2) Fožadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastrukturT a možnosti jejích změn:
- Koncepce uspořádání veřejné infrastruktury zůstane zachovéma.
- Bude zapracována plocha dopravní infrastruktury (železniěnt doprava DZ)
v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy - zapracování celkové šíře60 pro záměr ,,modernizace a elektrizace sávající lr:ati č. 331 Otrokovice-ZlínVizovice"
- Bude zapracovénpožadavekuvedený v kap. D.4):
o Požadavek na změnu ryužitíplochy dražnt dopravy - kap. D.4) -V17
- Bude prověřena aktuálnost navrženýchploch technické infrastruktury.
_ Bude prověřena možnost samostatného zásobováni., pitnou vodou z vrtŮ a
možnost likvidace odpadních vod formou samostatné ČOV, případně kořenovou
ČOV pro k.ú. Chrastěšov

-

o

Požadavek uvedený kap. D.5) - 25
Budou přehodnoceny plochy vedení veřejné infrastruktury mimo zastavěné
územía budou vyjmuty ze zastavitelných ploch.
Úpravy dopravní a technické infrastruktury mohou nastat v souvislosti
s přehodnocením zastavitelných ploch.

E.1.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného územía na prověření
možných z-Bo, včetně prověření, ve kterych plochách je vhodné vylouČit
umístěnístaveb, zaíízenía jiných opatření pro účelyuvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákgnaz
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- proj ednaná

-

-

201 7

Budou prověřeny a upraveny podmrnky vwžitípioeh v nezastavčnémúzerní
s ohleclem na § l E oCst. 5 stavebruho zákana

Budou pťověřeny podněty vlastníkĎ - viz kap. D.9)
Budc prověřeno navrženévedení USES"

Eé}__3_qžaday}<v__li_4_}"r .m_ez9piJ]q§h_&ko_ri,d,azu_trae_ryln_íeh

r::!tžitÁ&ls{9ě!Lůprulpo _Blg]iěĚi_ti

-

2-

zasíupitelsttu něsta drc 1 8.04- 20 1 8 usnesením č. l l 1401 l 8
schválené zadáni změny č. l Uzemního plótlu l'izol,ice,
v

- požadavky V9"

Jazqry_a_Eg

14

§t3_B_qyelrj_ie_ijeE

Ploeha pro rJrážnídopravu bude přehodnocena a přepraeována z plochy návrhové na
plochrr úzernní reze:w v souladu s nadřazenou dokumentaci - ,iuemní rezerya koridor
konvenčníželezniee ŽPt Frodloužcní tratě č.331 Vizovice - Valašská Poianka
s napojenínt na trat'č. 2E0.

E_3f_Pq_žadavLry_na prqy_ěřp!í __}'Tqezqní_ yeieiqí__prq§pjšnÝqh stgwb. -v_eřsjtlj
p_ro_§p§š_n:taah___9Balře*nj e a§eq_ac_í_prlkteré_!ud_e !qq_žĚé_eBlatnit_]ryyJq§tgěnl qqbo_
B_ře_dkqp§í práypi

-

Prověřit vymezené veřejně prospěšnéstavby a veřejně prospěšná opatření a upravit
předkupní F,rávc a právo rry.vlastnění v souladu s novelou stavebního zákona.
Předkupní právo u veřejrrě prospěšných opatření bude lryptlštěno. Předkupní právo u
veřejnýeh prostranství bude rovněž vypuštěno. Pokud zůstarre předkupní právo
\Tmezeno tr veřejně prospěšnýeh staveb, budou projektantem dopiněny informace
podle § 5 odst. i zákona č. 34411992 Sb." o katastru nemovitostí Ceské republikv
(katastráiní zákon)" ve znění pozdějšíeh předpisů jak je stanoveno v § 101 odst. i
stavebního zákona.

E 4}_*__ťqž&dayky _p4_prqyěřqq_t__}rm§Z§ní p!o__e,h, 3_a__kpri_dorť!- _y§ bt§ďch__bqd§
rozhodpvag.í_,9_z§rěEóeb v gp9mí_pgdryínělg_yydaljry__r€qlaělíbq p!án, ]r..zpracgyéqjm
tr_z eryr nl§lg diE !§E, 0 uzqvřgqím _d oEg dy a_p 4 r,c g!&q!i
Požadavek nebyl r,rplatněn.
E.5} _Přípa dgý,_rLqž a d gy ek qa zp ra
Požadavek nebyl trplatněn.

L6}

qo

jé níJari ailt

_Pqžadeyhl_n_q_*tt§p_ořédán_l__eb_s,aEu_

ře_š

JEli

néyůq_zm_ěěy__we_tnn&s

BláE_q_§__B€

E§nqřédég!_o_b_§qěqicb9_o,dilyqĚněnt_vtet!ě_ryěřítek_wkrcslt_so_ačtu trťbatoy§qíi

E.6.

-

iL

-

Obsah ziněn_v- úzenrníhoplánu:
graťrcká čás;t zrněny bude zpraeována na aktuáiním mapovérn podkladu
pťo společnéjednáni a veřejné projednání zlněny ÚP bud" dokumentaee vf hotovena

ve2paré+CD

projektant provede úprav,v graf,rcké i textové části zrněny ÚP na zákLad.é q siedků
projednárť la rra základě požadavků pořizovatele
koordinačn_ímrýkrese zakres]it pás územíkolem hranice obee z IJF scusedníeh obeí.
ze kterého by byly zřejrné návaznosti závaznosti zárněrů na úrzemísotlsedních obcí"
celkový obr;ah dokumentaee bude rnimo jiné předán ve ícnrrátu *.pdfl
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Zpráva o uplatňovóní Územního plánu l'izovice v uplynulém období 20t2 - 20]7
- projednana v zasíupirclsvll města dne l 8.04. 20 1 8 usnesením č. I I 40
- schválené zadání změny č. l Uzemního plánu L"izovice-

/

l

8

Obsah:

P1P2-

Textová část návrhu změny Úr 1vytrotovení formou zněny zákona)
Grafická část návrhu zmény (ve výkresech grafic§ zvýtazněné požadovanézměny)
P2-| Výkres základního členěnííuemí- návrhu změny
1:5000
P2-2 Hlavní výkres - návrhu změny
1:5000
P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- návrhu zrnény
1:5000

P3-

Textová část odůvodněnízměny ÚP zpracovaná projektantem (odůvodnění obsahu
změny ÚP, ve vztahuk celému územnímu planu)
P3-1 Srovnávací znění textové části návrhu Úr 1se zpracovanou textovou částínávrhu
změny ÚP)

P4-

Graťrcká část odůvodnění (zpracováru cílovéhostavu po změně ÚP)
P4-1-1 Koordinaění qýkres
l:5000
P4-1-2 Výkres dopravní inf., vod. hospod., energetiky, telekomunikace 1:5000
P4-1-3 Výkres záboŇpůdního fondu
1:5000

P5

-

Návrh - Předpokládaného právního stavu po nnéně
P4-2-I Výkres záHadruho členění
P4-2-2 Hlavního ýkres
P4-2-3 Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření aasanací

1:5000

l:5000
1:5000

E.6.2) Předpokládané úplnéznění po zrrěně:
- po \Tdání změny ÚP bude dokumentace vyhotovenave 4 paré + Cl
- v případě, že v pruběhu projednání nebude měněn obsah změny UP, lze vyhotovení
v}kresů P4-1-1 ažP4-2-3,forrnou přelepů popisových polí použítdo právního stal,u
UP po vydání zmény č. l UP

Obsah:

P1P2-

Textová část - předpokládaný právní stav po změně
Grafická část náwhu změny ÚP
P2-I Výkres základního členěníúzemí- předpokládaný právní stav po změně
l:5000
P2-2 Hlavní výkres - právní stav po změně
l:5000
P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - právní stav
po změně
1:5000
P3- Textová část odůvodnění původníhoÚP včetně textové části odůvodnění změny ÚP

P4-

Grafická část odůvodnění - stav po vydání změny
1:5000
P4-1-1 Koordinační rykres
P4-1-2 Koordinační qfkres zastavěného územi
1:2000
P4- 1 -3výkíes dopravní inf., vodní hospodařství, energetika, telekomunikace 1 5000
P4-í-4 Vyhodnoceni záboru půdníchfondů
1:5000
P5-1-5 Výkres širšíchvztahů
1:100 000
:
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4-práva o uplatňování Územního plánu I'tzovice v uplynulém období 2012 2017
- proJednaná v zastlrpiíe lsbu rručsta dne ] 8.04 20 l 8 usnesenim č. I l.' 40,' 1 8
- scltválené zadáni změryj č. Uzemníhrl plánu |izoyice-

l

E,6,3) Návrh ziněn},ÚP:
- obsah grafi;ké a textové části změny
-

-

ÚP bude vypťaeován dle přílohy č" 7 k v;.hiášce

č. 500/200ó, Sb."

podoba zmiiny ÚF bude zpracavánadte metodiky Zlínského kraje
projektarrt rude návrh změny ÚP o rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelet-n a
určeným zastupitelem
\Tpraeovaný návrh změny ÚF pro projednání s dotřenými orgány bude vyhotoven ve
2 paré

E.6.4.) Upravený a posouzený návrh změny ÚP:
- upravený návrh změny ÚP ate l1,siedků společnéhojednání s riotčenými orgány

a

posouzení kajským úřadem bude pro účeiyveřejného projednání odevzdán ve 2
v.vhotoverrír:h v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve fornrátu pdi, na CD"
připouští se oprava fixem, přelepení výkresové části apod., digitální podoba budu
oplavena a předána plnohodnotně

E.6.5) Předpokládané úplnéznění po vydárú změn"v* č. 1 ÚP
- před odevzrláním prál,ního stavu bude provedena korrtrolu
-

dat digitálního zpracování
Krajským úřadenr ZK, odborem územního plánování
po v_vdání znrěny ÚP bude vyhotoven územnípián zalrrnující prár,ní stav po změně a
to v počtu 4 v_vhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebníha zákcna" včetně
digitálni po,Coby na CD.

E.ž) _J_qžadayb_na_ryhqdnpc_e4ípředpo_ldqlla_níc!.vlivu

úp_e_ry4ího_r!ánll

pagdlžilelnÝ

ryry_0}
Požadavek nebyl rrplatněn.

F)

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny rúzemníhoplánu na
udržitolný rozvoj území(§ 19 odst.2 stavebního zákona), pokud je požadováno
vyhodnocení vlivů na životníprostředí nebo nelze vyloučit významn}í negativní vliv na
mnou lokalitu nebo ptačíoblast
Požadavek neb.vl uplatněrr.

G)

Fožadavlry na zpřacování variant řešení návrhu změny rízemního plánu, je-li
variant wžadováno

Fožadavek neb,vi uptratněn.
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Zpráva

pldnu I'izovice ý upl}mulém obrJobí 2012 20l7
v zastupitelstvt měsla dne l 8.04.20 l 8 usnesenim č. [li4|.t
schválené za&iní změny č. l Iizenniho plánu í'izovice-

o uplatňovóni L1zemniho

- projednaná

-

l 8-

H)

Návrh na pořízení nového rúzemníhoplánu, pokud ze skutcěností uvedených pod
písmeny a) až d) yyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
anu
- V případě, že zastupitelstvo města bude požadovat zrněnu urbanistické koneepce
z důvodu sehválení prověření všech podnětů uplatněných ve sledovaném období
(viz kap.D) této zptávy, bude zptacaváfinoqf uzemní plán.

D

Požadavky na eliminacio minimalizaci nebo komp€nzaci negativních dopadů na
udĚitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územníhoplánu
zj
Požadavek nebyl uplatněn.

o

Náv
na aktualizaci zásad rtzemního íozr.o
Požadavek nebyl uplatněn.

K)

Výsledky projednání Zprávy o uplatňování s dotčenými orgány, sousedními
obcemi a krajslcým úřadem

Dotčenéorgány

Stručný obsah vyjádření poŽadavku na ob§ah návrhu
zptávy

Vyhodnocení

Ministerstvo doprary

Ve svém ryjádření ze dne 12.12.2a17 čj.

Ve změně územníhoplánu bude

7

o

silničnídopravy

-

požadují zachovat ochranná piisma

silnic

I.

řídy

požadují zachovatkoridorpro
dálnici D49 v rozsahu vymezení
ploch silrričnídopravy v územním
plrinu beze mtěny v plném rozsahu
Želemičnídoprava - v řešeném území
je sledovaný záměr elektrlzace a
zkapacitnění železrričnitratě
Otrokovice - Vizovice. Požadují
uymezit koridor v celkové šíři60 m
v souladu s probihající alÍ,ualizaci

"

ZURZK

o

Letecká a vodní doprava
připomínek.

- bez

Ministerstvo životního
prosťedí, územní odbor
pro Olomouckou oblast

Ve stanovené lhůtě se nevyjádři|i.

Ministerstvo obrany,
sekce ekonomická a
majetková, odbor
ochrany územních

Ve svém ryjádření ze dne 01.12.2017
nemají připomín ky
v projednávané Zprávě o uplatňování
územníhoplánu vizovice
'7

zapracováno.

44 12011 -9 IO-UPR/3 na úseku:

9

1

60 /20 17 -820 1

^a
+J

čj.:

Zprava o uplatňovúní llzemního plúnu l'izowce v uplynulém obdobi 20l 2 - 20l7
- proleůuna v zastupite lstýa města dne l 8.04. 20 1 8 usnesenin č, l 1:10. 1 8
- schválené zat*ini změny č. l Uzenniho plánu l-iztlvice-

Zallxu
Státní pozemkov,v úřad:

Ve stanovené lhůtě se ne\,yjádřili

Krajská veterináLrní

Ve stanovené lhůtě se nelryjádřili.

Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje

Dne 29 .l1 .20l'1 pod čj,:KHSZL

Požadavky budou prověřeny v rámci

3 0 53 5 / 20

znrěny územního plánu.

správaZlln

s

1

7 ly dala

podmínkou:

1.

2.

s o u h I as n

é vyj tí dření

V rámci nových ploch pro bydlení
posoudit tuemí z blediska možrosti
ovlivněných nově nawhovaných ploch
hlukem anaízemi s predikcí
nadlimitní hlukové zátěže sánovit
způsob fuŇčníhovyužitípro plochy
bydlení pouze jako podmínečně
přípustnélyužiíítlzem|
V rámci požadavku Yl2 * zněna
funkčníhovyrržitíz plochy zemědělské
a ploch krajinné zeleně na plochu
smíšenou výrobní SP a u požadavku
V5 - na plochu průmyslové qfroby a
skladů VP požadujístanovit vlrJžiti
územípro daný zámě.r pouze jako
podmínečně přípustné využiti tnemi.

Hasičslqý záchranný strcr
V,raje

Zlín

Sátní energetická

Ve stanovené lhůtě se nevyiádřili.
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřili

inspekce, územní
inspektorát pro Zlínskv
l<raj

Krajský uřad Zlínského
kraje, odbor životního

prosťedí - oddělení
hodnocení ekologic§r;h

rizik

Městský úřad Vizovicc.

odbor životníio

prostředí -

Ve svém stanovisku ze dne 10.01,2018

pod čj. KUZL7765612017 na základě ust,
§ 10i zákona č. 100/200l Sb,, o

posuzování vlivů na životní prosťedí
konstaťují, že případnou zrněnu územníro
plánu Vizovice není nutno posoudit
z hlediska vlivů na životníprostředí.

Ve svérn vydal dne l|,12.201'7 pod čj.

MUVIZ 018812120l'7 MM souhlasné
koordinované ve kterém požadují

Ve změně územníhoplánu bude
respektováno a zapracováno.

respektovat při vymezování nových
ploch:
- respektova existujícístávající prvky

ÚSnS, krajinný ráz a VKP
registrované i ze zákona

- respektovat

a dodržovat ust. § 14 odst.
2 lesního zákona č" 289/1995 Sb.
v souvislosti se zachováním
ochranného pásma lesa u nově

navrhovaných ploch bydlení

Iftajslcý řad - jako
nadřízený orgárr
Kraiský úřad Zlínského

Stručný obsah lyjádření požadavku na obsah návrhu
zprá\ry
Vydallyiádřeni

dne 24.1]t2017 či..
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Vyhodnocení
Zpráva je dle požadavku dop|něna a

Zpráva o uplatňování L1zemního plánu Vizovíce v uplynulém obdobi 20 t 2 - 20 t 7
- projednaná v zastupitelstvu mě sta dne ] 8.04. 2 0 ] 8 usnesenín č. Ill40/ l 8
, schválené zaůinízměny č. I Územního plánu I'izovice-

kraje" odbor úzenrního
plánování a stavebního
řádu

I<I]ZL 79994Dar7, ve kterém:

upravena"

a) Koordinace využíváníúzenní

§ ohledem na širšívztetly:
nenají žádnépožadavky k

zejménfi

c

zapracavání

b) Politika rizernního roz},oje:

c Fožadujídoplnit
prioritu č. 32

c)

a

lyhodnotit

Územně plánovaeí dokumentaee
vydané krajem - Zásady územního
rozvo.ie Zlínskéhokraje platné ke
dne 5. l0" 2012 požaduji doplnit:
Doplnit do kap. C.2), že ízemi je

"

součástí krajinného celku

Vizovicko, kraj inný prostor
Vizovice - krajina zemědělská

c

s

lukařením

Doplnit do kap. C.2) - krajinný
prostor Vizoviceké vrchy je
součástí krajiny lesní s lukařením.

d) Požadavky nadřízeného orgánu dle
ust" § 17l stavebního zákona o

státnírn dozoru ve věcech územního

plánování:
c Do kap. E) doplnit

-

plochy pro

vedenj sítítechnické infastruktury
lrymezené mimo zastavěné území
vy,jmout ze zastavěných ploch Pokyny

I případě zpracování náwhu změny
UP Zpráry dopsat - UP bude
zpracován na akuálním rnapovém

podkladu

sousední otlee

§tručnýobsah podnětu poŽadavku na ob§ah návrhu

Vyhodnoeení

zpráw

obec zádveřice

-

Ve stanovené lhůtě neuplatnili podnět-

Raková
Obec Neubuz

Obec Dešná

obec Lutonina
Obec Ublo

obec Lhotsko
Obec Bratřejov
Obec tJjezd
Obec Loučka
Obec Slopné
Obec Horní Lhota

obec Jasenrá

Ve stanovené lhůtě neuplatnili podnět.
Ve stanovené lhůtě neuplatnili podnět.
Ve stanovené lhůtě neuplatnili podnět.
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve

stanovené lhůtě neuplatnili podnět
stanovené lhůtě neuplatnili podnět
stanovené lhůtě neuplatnili podnět
stanovené lhůtě neuplatrili podnět
stanovené lhůtě neuplatnili podnět
stanovené lhůtě neuplatnili podnět
stanovené lhůtě neuplatnili podnět

Město Slušovice

Ve stanovené lhůtě neuplatnili podnět
Ve stanovené lhůtě neuplatrrili podnět.

Onganizaee

§tručný obsah požadavku na
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vvhoďnocení

Zpral,a o uplatňaváni Uzemniho plónu I'izovice v uplynulém období 2012 2017
- projednaná v zasfupile lst w města dne l 8.04. 2 0 l 8 usnesením č. l 1,'10i l 8
- schválené zadání změny č, l Uzemního plónu í'izovice-

obsah návrhu zprávy
R.editelství siinic a

dálnic ČR

Ve svém vyjádření ze dne 23.1 i.20l 7 čj.
231l11Bal2C17

-

,

Reditelství silnic
Zlínského kraje

Správa želemični
dopravní cest}". státi1 í
organizace

Požaduji zaclrovat stávajicí koridor
silničnídopravy pro dálnici D49
vymezený v územnín plánu v plném

Zpráv.v b.vla dle požadavkůupra\rena
POžadavk1, budou zapracován;, r,e
změně územníhoplánu.

rozsahu

I§ESOL'HL,{SÍ

s požadavkern V13 na
změnu fur*čnfiio využití - požadavek
zasahuje do plochy silničnídopravy
pro dáiruci D49
Požadují zapracovat změnu oznaěená
..rychlostí silnice" na dálnici ll. ďídy
D49 a označenísilnice Il/488 na
III|4932

Ve svém sdělení ze dne 08,12.2817

Řszxzt

čj.:

116117-210 nemají žádné
požadavky ani připomínky k projednávané
zpráyě.
Ve svém rljádřeni ze dne26.07.2011 čj.
3 0840/20 l 7-SŽoc-cŘ-oze požaduj í
zajistit územníkoordinaci a ochranu

koridoru dopravní infrastruktury pro

rnodernizaei železničnítratě č. 33l
Otrokol,ice - Vizovice.
V nově lymezených rozvojoqích či

přestavbových lokalitách v ochranném
pásmu dráhy požaduji zařadit objekty a
zaŤizení, pro kteréjsou stanoveny

hygienické hlukové limtty, do funkčního
1,1,užití podmínečně přípustného.

Centrum dopravního
výzkumu - pracoviště
Brno

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek,

Policie

CR Okresní
ředitelství Zlín

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek.

Povodí Moravy a,s..
pravaz Zlín

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek

Lesy CR. s.p

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek.

E.ON Ceská republika

Ve stanovené lhůtě neuplatníli požadavek.

a.S

JMP DS,

s.r.o,

Moravská vodárenská

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek.
Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek.

a. S.

ceská telekomunjkační
infrastruklura a,s.

Ve stanovené lhůtě neuplatnili požadavek.

Krajsk;ý úřad jak,l
příslušný úřad

Stručný absah stanoviska požadavku na ob§ah návrhu

zprárv
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Vyhodnoeení

Zpráva o uplatňovóní Uzemniho plánu l/izovice v upllmulém období 2al2 20l7
- proj ednarui v zaslup i te ls bu mě sta dne l 8. 04. 2 0 ] 8 us ne senim č. l ],' 40
- scltválené zadliní změny č. l Uzemního plánu ý'izovice-

Kraj slcý uřad Zlínského

životrrího
prosředí, oddělení
ochrany přírody a

kraj e, odbor

krajiny

/l

8-

Dne 21.11.20l'7 pod čj. KUZL
7810612017 vydal v souladu s § 45i odst. 1
zákona č. l|4/1992 Sb., o ochraně přírody
a

kajiny stanovisko:

uvedená koncepce nemůžemít
významný vliv na přímiwý stav předmětu
ochrany nebo celistvost ewopsky
ýznamné lokality nebo ptačíoblasti.

ZAVER

Po ukoněení projednán Zprávy o uplatňovárú Uzemního plánu Vizovice ve sledovaném
období 2012 - 2017 (dá|e jen Zpráva) pořizovatel ve spolupráei s určeným zastupitelen Mgr.
Alenou Hanákovou proj ednání v_vhodnotil.

Na zakladě vyhodnocení byla Zpráva doplněna a upravena a předložena zastupitelstvu města
Vizovice na vědomí a případnému doplnění na zasedé!í|ídne 14.02.2018. Zastupitelstvo města
nepřijalo k materiálu žádnéusnesení.
Následně pořizovatel svolal pracovní schůzku pro členy Rady města Vizovice dne 27.02.2018
a pro členy Zastupitelstva města Vizovice dne 26.03.2018 za účastiprojektanta Územního

planu Vizovice ing. arch. Vladimíra Dujky
předloženímzastupitelstw.

za

účelemprojednáni Zprávy před jejím

Dne 18.04.2018 byla Zprdva předložena zastupitelstvu, které usnesením č. II/40/l8
projednalo a schválilo Zprúvu o uplatňovúní Uzemního plánu Wzovice v uplynulém období
2012 - 2017 včetně ookvnů
núvrhu aněny územnfto plónu
Pokyny pro zpfaeování změny č. 1 Územního planu Vizovice jsou obsaženy v kap. E) této
Zprávy o uplatňování Uzemního plánu Vizovice za uplynulé období 2012 -2017.

g.ďďř6

Ía-r",......Y.",
K/
\.,l..
Bíc. Silvie Dolanská
starostka
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