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obec Leskovec
Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Leskovec, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. l83/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,,stavební zákon"), ve spojerrí s částíšestou- § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní íád"), podle § 54 odst. 2 stavebnílro
zákona
I.

vydává
úznvrNípLÁN LEsKovEc
obsalrující:

-

textovou část rrávrhu územního plánu Leskovec, která je nedílnou součástítolroto opatření
obecné povahy jako přílolra ě. 1 ,
grafickou část návrhu územníhoplánu Leskovec, která je nedílnou součástítohoto opatření
obecrré povahy jako příloha č, 2.

il.
dle ustanovení § 6 odst.5 písm. f) stavebnílrozákonave spojerrí s ěástí šestou - §
a ttstatrovením § l88 odst. 4 stavebního zákona

l7l

správního řádu

ukončuje platnost
územníhoplánu sídelního útvaru Leskovec, kteqý byl schválen obecním zastupitelstvem Leskovce
drle 27 .l 1 .1996, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou é. 2196 s účinností
30.12.1996, včetně ieho změn:

\

změny č. l sclrválené dne 21,8.1998 pod č. usn. 3,,
obecně závaznou vyhláškou ě.3l98 s účinnostíod 9.9.1998,
znrěny č. 2 schválené schválené dne 4.3.2005 pod č. usn. XXII|7, jejížzávazná část byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou ě.212005 s úěinrrostíod 20.3,2005,
změny č. 3 sclrválené dne 6.4,2006 pod. č. usn. XXXII12 a jejižzávazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vylrláškou č,212006 s účinnostíod24.4,2006,
změny č. 4 vydané OOP č. 11200'7 dne 13.12.2007 pod. č. usn. XIII/8 s účinnostíod
29.12.2007,
jehož zivazná část byla vylrlášena

lte dni nabytí účinnostitohoto crpatření obecné povahy.

ODUVODNENI

L

postup pořízeníúzemníhonlánu

Zastupitelstvo obce l,eskovec schválilo dle ust. § 17 odst. 2 zákona 50111976 Sb., o územním
plánování a stavebnínr řádu (stavebrrí zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 13.7.2006 pod usn,
č. XXXlv/g , po(ízeníúzemníhoplánu Leskovec (dále jen UP Leskovec).

Obec Leskovec požádala dne l5.11.2006 Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování,
stavebního řádu a dopravy (dále jen pořizovatel) o pořízení UP Leskovec.

Určeným členem zastupitelstva obce Leskovec pro spolupráci s pořizovatelem byl Miroslav Holubec
(usnesení zastupitelstva obce Leskovec ze dne 18.1.2007, usn. č. III/8). Dne 11.11.2010 byla
statrovena určenou zastupitelkou lng. Jana Šťastná(usnesení zastupitelstva obce Leskovec č. usn.
17). Pro volební období 2014 - 2018 byla Ing. Jana Šťastnáopět potvrzenajako zastupitel určený
pro spolupráci s pořizovatelem.(usnesení zastupitelstva obce Leskovec ze dne 6.11.2014, usn. č. 21).

Výchozím podkladem pro zpracování návrhu územnílro plánu Leskovec bylo zadáni územního

plánu Leskovec (dále jen " zadání"),

Návrh zadání územníhoplánu Leskovec byl zpracován ve spolrrpráci s určeným zastupitelem. Návrh
zaďání byl lystaven k veřejnému nahlédnutípo dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo
vyvěšeno na úřednídesce Městského úřadu Vsetín od 28.1.2009 do 2.3.2009 a na úřední desce
Obecního řadu Leskovec od 29J.2009 do 2.3.2009. Na základě výsledků projednání byl návrh
zadání upraven ve spo|upráci s určeným zastupitelem a předložen zastupitelstvu obce Leskovec ke
schválení, Zastupitelstvo obce Leskovec sclrválilo zadání územníhoplánr.r Leskovec dne 19.3.2009
pod č,usn. XXIV15.
Pořizovatel dopisem ze dne 9,4.2009 č.j. MUVS-S43l9/OÚPSŘ-326

zajistjl zpracování návrhu ÚP
zpracoval

Leskovec a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.Návrh UP Leskovec

Ing. arch. lvo Motl (dále jen ,,projektant").

Společnéjednání o návrlru územníhoplánu Leskovec bylo zahájeno přípisem pořizovatele ze dne
10.4.2012, kte4ým oznámil místo a dobu konání společného jednání ve smyslu § 50 stavebního

zákona. Společnéjednání o návrhu se uskutečnilo 10.5.20l2. O prodloužení lhůty pro vydání

stanoviska požádal Krajský úřad Zlínskéhokraje a Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy. Lhůta
pro vydání stanoviska dotčenéhoorgánu v případě Krajského úřadu Zlínskéhokraje byla
prodloužena do 9.'7.2012 a vpřípadě Správy CHKO Beskydy do 25.6.2012. V rámci společného
jednání k návrhu uplatnily svá stanoviska následující dotčenéorgány:
o Městský úřad vsetín - koordinované stanovisko (včetně stanoviska orgánu státní památkové

.
.

péče)

krajský úřad zlínskéhokraje - koordinované stanovisko
krajský úřad zlínského kraje - stanovisko k posouzení vlivů korrcepce na životníprostředi výzva k doplnění dokumentace
. Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad vsetín
. krajská hygienická stanice zlínskéhokraje
\
r Ministerstvo životního prostředíčR
o Ministerstvo obrany - vojenská ubytovací a stavební správa
. obvodní báňský úřad
. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
o Ministerstvo průmyslu a obchodu
Připornínky dále v rámci společnéhojednání uptatnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, obec Valašská
polanka a obec seninka.
-§

Vyhodnocení stanovisek uplatněných při společnémjednání je vyhodnoceno v kap. II. bod e. tohoto
opatření, vyhodnocení připomínek je uvedeno v bodě VII. tohoto opatření.
Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání byl projektant přípisem ze dne 22.8.2012
vyzván k provedení úprav územrrě plánovací dokr,rmentace.

Vsouvislosti se zapracovánim záměru vyplývajíciho zPolitiky územníhorozvoje

ČR ZOOS

(přeložka silnice Il57)byla25.3.2013 zaslána žádost o metodickou pomoc Ministerstvu pro místní
rozvoj přípisem. Stanovisko ministerstva k metodickému dotazu bylo doručeno l0.9.2013. Dne
3.4.2013 předala starostka obce Leskovec pořizovateli upravený návrlr územního plánu vdigitální
podobě. Po provedené kontrole před|ožené dokumentace bylo z.iištěrro, že nebyly v celém rozsahu

splněny požadavky na úpravu a projektant

byl

dne 2,10.2013 opětovně

vyzván kúpravě

dokumerrtace včetně požadavku na ťtpravu územního plánu dle metodického sdělení ministerstva.

jeho
Dne 1.1.2013 vstoupila v platrrost novela stavebního zákona é.35012012 Sb,, také novelY
prováděcích vyhlášeŘ 1vyhlášky ó.4311201,2 Sb., č. 45812006 Sb,) a na základě toho byl projektant
bučasně ,yrián i k úpiavě návrlru ÚP vyplývajícíz výše uvedených novel. Dokumentace byla
částeěně upravena.

Návrh úp Leskovec a vylrodnocení vlivů návrlru územního plánu Leskovec na udrŽitelný rozvoj
územíbyl přípisem ate § so odst. 3) stavebníl-ro zákona ze dne 21.1L20I3 doruČen veřejnou
vyhláškóu á zveřejněn po dobu 15 dnů ode dne lyvěšeni veřejné vyhlášky zpŮsobem umoŽňujícím
dálkový přístup na stránkách města Vsetína.
Veřejná vylrláška - "Doručenínávrhu územníhoplánu Leskovec a vylrodnocení vlivŮ návrhu
územníhoplánu Leskovec na udržitelný rozvoj území"byla vyvěšena na Úřední desce Městského
úřadu Vsótín od 28.1L20I3 do 16.12.2013 a na úřednídesce obecního úřadu Leskovec

.20l3 do 16.12,20lr3.
Dne 24.y20l4 se v souvislosti s dalšímprůběhem pořizování uskutečnila schŮzka na Městském
úřadě Vsetín, na které byly dohodnuty úpravy týkajícíse zapracování záméru lyplývajícího
z politiky územního.o"uÓlÓ a územně plánovací dokumentace kraje a posouzení vlivŮ na Území
Natura 2000 a hodnocení Šna1uko součásti Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ÚzemÍ. BYla
dohodnuta koordinace se zpracovávaným územnímplánem Valašské PolankY vČetně sPoleČného
postupu při posuzování kumulativních vlivů záměru přeložky silnice I/57 (PloclrY DS 301,302,
od 28.1

1

303).

Následně obdržela obec Leskovec dopis projektanta ze dne 3.3.2014 stím, Že dílo dle stávající
smlouvy bylo dokončeno a předáno kdatu 30.10.2010 vkompletním rozsahu dokumentace Pro
spoleěné jednání.

obec Leskovec uzavřela smlouvu o dílo na dopracování UP Leskovec s firmou STEMIO a.s.,
pracoviště Zlín, J.Staši 165"763 02 Zlín - Malenovice, autorizovaná osoba - lng. arch. Vladimír
bokluda a byla předána kompletní dokumentace pro společnéjednánÍ. Pořizovatel zaslal dne
16.4.2014 pozaaauky na úpravu návrhu po spoleěném jednání novému projektantovi. ZPracovaná
dokumentace pro veřejrré projednání včetrrě Vylrodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ÚzemÍ, které
obsahuje jak posouzeňi vtivtr na území Natura 2000, tak vyhodnocení vlivŮ koncepce na Životní
prostředí(SEA), byla obcí předána pořizovateli dne 15.12,2014,
Dopisem ze ďne 15.1,20l5 byla zaslána dokumentace společně se stanovisky Krajskému Úrřadu
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, v souladu s ustanovením § 50 odst. 5
stavebního zákona s žádostío vydání stanoviska z hlediska posouzení vlivu koncepce na Životní
prostředí. Soulrlasrré stanovisko k posouzení vlivů korrcepce na živo{ , Prostředí bYlo rYdáno
krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životrrího prostředí a zemědélství dne 19.2.2015 pod
a odŮvodnění
tohoto
č J."KUZL 381912015 - viz bod IV. tohoto opatření. Vyhodnocení
..t_1]loYi.Y
která je
Leskovec,
jel-,o zapracovárrí je uvedeno v kap. 3.2 a 3.3 textové části Odůvodnění UP
nedílnou součástíto|rotoopatření obecné povahy jako příloha č,3,
Dopisem ze dne 15.1.20l5 byla zas|ánadokumentace spoleěně se stanoviskytaké Krajskému Úřadu
Zlínského kraje, odboru územníhoplánoválrí a stavebního řádu, v souladu s ustanovením § 50 odst.

stavebnílrc zákona s žádostí o vydání stanoviska nadřízeného orgánu z hledisek zajiŠtění
rozvoje
koordirrace využívátlíúzemís olrledem na širšíúzemní vazby, souladu s Politikou Územního
ze dne
doPisem
organ
Nadřízený
krajem.
a souladu s územně plánovací dokumentací lrydanou
souladu
z
lrlediska
UP
návrhem
28.1.20l5 ěj. KUZLigsstzots vyslovil nesouhlas s předloženým
Zlínskéhokraje
s územně piánovací dokumentací vydanou krajem, Zásadami územníhorozvoje
Podle
v platném znéni. Současně upozornil na nepřesnosti zjištěnév předloženém návrhu.
stanovisku
usiarrovení § 50 odst. 8 stavebníňo zákonav případě, že krajský úřad upozorní ve svém
'7
ÍÍzeni
zahájit
|ze
ustanovenÍ,
téhož
v
odst.
pořizovatel na nedostatky z hledisek uvedených
nedostatkŮ,
odstranění
o
úřadu
b vydání územního plánu až na základé potvrzení krajského
Neáostatky byly odstianěny a dokumentace doplněna a dopisem ze dne 9.2.2015 poŽádal Pořizovatel
o potvrzení,-ži uvedené nedostatky byly odstraněny. Předmětné potvrzení bYlo vYdáno dne
lg.z,zol5 pod čj. K\ZL 1082812015. Vyhodnocení stanovisek nadřízenélro orgánu ÚzemnÍlro

7

plánováníje podrobněji vyhodnoceno v kap. IL bod e, tohoto opatření.

V souladu s PoŽadavkem orgánu ochrany zemědělského pťldního fondu, kteď
byl uplatněn při
sPoleČnémjednáni,bYl návrh před veřejným projednáním kónzultován
s krájskyÁ riraaem Zlínského
kraje, odborem Životního Prostředí a zemědělství, jako dotčeným
orgánem na úseku ochrany

zemědělského PŮdnílro fondu,
předpokláda ný ch záborů.

a na

základě této konzultaóe bviá doplněno odůvodnění

ŘÍzení o ÚP Leskovec bylo zahájeno přípisem pořizovatele ze dne 18.3.20l5,
kterým oznámil
dotČeným orgánŮm a sousedním obcím místo a dobu konání veřejného
projednání ve smyslu § 52
stavebního zákona ve spojenís § 172 správního řádu a zajistil r,yvěšení
veřejné vyhlášky na ťrřední
desce obecního úřadu Leskovec a Měsiského úřadu vsetíň.
Veřejná vYhláŠka - DoruČenínávrhu územního p|ánu Leskovec a
oznámení o konání veřejného
projednání byla vyvěšena naúřední desce Městského úřadu
Vsetín od,203,2015 do l2.5.2015 a na
Úřední desce Obecního Úřadu Leskovec od23.3.2015 do 12.5.20l5.
Veřejné projednání návrhu se
konalo dne 30,4.2015 a PrŮběhu je pořízen zápis, který je součástí
spisu.'máde dnem konání

veřej nélro proj ednání uplatn il i stanoviska a pripo m íni<y
:

o
o

'
'
'
o

Ministerstvo životního prostředí Olomouc
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územníchzájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury Brno
Obvodní báňský Úřad pro územikrajů Jihomoravského a Zlírrského,Brno
Krajský Úřad Zlinského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(koordinované stanovisko)
Úřad Vsetín, odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy (orgán státní památkové
péče)
Xaě;ls\Ý
Reditelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno - připomínka

V zákonné lhůtě dále uplatrrili stanoviska:
, krajský úřad zlínskéhokraje - koordinované stanovisko
' Městský Úřad Vsetín, odbor životního prostředí - stanovisko orgánu státní správy lesťr
' Krajský Úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádrr - nadřízený
orgán,

po zákonem stanoveném
termínu uplatnili stanoviska a připomínky:
' Městský Úřad Vsetín, odbor životního prostředí, odbor územníhoplánování, stavebního řádu
a dopravy - koordinované stanovisko.
Státní
Pozemkový Úřad, Oddělení sprárry vodohospodářských děl; Krajský pozernkový ťrřad
'
pro Zlínský kraj - připomínka.

Pořizovatel sPoleČně s urČeným zastupitelem vyhodnotil qýsledky projednání
a zpracoval návrh
vYhodnocení PřiPomínek uplatněných k návihu územniho plánu.
Vyhodnocení starrovisek
uPlatněných Při veřejném.projednání je vyhodnoceno v kap. II.
bod;. ř",á;;iř"ni, uynoanocení
připornínek je uvedeno v bodě VII. tohoto opatření.
vYhodnocení připomínek byl
Iá]'!
řádu k vydání

dopisem ze dne l,7 .2015 zaslán dotčeným orgánům a krajskému
stanoviska a současně byl požádán krajský úřad jako nuárir"ni,
or,gan o vydání
souladu s PUR ČR, veznění Áktualizace č. l, která v-dobĚ projednávání

:'^"l,::|!i:jilediska
naDVla
uclnnostl.

souilasné stanovisko s vyhodnocením Lrplatněnýclr připomínek vydal
. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Ceská rePublika - Státní energetická inspekce, územníinspektorát pro
Zlínský kraj
Krajský
Úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního
'
řádu, včetně souhlasu
z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje Č& ve znění
Aktrralizace
č. l.
pokud dotčený orgán neup|atni
v žákonem stanovené třiceti denní lhůtě stanovisko, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí. po termínu zaslal souhlasné
stanovisko také:
o obvodní báňský úřad pro územíkrajů Jihomoravského
a zlínskélro,Brno.
:

v

průběhu řízení nebyly uplatněny námitky, a proto o nich
nebylo rozhodováno.

Na základě výsledkŮ Projednání a po provedení nepodstatných úprav,
které projektant provedl na
základě výzvY Ze dne.,12.8.2015, předktádá poiizovatél náirh
územni6o' ptaou Leskovec
zastupitelstvu obce k vydání.

Ing,arclr Ivo Motl,
jen ,,návrh"), dokumentaci pro společné.jed,nání,zpracoval
územníplán (dále
.73 Rapotice. Následně ;;l J;]"fi vzta|,,ukoněen. Dokumentaci pro veřejné
Sudice B6, 6.75
Zlín,
o dílo firma STEMIO a,s,, pracoviště
projednání zpracovala nizákladénouě u"uuí"nJ..louuy _
osoba Ing, arch, Vladimír Pokluda,
J.Staši 165"763 02 ZIín_ Malenovice, autorizovaná
a odůvodnění,
Zpracovaný územníplán obsahuje část návrhovou

a odůvodnění, Návrh je zpracován v rozsahu
Zpracovaný územníplán obsahuj: !1r^r,:áu.l1ovou
sb,, o územně analytických podkladech, územně
daném přílohou č. i vyhlášky. č. soolzďoo
plánovací činnosti a obsahuje textovou ěást a
plánovací dokumentaci a,p,:souu "uia.n"" t""*nc
územíl:5 000, Hlavního výkresu l:5
grafickou část, která se snlaa z Výkresu ,atŇnino,členění
plánu
opatření a asanací l:5 000, Návrh územního
000 a Výkresu veřejně prospěšných staveb,
l a2,
opatřeni obecné povahYjako Příloha é,

Leskovecje nedílnou.á"ia.ritoháto
podkladeclr,
č. 500/2006 S9,, o územně analyických
-áuia"n."
odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky
územně plánovací činnosti obsahuje textovou
územně plánovací oor.urn"ntá"i a ,pňsouu
,";,ena kóordinaci využíváníúzemíz lrlediska
část zpracovanou projektantem, tterá vyhojno"u;"
rozvoje a územně plánovací dokumentací
širšíchvztahů včetně souladu s politikou územníhó
řešení tak,
zadáni, komplexní odůvodnění přijatého
vydanou krajem, dále Jsahuje írdaje o ,pincni
důsledkůtohoto řešení, a
jak je vymezeno v návrhové části, včetně ;h"a;""eni 9ie,onokládaných
nu uáržitetný rozvoj y.,":i.a,předpokládaných
uvádí informace ovýsledcích vyhodnocení'uiiuu
lesa,
íond_a.pózemky určenék plnění funkce
důsledcích nuu.houuáJho řešení nu ,".caei.ti, |.ioni
1 :5 000'
výkres
Koordinační
vztahů - 1 :100 000'
Grafická část odůvodněrrí obsalruje Výkres širúc'lr
půdního
_
000, Výkres předpokládaných záborů
l:5
Výkres dopravní a iechnické inirastrut<tury'
opatření
tohoto
ň-:":: je nedílnou součástí
forrdu _ l:5 000. odůvodrrění územ"ilri pra",
část) a č,4 (grafická část),
oÚ"cné povahyjako přílolra č, 3 (textová
opatření obecné povahy, projektant
je
V odůvodnění územnílro plánu, které přílohou.č, ?. 1"h:]". vztahů včetně souladu s politikou
z hlediska Širšícň
podrobně zdůvodnil ko*a,lnu.i využíváni'nr"*i
dá|e
tr".ni*,o rozvoje Zlínského kraje' sPlněni zadáni'
územnílro rozvoje enlóos a žásadami
jak je ,ym,"1elo v návrhové části, věetně vylrodrrocení
komplexně odůvodrril přijaté řešení tak, '*
plnění
ž"*jaclský půdnífond a pozemky určenékje
předpokládaných důslebkůtohoto řešení
,oruo;" ízemí.součástí odůvodnění také
funkce lesa a ve vztahu k rozboru uaizit.lner]o

informaceovýsledcíchvylrodnocenívlivunaudržitelnýrozvojúzemíspolusinformací,zdaajak
prostředí,
závér vyhodn"ocení vlivů na životní
respektován, vylrodnocen urupruÁr'in

byl

odůvodnění opatření obecné povahy
|oři zovatel dopl

ri uj

-

projektantem dále
územnílro plánu Leskovec zpracované

e o následuj ící: přezkoumán í,

\
§

u.

plánu Leskovec (dále jen návrlr) v rozsaIru
Pořizovatel přezkoumal soulad návrlru územního
zákona, a konstatuje:
u oúralu ate .§ Sr odst. 4 stavebního
Aktu"'OT:^:,_L:lT"YilŤií'Ti
L, Soulad s Politikou územního rozvoje ČRv"1;znění
J;b""
i:,l3j.",J;llťi,iJí'ó:li;"ó",í;ňi;;;!;
?o",i::1r:ix,lj1"":1,íi"i*x:
Leskovec - kap, 1,1,, která
áÍ:::*:l .1';:*,"";]ánu
i"rr"á opatreni obecné povahy jako přílolra č.3.

fiHffiÍ;:r.*;-ř;i"ei.,1
Ě ffi,ň;;:"íei,rř

b.SouladsúzemněplánovacídokumentacívydanouZlínskýmkrajem'ato:
Zastupitelstvem Zlírrského kraje
_ se Zásadami úzámního rozvoje zrinsr<erro kraje vydanými
j0.2008, jak je podrobněji
nrinno.ti 23,
drre 10.9.2008 pod č.usn. 0.76llZ23l'sl-k".e "áuytý
_
kap, 1,1,, která je nedílnou
ptánu Leskovec
popsáno ut.*touJ eásti odůvodneni uár"i6o
jako přílolra č,3,
součástítohoto opatření obecné povahy

c.

dle § 53 ods], j písm, c) stavebnílro zákona
soulad s cíli a úkoly územníhoplánování
nových iastaviielných ploch při naplňování
Byly vytvoř""y ;;.ňt} p.o výstavbu navrhěm
,i""*i^i.rro tri zikladních pilířů,tedy kvalitní avyvážené
a respektováni uj.zit"tnéňo,roruó;"
společenitvíobyvatel obce Leskovec,
životníprostředí, lrospodářský .oryo; u ,áuJ,znost
včetně róhl"dnění vazeb nasousední územi,

Snahou bYlo zajiŠtěnía uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy
podmínky života
následujících generacÍ, zejména bylo respektováno příroání prosředí přinavrženérnrámci
rozvoje obce.

Návrhem Se zajiŠťujípodmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného
vytlžití
aProstorového usPořádáni Územi a jsou zohledněny a sladěny veřejné
a soukromé zájmy při

rozvoji územía zhodnocuje se společenský a hospodársky potenciál území,
Návrhem se vytvářejí podmínky pro ochranu priroanicň, kulturníclr a civilizačních
hodnot
v ÚzemÍ, architektoniokých, urbanistických a archeologických hodnot.
Jsou stanoveny
PodmínkY Pro vYuŽÍvání zastavěného územía ochranu n"za-stauěného územía nezastavitelných
ploch.

Podrobnějije PoPsáno vtextové části odůvodnění územníhoplánu Leskovec _
kap. 1.2.,která
je nedí|nou součástí tohoto opatření obecné povahyjako příloÉa
č.3.

d.

soulad s požadavky stavebního zákonaa jeho prováděcích právních předpisů
Podrobněji PoPsáno vtextové části odůvodněni Ůzemního plánu Leskovlc _
tuo. 1.5., která je
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako přílolia č,3.

e.

SouladsPoŽadavky zvláŠtníchprávních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podte
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsiedkem řešení rozporů
Soulad s PoŽadavky zvláŠtníchprávních předpisů podrobněji popsán v
textové části odůvodnění
Územního Plánu Leskovec
kap. 1.6,, ktérá je n.jílnou ,ouOá.ti tohoto opatření obecné povalry
jako příloha č.3.
při společnémjednání byla uplatněna
následující stanoviska dotčených orgánů:

vvhodnocení
Městský úřad Vsetín - koordinované stanovisko
Městský Úřad Vsetín, odbor Životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad podle §
t"ý.n zákonů (vodní záko1-1),ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ, dospěl k závěru, že s předloženým návrhem souhlasí, za nížeuvedených
106 odst, 2 zákona č. 2541200I Sb., o vodách a b změně nit

podmínek:

-

-

doplnit,, vyhodnocení vlivu Úp Leskovec na životníprostředřz hlediska
přijatých koncepčních

dokumentŮ Zlínského kraje a to ve vztahu k Plánu rozvoje vodovodů
akanalizací Z1ínského
kraje, Plánu oblasti povodí Moravy a Dyje a Studie ochrany před povodněm
i na územíZlínského
kraje
V€,, VYhodnoceni vlivu ÚP Leskovec na životníprostředí", v kapitole
č. 4.2 Vodní hospodářství,
odstavec., Likvidace odpadních vod " uvést do souladu s Návrhem
Up t_eskove.. v niu.r.,u Úp
je sPrávně uveden zpŮsob likvidace odpadních vod kanalizačním
sběračem nu éov Vsetín, ve
,,vyhodnocení " je nesprávně uveden způsob likvidace na Čov Lidečko.

VodoPrávní Úřad konstatuje, že předložený návrh ÚP Leskovec je v
souladu se zájmy
ochranY Podzemních a povrcho{ch vod u. .rnyilu 23 a) odst,
l voáního zákona a s výše
§
uvedenými koncePČnímidokumenty, jeho losouzení- a vyhodnocení je
však nutné doplnit z
hlediska citovaných koncepčních dokrrmentů - k Plánu obíasti povodí "Moruuy
a Dyje a Studie
99hrlV Před Povodněmi na Územi Zlínského kraje, a k Plánu rozvoje vodovodů a kana]tzaci
Zlínského kraje

Vzhledem k dané Podrobnosti řešení zpracovaného návrhu územníhoplánu
Leskovec
budou konkrétní Podmínky pro dané Území řešeny v následných fázích
povolovacích řízenípodle
vodního a stavebního zákona.
2. Odpadové hospodářství
Městský Úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán
veřejné správy v oblasti
odPadového hospodářstvigod|e § 7l písm. k) zákona č. I85ň001'Sb.,
o oipuae"h, ue znění
ona, souhlasí bez připomínek. Návrlr

opatření obecné povahy UPN Leskovecje v souladu s obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje
č, 0212004 ze dne 22.09.2004, kterou se lyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství
kraje.
3. Ochrana přírody

Městský úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí, jako příslušnýorgán ochrany přírody podle § 77

odst.2písm.j)vsouvislostis§2odst.2písm.g)zákonač, 1|4ll992Sb.,oochraněpřírodya

krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Je dotčen - souhlasí bez připomínek, vyjma plochy V 445.
Je dotčen a nesouhlasí u plochy V 445, jelikož tato zasahuje velkou částído nivy řeky Senice
(ý znamný kraj inný prvek).
4. Lesrrí hospodářství
Městský úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
odst. 2 písm, b) zákona ě.28911995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:
Je dotčen - soulrlasí bez připomínek, vyjma ploch V 431 aY 445,
Je dotčen - souhlasí za podmínek:
P|ocha V 431 bude zmenšena tak, aby nedošlo k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa,
Plocha Y 445 bude zmenšena (elikož celá zasahuje do 50 m pásma od kraje lesa), případně
vypuštěna úplně.
5. Památková péče

Městský úřad Vsetín, odbor územního plárrovárrí, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán
státní památkové péčepodle ustanovení § 29 odst. 2 písmeno b) zákona é.20ll987 Sb., o státní
památkové péči,ve znénipozdějšíchpředpisů (dále jen,;ákon o státní památkové péči"),souhlasí
bez připomínek, dle stanoviska pod čj. MUVS-S 4222l20l20ÚPSŘ-+t l Hrom-3 ze dne
14.05.2012.

l. vodní hospodářsni
Koncepce likvidace bude v návrhu upravena a uvedena do souladu s návrhem ÚP Leskovec.
Posouzení a vyhodnocení návrhu UP ve vztahu k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje, Plánu oblasti povodí Moravy a Dyje a Studie ochrany před povodněnli na územíZlínského
kraje je obsaženo v textové části Odůvodnění návrhu územního plánu Leskovec.
2. Odpadové hospodářsní
vzalo na vědomí
3. Ochrana přírod)l
zapracováno do požadavků na úpravu návrhu po společnémjed(ní- plocha V 445 bude z návrhu

vypuštěna

§

4. Lesní hospodářství
zapracováno do požadavkůna úpravu návrhu po společnénljednání - ploaha V 445 bude z návrhu
vypuštěna, plocha V 43 1 bude vymezena jako součást stávající plochy výroby,

Plocha V43l byla na základě výsledků projednání ponechána jako plocha návrhová, upravena,
řádně odůvodněna a stanoveny podmínlql pro její využití- kap, 6 Návrhu.
5. Památková péče

vzato na vědomí
,r-

Městský úřad Vsetín, odbor územníhoplánování, stavebního řádu a dopravy jako orgán

státní památkové péče
Městský úřad Vsetín, odbor územnílroplárrování, stavebního řádu a dopravy, jako věcně příslušný
orgán státní památkové péče(dále jen,,orgán státní památkové péče"),podle ustanovení § 29 odst.
2 písmerro e) zákona ě.20l1987 Sb., o státlrí památkové péči,ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen ,,zákon o státrrí památkové péči"),a jako místně příslušnýorgán státní památkové péčepodle
ustanovení § l 1 zákona é. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád"), obdržel drre 17.4.2012 oznámení Městského úřadu Vsetín, odboru útzernnílro
pláriování, stavebního řádu a dopravy, o společném jednání o návrhu opatření obecné povalry územníhoplánu Leskovec k vydání koordinovaného stanoviska ve výše uvedené věci. Orgán státní
památkové péěe vydává podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) a § 44a odst. 3 zákona o státní
památkové péči,stanovisko ke konceptu územníhoplánu Leskovec:
předložený návrh opatření obecné povahv - územníhoplánu Leskovec není v rozporu se záimy

státní památkové péče
vzato na vědomí
3.

Krajský úřad Zlínskéhokrajeo Odbor životníhoprostředí a zemědělství
stanovisko Odbor životního prostředí a zemědělství

-

koordinované

kraiský úřad zlínského kraie, odbor životníhoorostředí a zemědělství iako nříslušnýsprávni
orgán na úseku ocltrany,ZPF oodle ustanovení § 17a l)ísmene d zákona č,334/1992 Sb., o
ochraně zemědělskélto půdníhofondu, ve znění poztlěiších nřetloisů (dále ien zákon na ochranu
ZPF):
1.

Orgán ochrany zemědělského půdnílrofondu posoudil doplněnou dokumentaci k Návrhu územního
plánu Leskovec a po projednání s trrtŽP ve smyslu čl. II. Metodického pokynu čj. OOPL 106'7196
ze dne 1.10.1996 uplatňujeve smyslu ust. § 5 odst.2 zákonač.33411992 Sb., kladné stanovisko za
podmírrky:
- Je nutné doplnit v jakém rozsahu oproti

-

ZÚR ZK došlo z lrlediska předpokládaných dopadů na
ZPF při vymezení ploch DS 301 - 303 - navrhovaných pro koridor silnice I/57 ke zpřesnění ve
smyslu Lrst. § 4 odst. b) zákona tj. srovnání předpokládaného dopadu koridoru schválenéIro v
ZURZK s návrhem plochy, která je vymezována v ítzemnímplánr,r obce. V případě postLrpťr pro
navrhování pouze nezbytné výměry jednotlivých ploch odkazujeme na společnérnetodické
doporučení Ministerstva pro místnírozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí Čn r
"Vyhodhocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územnímplánu" z
července20ll.
Požadavky uplatněné ve "Výzvě k doplnění dokumentace Návrhu územníhoplánu Leskoyec" ze
dne 25. dubna 2012, č j, KUZL 2454612012, KUSP 22l2Il201Z ŽPZP, - MU budou doplněny v
dokumentaci dle doplňujícíhoodůvodnění ze dne 14.5.2012,které posla| emailem Ing.arch Ivo

Motl.

Takto upravená dokumentace bude předložena orgátlu ochrany ZPF ke kontrole ještě před

veřejným projednáním.
2. kraiský úřad zlínskéhokraie, odbor donravv a silničníholtostlotldřství iako příslušnýsprávní

orgdn na úseku dopraw oodle ustanovení § 40 odst. 3 písmene fl zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozděiších oředpisů:
Z hlediska silnic Ii, a III. třídy prochází řešeným územímkrajově silnice III105741do obec Seninka
azde také končí.Silnice má spíšemístnívýznam,je v územístabilizována. Z hlediska dopravy
nemáme k návrlru územníhoplánLr Leskovec žádnépřipomínky.

Krajský úřad Zlínskéhokraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných

dle

jednotlivých úsekŮ veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájil, uplatňuje k předloženému
Návrhu územníhoplánu Leskovec kladné koordinované stanoviŠko.
vzato na vědomí

Zapracovdno do požadavkůna úpravu návrhu po společném jednání - vyhodnocení ZPF bucle
doplněno dle požadavkůa předloženo orgánu ochrany ZPF k posouzení v rámci opakovaného
společnéhojednání.
(Jpravená dokumentace byla před veřejným projednání konzultována s orgánem ochranv ZPF.
4.

Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, oddělení hodnocení
ekologických rizik
Stanovisko podle § 22 písmene e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředÍ, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění k ,,Návrhu opatření
obecné povahy - územníhoplánu Leskovec" ve smyslu § 10g citovaného zákona - DOPLNĚNÍ
DOKUMENTACE.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životníhoprostřeclí a zemědělství (dále jen ,,KÚ ZK") jako
dotčený správní úřad obdržel dne ll. dubna 2012 oznámení o společnémjednání o návrhu
opatření obecné povahy - územníhoplánu Leskovec, které se konalo dne l0. května 2012.
Součástípředloženého Návrlru územníhoplánu Leskovec je Vyhodnocení vlivů koncepce na
Životní prostředí (zpracovatel Doc. Ing. arch. Jiří Lów) a Posouzení vlivu koncepce na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačíchoblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i
zákona č.11411992 Sb. (zpracovatelka Mgr. lvana Paukertová). Výše uvedená hodnocení

požadavku KIJ

ZK

uplatněného

t

|3vrh1]

,,adáni územního plánu Leskovec'z hlediska zákona ě. l00/200l Sb., o posuzování vlivŮ na.Životrrí
lrostředí, a o změně některlých souvisejícíchzákonů, v platném znění (dále jen, "zá]<91__o I
losuzování vlivů na ŽP"); tento požadavek byl uveden v koordinovaném stanovisku KUZL|
|

ze dne27. února2009.
l
'52412009
)o prostudování dokumentace Návrhu územního plánu Leskovec, předloženého vvhodl9clní vlivu

ra iivotní prostředí (dálejerr,,Vyhodnocení"), Posouzení vlivů koncepce podle § 45i zák_ona Č.]
l14l|9g2 Šb,,o oclrraně přírody a krajiny (dá|e jen ,,Posouzení") a na základé.obdrženýchI
ryjádření dotěených správních úiadůdospěl KÚ ZK k závěru, že dokumentace Vylrodnocení a I
Posouzení budou doplněny o následující parametry:
I

l

Závěr dokumentace Posouzení je formulován následovně: ,,Hodnocená koncePce ,,Uzemní Plán
rbce Leskovec _ návrh'o tná významný negativní vliv na předmět ochranY EVL BeskYdY staIroviŠtě
na Předmět ochranY
55 10 Extenzívrrí seěené louky nížinaž podhůří a má významný negativní vliv
"
Takový návrlr nenÍ|
Galio-Carpinetum.
asociace
EVL Beskydy stanoviště 9170 dubohabřiny
zákonem .a bez
se
konfliktŮ
bez
řešerrí
možrréodsouhlasit a je třeba lypracovat variantní
variantu s
lze
schválit
případně
významného negativního vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy,
veřejného
nejmenším mozným negativním vlivem (pouze z naléhavých důvodůpřevažujícího
,q^u a až po ulóžení a zajištení kompenzaěních opatření) - v souladu s § 45i odst. 9 zákona Č.
1t4l1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny.
B, Dokumentace V)lhodnocení
v pr"atoz.ne aokumentaci je na úvodnístraně a na str. 4 mylně uváděno, Že je Posuzován koncePt
územnílro plánu obce, cožle třeba opravit podle aktuální fáze procesu územního P.lánovánÍ. Po
doplrrění dokumentace PoŠouzerrídie výše uvedených požadavkůuvést. nové__skuteČnosti do
souladu s dokurnentací Vyhodnocení. Vzhledem k výše uvedenému poŽaduje KU ZK doPlněrií
dokumentace Vyliodlro."ní uliuů na životníprostředí a Posouzení vlivŮ koncePce Podle § 45i
I

|

I

]

zákonaé, I|4l1992 Sb.
pokud budou navrlrovány nové lokality, které nebyly posouzeny v rámci Vyhodnocení vlivŮ na
životníprostředí a Posóuzení vlivů koncepce podle § 45i zákona č. 11411992 Sb., je nutné
provést ipro §,to lok_ality. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 10g
po.our"ní
'zákona
o posuzováni vlivťr na žP k Vyhodnocení vlivů úzernníhoplánu Leskovec na Životní
prostředí Ůude vydáno po doplnění a předloženídokumentací Vyhodnocení a Posouzení o
nožaclovanénarametry.
bude ,prareno v návaznosti na

po společnémjednání - Posouzení avyhodnocení
provedené úpravy ÚPn. Bude dop{Jtěno vyhodnocení jednotlivých

variant řešeníve smyslu judikátu 6A05/2011-43 (viz příloha).
Na upraven.ou dokunlen-taci bylo nově zpracováno Posouzení a Vyhodnocení vČetně VYhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoi území.
,+

5.

Mi nisterstvo zeměd ěIství, Pozem kový ú řad Vsetín

PozemkovýúřadVsetínoznámeníospolečnémjednárrío

návrhu opatření obecné povahy _ územnílro plánu Leskovec,

K ýše uvedenérnu vydáváme

toto

stanovisko.

V souladu s § 20 odst. 1 písrn. d) zákonal3gl}002 Sb., o pozemkových Úpravách apozemkovýclr
jinému
úřadech a o změně zákona ó, 22gll991 Sb., o úpravě vlastnických vztahŮ k pŮdě a
obecné
opatření
návrhu
že
k
zemědělskému majetku, ve znéni pozdějšíchpředpisů, sdělujeme,
oovahv - úzernnílro plánu Leskovec nemáme připomínky,
vzaío na vědomí
6.

Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje

lem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný
dle § 82 odst. 7 zákona é. 25812000 Sb., o ochraně veřejnélro zdraví a o změně
správní oigZn
-souvisejících
j)
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,_ve spojení s § 82 odst. 2 písm,
nitt","_;.t,
4 odst, 2
téhož2ákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 slrora cit. zákona a §
ve znění
(stavebnízákon),
řádu
a
stavebním
písm. b) zákonač. |s3D0:06 Sb., o úzómním plánování
pozděiších předpisů, posoudila návrh úze

PozhodnocenísouladupředloženéhonávrhuspoŽadavkypředpisůuob@
zdraví

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko:
S návrhem územníhoplánu Leskovec se souhlasí.
vzato na vědomí
7.

Ministerstvo životního prostředí, stanovisko ze dne 16.|0.2013
Na Úseku státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveni*i ,atonu e. ++nq88 Sb,
v Platném znění (horní zákon), sdělujeme, že se na uvedeném k.ú. nenachází výhradní ložiska
nerostných surovin, na která by se z horního zákona vztahovala územníochrana wplývající ze
stanoveného CHLÚ. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky
Za ochranu ZPF je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdníhofondu k řízenípodle 5
§
odst.2 zákonač.33411992 Sb., o ochraně ZPF,v platném znění, Krajský úřad Zlínského Řraje. Ěro
ÚPlnost vŠakupozorňujeme, že vzhledem k tomu, že předmětem řešenírrávrhu územního plánu je i
Plocha o qýměře nad 10 ha, udělili jsme ve smyslu Metodického pokynu rraŽl'čn e;.
OOLP/l067196 (metodický pokyn váže Krajský úřad Z|ínskélro kraje povinností projednat věc s
MZP, viz rozsudek Nejvyššíhosprávního soudu sp. Zn.: 1A0 2l20I0) stanovisko č.h.
35238/ENVl12,8491570112 V citovaném stanovisku, které bylo adresováno orgánu ochrany ZPF

Krajského úřadu Zlínského kraje, jsme upozornili na nedostatky v projednávané dokumentacis tím,
z tohoto dŮvodu ji nelze opatřit kladným stanoviskem, pokud by byl předmětern řešení
PoŽadavek na změnu funkčníhovyužitína lokalitě o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat dle
Č1.II. odst. 1 Metodického pokynu VŽP Čn OOLP/I076196. V plném rozsahu přiiom platí
povinnosti pořizovatelŮ aprojektantů ÚPO, které jsou jim stanoveny ust.
§5 odst.1 zákona o

Že

ochraně ZPF.
vzato na vědomí
8.

Ceská republika - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa

Vesmyslu§l75zákonač.l83l2006Sb.,oúzemnímplánovánía

azákona ě.22211999 Sb., o zajišťováníobrany Českérepubliky v platných zněních a v souladu

s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín,

KroměřÍŽ, Prostějov, Třebíč,Uherské Hradiště, Vyškov, Zlin, Znojmo a Bruntál; Fqýdek Místek,

Jeseník, Karviná, Nový Jičín,Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk,Vsetín) bylo provedeno
vylrodnocení qýše uvedené akce.
Ceská rePublika - Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brqp, jako věcně a mistně příslušná ve

smyslu § 6 odst.l,písm. h) zákona č.22211999 Sb., jejímžjmétlmjedná ředitel VUSŠ Brno Ing.
Jaroslav VALCHÁŘ, na základě pověření ministryně oU.uňy č j. 25661200'7-8164 ze dne 2, Ieďna
2008, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č.21912000 Sb., vydává stanovisko.

K

Návrhu Územního plánu Leskovec nemáme připomínky. Návrh územníhoplánu není
v rozporu se zá.imy Ministerstva obrany.
vzato na vědomí
9.

obvodní báňský úřad pro územíkrajů Jihomoravského

a

zlínského,Brno

SBS/l2439l20l2lOBÚ-Ot, ve výše uvedené věci, zdejšíúřad jako jako orgán státní báňsté správy
dle ustanovení § 38 odst.2 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbr_ršninách aostátní
báňské správě. v platném znění, sděluje:

Podle evidence dobývacíclr prostorů vedené zdejšímúřadem v souladu s ustanovením 29 odst. 3
§
zákonaČ.44l1988 Sb., o oclrraně a využitínerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v
obci Leskovec v kraj i zlínském,není evidov ín žádný dobyvací prostor.
S ohledem na výŠeuvedenou skutečnost, zdejšíúřad k Vašemu záměruv předmětné obci

nemá připomínek.
vzato na vědomí
10.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z

Irlediska působnosti MPO ve věci využívánínerostného bohatství a téžbynerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 48 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací

dokumentaci žádnépřipomínky, protože v k.ú, Leskovec
nerostných surovin.

se

nenacházeji výhradní ložiska

vzato na vědomi
11

Agentura ochrany přírodv a kraiiny Ceské reputrliky - Správa chráněné kraiinné oblasti
Beskvd
Správa CHKO Beskydy jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušnýpodle
ustanovení § 78 odst. l zákona ČNn e. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen ,,zákon"), v souladu s ustanovením § 50 zákona č. l83/2006 Sb. o územnímplárrování a
stavebním řádu v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2
písm, g) zákona, na základě seznámení se s návrhem Územního plánu obce Leskovec, zpracovaném
Ing.arch. Ivo Motlem, Vranovská 102, Brno toto STANOVISKO
I.

Správa CHKO Beskydy lylrodnotila všechny navržené p|ochy a qýsledky shrnula do následujícího

přehledu připomínek:

Plochy určenék zástavbě (číslaploch odpovídají předloženému návrhu ÚP)
Plochy pro si|ničnídopravu 301,302,303.
Konflikt s částeěným umístěním v l. zóně CHKO Beskydy kde je podle zákonazákaz umist'ování
nových staveb podle §26 odst.2, písm. a). Zámér je v rozporu s ustanovením § 26, odst.3, písm. a)
zákona - zákaz rněnit vodni režim a provádět terénníúpravy značnéhorozsalru v l.a 2. zóné
CHKO. Na lokalitách dotčených uvedenýmiplochami je evidován výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin -zákonná ochrana rostlin a jejich biotopu před poškozováním a ničenírn- §49, odst.l
zákona.

Návrlr dále představuje ýznamný zásah do dochovaného krajinného reliéfu (terénní úpravy a
plošná likvidace mimolesní zeleně) a v závislosti na návrlru na technické řešení můžepředstavovat
konflikt s § 12 odst l zákona (Zásahy do krajinného rázu zejména urnisťování a povolování staveb,
molrou blh prováděny pouze s ohledern na zachováni významných krajinných prvků, zvláště
chráněných uzemí, kulturníclr dominant krajiny, harmonické měřítko avztahy v krajině).

V

rámci naturového lrodnocení (součást SEA) došli lrodnotitelé k závěru, že hodnocená korrcepce
,,Územní plán obce Leskovec- návr|r" má významný negativní vliv na předmět ochrany EVL
Beskydy starroviště 6510 Extenzivní sečenélouky nížirraž podhůba významný negativní vliv na
předmět oclrrany EVL Beskydy stanoviště 9l70 dubohabřiny asociáce Galio-Carpinetum.

Takoýto návrh tedy není možnéodsouhlasit a je potřeba qlpracovat variantní řešerrí bez
konfliktů se zákonem a bez významného negativního v|ivu na předměfy ochrany EVL Beskydy,
případně lze schválit variantu s nejmenším rnožným negativním vlivem (to pouze z naléhavých
důvodůpřevažujícíhoveřejného zájmu a až po uloženía zajištění kompenzačních opatření)
§45i odst, 9 zákona.

-

viz

Ostatní plochy se nachází mimo územíCHKO Beskydy a nepříslušíse nám k nim lyjadřovat.

K vymezení ÚSES v rámci návrhu ÚP Leskovec sděluje Správa CHKO Beskydy následující
připomínky:

Jak text Návrlru tak jeho Odůvodnění je velmi stroze a nedostatečně zpracovárro. Tabulková část,
jenž standardně obsahuje základní charakteristiky existujícíchnebo navrhovaných biocenter a
biokoridorů (číslo,název, katastrální příslušnost, biogeografický význam, geobiocenologická
charakteristika, současný stav, cílový stav a výměra, typ cílovéhospolečenstva, doporučení
následrrých opatření), zcela CHYBI.
Značná část biocenter není uspokojivě vylišena- Správa CHKO na základě předložerrého návrhu
ÚSPS provedla s pomocí podkladů LHP, LHO, rnapování biotopu a katastráIních map upřesnění
vymezení jednotlivých prvků USES, zejména s důrazem na jednolky prostorového rozdělení lesa a
výsledná vektorová vrstva ve formátu SHP bvla zaslána na MěU Vsetín. RNDr. Jiří Svarc. Výše

uvedené připomínky se týkajípouze území CHKO Beskydy

Správa CHKO Beskydy po akceptaci výše.uvedených připomínek (doplnění tabulkové části a
usEs souhlasit.

úoravv hranic orvků usEs) bude s návrhem

Koridor pro přeložku silnice I/57 bude do územního plánu Leskovec zapracován v rozsahu ZÚn ZX
a posouzení bude na základě upravené dokumentace přepracováno. Budou vyhodnoceny varianQ
řešení - viz rozsudekNSS 6Ao 5/201]- 43.
ÚSnS bude dopracován dle výše uvedených požadavkůa zaslané přílohy.
Navrženéúpravy byly přehodnoceny na zdkladě jednání konaného dne 24.1.2011, což je
vyhodnoceno v násled4jícím odstayci, který se tyká konzultací.
12.

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování

stavebního řádu, oddělen
územníhonlánování - stanovisko nad řízeného orsánu územního lánování ze dne 28.1.2015
Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu, jako nadíízenýor
a

územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona

nesouhlasí
s návrhem ÚP Leskovec z h|edisek zajištění koordinace lryužívání,6zemís ohledem na širšíúzemn
vazby, souladu s politikou územníhorozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vyda
krajem,

Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor územníhoplánování a stavebnílro řádu, jako nadřízený orgár
územníhoplánování posoudil ÚP Leskovec z těchto hledisek:
a) Zajištěníkoordinace využíváníúzemízejména s ohledem, na širšíúzemnívzíahy
Z hlediska širšíchvzíahůa koordinace územínemáme k návrlru UP Leskovec zásadní připomínky.
b) Soulad s politikou územníhorozvoje
Návrh ÚP Leskovec není v rozporu s Politikou územního rozvoje Čn ZOO8 (dále jen PÚn Čn
sclrválenou dne20.7.2009 usnesením vlády Čn O.qZq.
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro řešené územívyplývají ze Zásad územníhorozvoje Zlírrského kraje, zahrnujícíprávní stav
dni 5.10.2012 (dále jen ZURZK) požadavky na respektování kritériípodmírrek pro rozlroclování
změnách v územívyplývající z následujícího vyrnezení:
- priority územního plánování
- rozvojová osa nadmístníhovýznamu N-OS1 Vsetínská

-

koridor silnic I/35 (Palačov -) Lešná
Pozděchov, PK03

- ValašskéMeziříčía

Il5'7 ValašskéMeziříčí

koncepce oclrrany a rozvoje přírodních, kulturníclr a civilizačníclr hodnot území
cílovécharakteristiky krajiny
\
- krajinný celek Vsetínsko, krajinný prostor Podvsetínsko
Požadujeme vyhodnotit požadavky na respektování priorit územnílro plárrovárrí, vyplývajících
,1

ZUR ZK.

UP se nezabývá skutečností,že ZUR ZK stanovují rozvojovou osu nadmístního významu N-OSl
Vsetínská, jejížje obec Leskovec součástí.Požadujeme zohlednit a vyhodnotit zásady p
rozhodování o změnách v útzemía úkoly pro územníplánování vyplývající z této skrrtečrrosti.
Požadujeme vyhodnotit možnéohroženía zásady pro využíváníúzemívyplývaj ícíz příslušnécí
charakteristiky typu kraj iny.
Zbývajícímiuvedenými požadavky se projektanízabýval, nejsou v rozporu se ZÚP.Zrc.

Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územníhoplánování a stavebního řád
rrpozorňujeme,žev předloženémnávrlru územníhoplánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže
Proto doporučujeme pořizovate|i, aby byl návrh ÚP znovu překontrolovaný a před veřejnýr
projednáním upravený.
Jednotlivé části návrhu - textové a grafické části ÚP, musí být mezi sebou v souladu. Pokud neníÚ

v

souladu, stává se nepřezkoumatelným, což by
zrušeníÚP.

v

případě jelro přezkoumávání mohlo vést

Pro návrhy cyklostezek doporučr-rjeme vymezovat plochy ve výrokové části, nikoliv pouze vytyčen

trasy v Koordinačním výkrese.
Textová část návrhu

- v kap.2.1 Koncepce rozvoje obce
-je uvedeno: ,,... plochy individuálnílro bydlení 81 ...124,...". V kap,3,2 Vymezení zastavitelný
ploch a v kap. 6.1 Podmínky pro využitíploch s rozdílným způsobem využitl..je také uvedeno,
plocha č. l24 je plocha bydlení individuálního Bl. V části grafické je tato plocha zakreslena jako
plocha smíšená obytná vesnická S0.3, Dát do souladu ve všech částech ÚP
- v kap. 4.1 Dopravní infrastruktura
jsou např, v odst. Silničnídoprava uvedeny plochy PV 320 a PV 321. Plocha PV 321 j
dále uvedena v kaP. 10. Vymezení ploclr a koridorů ... územnístudie ... Ve v,ýkresové čás
ÚP se uvedené plochy nevyskytují. Dát do souladu ve všech částech ÚP.
Textová část odůvodnění
- v kap. 1.1 Soulad návrhu územníhoplánu s politikou územníhorozvoje, s územně plárrovac
dokumentací vydanou krajem a s dalšími dokumenty
v kap. Soulad s politikou územníhorozvoje doplnit v ěl,26 odůvodněníumístěníploch
OS 281 v záplavovém území.Odůvodnit i umístěníplochy Bl 151 v návaznosti na kap. 6.1
Podmínky pro využitíploch s rozdílným způsobem využití.., návrhu.
-

-

v

kap. Soulad

s dalšímikoncepčrrímia

rozvojovými dokumenty Zlínského kraj
vyhodnotit dokument Aktualizace generelu dopravy Zlínskéhokraje - Návrh výhl

koncepce, schválený dne 14,12.20l1 pod č. usn. 0625lZ1811l
v kap. 2.1 Komplexní zdůvodněnípřijatého řešerrí včetně vybrané varianty
jsou v kap. Vymezení veřejrrě prospěšných staveb ... uvedena jiná označeníveřej
prospěšných opatření než v ostatních částech UP (K 62,P 70l2). Dát do souladu
doporuěujeme do popisu jednotlivých lokalit doplnit, jak bude řešeno zásobování vodo
a odkanalizování aj.
v kap. 2.2 Yyhodnocení účelnéhovyužitízastavěného územi a vyhodnocení
vymezen í zastav itelných p |och
doporučujeme zvážit navrženéploclry pro bydlení, kde výměra 18,1228 ha převyšuj

téměř ětyřikrát plochu navrženou v Rozboru udržitelného rozvoje území(pro o
Leskovec - kalkulačka Urbanka - 4,83 ha)

v kap. 2.3 Vyhodnocení splnění požadavků zadáni..,,
v kap. I Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémův územi j
uvedeno: ,,Byla navržena úprava trasy venkovního vedení Yn 22kY na rr}chodě řešen
katastru související s navrženou vodní plochou." UP Leskovec nenavrhuje žádnou vodrr
plochu. Uvederré dát do souladu.
Grafická část návrlru a odůvodrrěníVýkres základnílro členěníilzemí
v legendě je uvedeno ozračení řešeného území,v graficegchází, Dát do souladu.
Hlavní výkres
§
v tabulce u plochy S0.3 č, 124 je uvedený popis plocha individuálnílro bydlení, Dát

-

souladu

v legendě je uvedeno označení řešenélro území,v grafice schází. Dát do souladu.

Výkres veřejně prospěšnýclr staveb, opatření a asanací
doplnit veřejné prostranství PZ č. 430. Do výkresu se veřejné prostranství uvádí, i k
nemá předkupní právo
v legenděje uvedeno označenířešeného území,v grafice scházi. Dát do souladu.
Koordinačníqýkres
doplnit do výkresu označenířešeného územi viz legenda - není zřejmá hranice obce. Dá
do souladu i v ostatních výkresech odůvodrrění
doplnit zakreslen í kanalizace - stav v obalové zóně v obci Ústí.
Výkres širšíchvztahů
- není zakresleno řešenéúzemi (červená šrafa), doplnit.

Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisk
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvederrých v odst. 7 tolroto ustanovení, lze zahájit iízení
vydání územního plánuažnazákladě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
Vzhledem k rredostatkům uvederrým v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme před zahájeni
íízenío územnímplánu jejich odstranění a předloženínávrhu Územního plánu Leskovec krajskén
úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny.

Bude opraveno, zapracováno
do návrhu a r,yhodnoceno s výjimkou
rozsahu zastavitelných pi
pro bydlení, které již byly
oa.oulliu."nJ v rámci společného
iednání
na území obce Ústí neisou
k disr ozici
Y!!1!]zace
" "á;.ň;.;uL 'rh;i"'
- bude doplněno v odůvodnění.
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Při veřejném projednání byla
dotčenými orgány uplatněna
následující stanoviska dotčených
orgánů:
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vnílro soudu sp.ztl.: l Ao 212010

vzato na vědomí
2.

Ministerstvo obrany CR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územníchzájmů a
řízeníprogramŮ nemovité infrastruktury - stanovisko ze dne 8. 4.2015 (doručeno g.4.20l5\
Ve smyslu § 175 zákonač.18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zákona ě.22211999 Sb. o zajišťováníobrany Českérepubliky v platných zněních a v souladu s
rezortními předpisy (na teritoriu okresů Bmo-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín,
KroměříŽ, Prostějov, TřePíč,Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znqmo a Bruntál, Fqýdek- Místek,
Jeseník, Karviná, Nový Jičín,Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk,Vsetín) bylo provedeno

vyhodnocení výše uvedené akce,
Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních
zájmŮ a Íizeníprogramů nemovité Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným
ve smyslu zákona ě. 22211999 Sb., jelrož jménem jedná referent společnéstátní správy a
samosPrávY oddělení oclrrany územních zájmú Odboru ochrany územníclr zájmů aiízeníprogramů
nemovité Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana ELIÁŠOvÁ na základě
pověření ministra obrany čj.261312014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu 7, odst,2 zákona
§
č.2l9 12000 Sb., vydává stanovisko.
Ministerstvo obrany nemá k Návrhu územníhoplánu Leskovec připomínky. Návrh územního
plánu není v rozporu se zá.imy Ministerstva obrany.
vzato na vědomí
3.

Městský Úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí, odbor územníhoplánování, stavebního řádu
a dopravy - koordinované stanovisko ze dne 12.5,2015 (doručeno 13.5.2015)
Vodní hospodářství
Městský Úřad Vsetín, odbor životnílro prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § l06 odst.2
zákonaČ.25412001 Sb., o vodách a o změně některiých zákonů (vodní zákon),veznění pozdějších
předpisů, dospěl k závěru, že s předloženým návrhem souhlasí bez připomínek.

Odpadové hospodářství
Městský Úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v ob|asti
odpadového lrospodářství podle § 71 písm, k) zákona č. 185/2001 Sb,, o odpadech, ve zněrrí
PozdějŠÍchpředpisů, a § 79, odst. 1, písm. j) citovaného zákona, souhlasí bez připomínek.

Ochrana přírody
Městský Úřad Vsetín, odbor životrrího prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77
odst. l písm. q) a v souvislosti s ustanovením § 2 odst.2 písm-g) zákona č. ll4l1g92 Sb., o
oclrraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zŽkon"), s tímto s předloženým
návrlrem soulrlasí bez připomínek.
Lesní hospodářství
Městský Úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
odst. 2 písm, b) zákona ě. 28911995 Sb., o lesíclr, ve znění pozdějšíclr předpisů, souhlasí za
podmínek uvedenýclr vzávazném stanovisku čj.: MUVS 16155/2015 OŽP ztpor ze dne

22.4.20]

5.

pozemní komunikace
Městský Úřad Vsetín, odbor územníhoplánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný silniční
sPrávní Úřad dle § 40 odst. 4 písm, d) zákona ě. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů souhlasí bez připomínek.
Silniění správní úřad konstatuje, že vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu ÚP
Leskovec budou konkrétní podmínky pro dané územi řešeny v následujících fázích povolovacích
řízení dle platných právních předpisů a norem.
Památková péče
Městský úřad Vsetín, odbor územního plárrování, stavebrrího řádu a dopravy, jako příslušný orgán
státní památkové péčepodle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č, 201198'7 Sb., o státní památkové
péči,ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní památkové péči''.souhlasí bez

připomínek

-
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Městský Úřad Vsetín, jako
',
orgán podle zvláštních právních předpisů,
vydává u ,ouludu
.dotČený
ustanovením § 4 odst, '/ zák,
č, 1$lŽ006 Sb., o úr".ni;;ř;ování a ,tuuóuni,'.
řádu (stavební
zákon), k návrhu kladné koordinované
stanovisko s poámínkami uvedenými v závaznénl
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Krajský úřud Zlín.
učeno 21.4.20l5)
Krajský úřad Zlínskéhokraje, oOUo. Ziuotnit
o n.oUr
f_""d: p9;l;-*",",""r
§ 17a písmene a)
a) zakona
zákona Č'
t|.
ffn::lí:::*}IíP,|idní|:
sb., o ochraně zemědělsťeno
foniu,
|,iánino
|33411992
"","orip"r;,jail'rfir;;e
Posoudil PředloŽenou dokumentaci k veřejnému projednání návrhu
územníhoplánu Leskovec a ve
smYslu ust, § 5 odst, 2 zákona č. 334lig92
SÚ., ; o"h.unJ ZpF uplatňuje kladné
stanovisko.
Dokumentace vYhodnocuje dŮsledky navrhovaného
řešení a zdůvodňuje toto řešení z hlediska
zásad ochranY ZPF, Prwedené Úpíavy po
společnémjednání znamenají vcelkovém
výsledkLr
zmenŠeníPředPokládaných záborů ZďF.
Ke zmenš"ení ,auo.n dochází u ploch bydlení
individuálního, veřejných
Prostranství a zcela jsou vypusteny navrhované plochy
technické
infrastruktury, z hlediska ziimů chráněných
zákonem o'áchrane zpF, nemáme kpředloženému
návrhu připomínky.

il.ífi$

Krajský Úřad Zlínského kraje, odbor Životního prostředí
a_zemědělství jako příslušný
správní orgán na úseku
přírody
podle
ustanovení
§ 75 odst. 1 písmene d) a § 77a
x) zákona 9"!l*v
č, I14ňgb2 Sb., ;
a krajiny, ve znění pozdějších
;$:Í.i.ťr'-,

";il;il;ffi'

koncepce byla posouzena z hlediska ust.
§45i výše uvedeného zákona. Požadujeme, aby závěr
vvplývaiící
rlujícíopatření v
k eliminaci nerlati
h vli
7znamné

Krajský Úřad Zlínsk3]r9 krajg,, odbor doprauy
a silničníholrospodářství jako příslušný správní
orgán na Úseku doprauy podle ustanoveirí
+o oa.t, J^ři.*"""
J FlJrrl
ý
o ialá"."e '.'iittggl Sb., o
pozemních komunikacích. ve zněnípozdějSi"ri
pr.aňi.,il

vydává souhlasné stanovisko k návrhu
ÚP Leskovec

(VP).

\J

Z hlediska silnic IL

a.III-. Třídy prochází_řešeným územím
krajově silnice III/05741do
Seninka, kde také konČÍ,Silnice ,nÍ.prs.
*rstní, obslužn ý, význam,je v územístabilizována, obce
lúp ji respektuje. Nenavrhuje žádné
plochy, které by s tot-tto silnicí byly ve
střetu.
K návrhu ÚP Leskovec nemáme z hlediska dopravy
žádnépřipomínky.

Krajský Úřad Zlínského kraje, odbor. životního
prostředí, a zemědělství jako příslušný
sPrávní orgán na úseku ochrany ovzdušípodte
ustari-""""j § rr odst. 2 a) zákona č.20112072
Sb.o o ochraně ovzduší, vplatném
znění,

s dokumentací

Pro veřejné projednání k návrhu územníhoplánu Leskovec
a Vyhodnocení vlivů na
udrŽitelný rozvoj Území ioutrlasi vzhledem
k tomu, zL ni,urz"né změny nemohou
žádným
zásadním způsobem negativně ovlivnit
kvalitu ovzdušídaného území.

Krajský Úřad Zlínskéhokraje na základě výše.uvedených
stanovisek, vydaných dle jednotlivých
ÚsekŮ veřejné správv, v Iricňž.ň.,i"i

""ř"i"ý,a19,1,.rpÍ.;;d;i';ávrltu Uzemního plánu Leskovec
ované stanovisko.

je Podrobněji vYhodno.cen v kap.
3 odůvodnint záaó ,'yŮvající z posouzení včetně
návrhu
zmíriujícícho^qtření budou řeieny v navagljc;lsfuřízeních7'pá!2fullí

dokumentaci, příp. isou

iiž zapracovány v UP např.
5.

v

podmínkóch využitíjednotlivých ploch,

Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu
orgán

-

stanovisko z 29.4. 20 1 5 (doruč eno 29.4.20 1 5)

-

nadřízený

Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako rradřízený orgán
územníhoplánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebnílro zákona
souhlasí
s návr|rem ÚP Leskovec| v částech řešení, které by|y od společnélrojednání změněny, z hledisek
zajištění koordinace .vryuživání územi s ohledem na širšíúzemni vazby, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Návrh UP Leskovec se v částech řešení, které byly od společnéhojednání změněny, nedoqýká
zajištěníkoordinace lyuživání územízejména s ohledem na širšíúzemnívztahy.
Návrh UP Leskovec není v částech řešení,které byly od spoleěného jednání změněny, v rozporu
s Politikou územnílrorozvoj Čn ZOOS schválenou dne 20.7 .2009 usnesením vlády ČR e . qZg.Návrh
ÚP Leskovec není v částech řešení,které byly od společnéhojednání změněny, v rozporu se
Zásadaml územnílrorozvoje Zlínskélrokraje platnými ke dni 5.10.2012.

6.

Dle ust. l71 stavebnílro zákona. o státním dozoru ve věcech územníhoolánování a stavebnílro řádu
uoozprňuieme. že drre 15.4.2015 vláda oroiednala a a usn. č. 276 schválila dokument Aktualizace č.
1 P|JR ČR, Doposud platná Politika územního romoie Čn ZOOa ořestala v měněnÝch částech olatit
a o\atí tiž Politika územního romoie ČR.ve znění Aktualizace č.]. Výše uvedenÝ dokument
požaduieme vyhodnotit azapracovat do návrhu Územního plánu Leskovec ořed ielro wdánírn.
vzaío na vědomí
Aktualizace č. 1 PUR ČR bude vyhodnocena - do ÚP bude zapracováno vyhodnocení PUR ČR re
znění Aktualizace č. l a předloženo před vydáním územn.ího plónu na.dřízen.ému orgánu územního
plánování k wdání stanoviska.
Městský úřad Vsetíno odbor územníhoplánování, stavebního řádu a dopravy
(orgán státní památkové péče)- stanovisko ze dne 25.3.2015 (doručeno 26.3.2015)
Městský úřad Vsetílr, odbor územrrího plánování, stavebního řádu a dopravy, jako věcně příslušný
orgán státrrí památkové péče(dále jen,,orgán státnípamátkové péče"),podle ustanovení § 29 odst.
2 písmerro e) zákona ě,20ll987 Sb,, o státní památkové péči,ve zněni pozdějších předpisů, (dále
jen ,,zákon o státní památkové péči"),a jako místrrě příslušný orgán statní památkové péčepodle
ustanovení § l 1 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád"), obdržel dne 25,03.2015 pozváni na veřejné projednání návrhu Uzemního plánu
Leskovec a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, ve kterém byl vyzván k vydání
koordinovaného stanoviska ve výše uvederré věci.
\
Orgán státní památkové péčevydává podle ustanovení § 29 odst.2,$ísm.c) a § 44a odst. 3 zákona o
státní památkové péčistanovisko k návrhu Územního plánu Leskovec aVyhodnocení vlivu
rreudržitelný rozvoj: nemáme připomínkyo nebot' od společnéhojednání o návrhu opatření obecné
povahy - územníhoplárru Leskovec z hlediska zájmů státní památkové péčenedošlo k žádným
změnám.
vzato na vědomí

7.

Městský úřad Vsetín, odbor životníhoprostředí - stanovisko orgánu státní sprálry lesů ze dne
22.4.2015 ídoručeno5.5.201 5)
Městský úřad Vsetín - úřad obce s rozšířenou působností (zákon é.31412002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako orgán státní správy
lesů příslušnýpodle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č.28911995 Sb,, o lesích a o změně a doplnění
některiýcli zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává podle ustanovení § 14 odst. 2
lesního zákona a v souladu s ustanovením § l49 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platnérn
zněni žadateli: Městský úřad Vsetín, odbor územníhoplánování, stavebního řádu a dopravy, se
sídlern Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 24

a)

souhlas

c) s návrhem úzernnílro plánu Leskovec. kterym isou dotčeny pozenrky určenék plnění funkcí lesa
(dále ien PUPFL) v k. ú, Leskovec. Předpokládaná celková výměra záborů PUPFL činícca 5,44 ha.
Ploc|ry isou v návrhu územnílroplánu vedeny jako:
d) p|ochy dopravní infrastruktury
olocha nro silničrrídonravu-označeníolochv DS 301

ládaná

plochffi

plocha pro silničnídopravu,označení plochy
DS 302
- pře.dpokládaná plocha záboru
PUPPr- 0.0qha
plocha pro silničnídopravu,označení plochy
DS 303
- 9ředpoft[{63n6 ploclra záboru
PUPPI O.:q na
jedná se o koridor pro přeložku
sirnice všl, coz i" záměrvyplývající ze z|JR
zk
e) plocha výroby a skladován í
plocha výroby a skladován í,.označeníplochy,
v 43l - přeclpokládaná plocha záboruPUPFL 0,25
jedná se o plochu prb rozvoj
ha
,ta"uji.in;'rýrobniho ar;i;,

;;;výměry

podmínka udělení
souhlasu:

fl pro realizaci
tí

uvedeného záměru bude nutno požádat

b) podmíněný souhlas

s návrlrem územníhoplánu Leskovec.
kterym_Wmezuie

Jsou to PlochY Pro b.ydlení

ř?;?''íjfi;§

plochy nacházeiícíse do 50 m od
PUPFL.

indiuiJ;;i;iBl rpíochv'iiš."rsó. plochy

obytné smíšenévesnické

Vlastník nemovitosti
povinen provést na svůi.naklad nezbytně
.bude
nutná opatření, kterymi budou
ieho PozemkY a stavby zabezpečen|y oi'ěá'sr."a".i
il;;ů;fi;
i
zeiménasesuvem
p56",
stromů nebo ieiich částí,přesah"rn u8tuiá
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plnění funkcí
budou
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u .tuu.ů ;;i;ř:,[i i::rij"l,:i|l"jf §i'iJr:
Bude-li zaiiŠtěníbezpeČnosti osob a .ui.,i.u
vyžadovat i změrur způsobu hospodaření
v lese nebo
omezení ve využívánípozemků uroených
k p]nění ilř;i'i;;" ponese náklady s tím
úi'"';ň;"dívlastníku i".". Ól,."z"ni u",p"8no*.ii [ua. spoierré
reserio v
;ll§lťffiT,

,d;if"!1'"11T'

c) souhlas bez připomínek
a to plochy přírodní P (plocha 712)

;ňi;;hy krajinné zeleně K

odůvodnění

dř:ffi?l§;TrT.''

m od PUPFL

pozemků návrhu iednotlivýclr ploch
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ie větší. než
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lesních o"r.rnř,i."Vzhledem k lesnatosti
navrženéplochy dopravy.zábor pupFl--pro
v rozsahu
tento investienizáměr ie nevyhnute|n
Ý. po realizaci
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která ie
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řešeny v rámci podrobnější dokumur'o"L.

Obvodní báňský úř"

9.4.20I5 (doručeno t3,+.j0lS)
k vašemu oznám"ní
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Podle evidence dobývacích
ProstorŮ vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením
zákonaČ,44/1988 Sb,, o ochraně avyuži,íín".oitného
§ 29 odst, 3
bohatství (horní zákon),ve znění pozdějších
není
ZáJnv aoUyuu"i prostor.
§r:íij::ť
l<;",.,.,T:1::"?.?):::U:.kraj,
S
ohledem na
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uvedenou skutečnos,, u,turuJu';i:,;ffi;íť]?ffi.T"r'Jři;"
č. 4411988sb., o
ochraně a vyuŽití nerostného bohatství (hol!]]_Ze!gn).
ve znĚní pozdějšíclr předpisů, zdeišíúřad

k projedrrání návrhu Uzemního plánu Leskovec a Vyhodnocení

nemá námitek a připomínek.
vzato na vědomí

vlivů na udržitelný rozvoj územi

Vyhodnocení konzultací
Na jednání uskutečněné dne 24.1.2014 za účastiCHKO Beskydy projektantů (fa EKOTOXA,s.r.o. a
Irrg,arch Ivo Motl a Ing.Eliška Zimová) by|o dohodnuto následující:

Průběhjedndní:
Byl zhodnocen stav pořizování ÚP Leskovec a diskutován způsob zapracování koridoru pro
přeložku silnice Il57 d,o podrobnosti územníhoplánu. Účastníci jednání byli seznámeni se způsobim
hodnocení vlivu na územíNatura pro koridor silnice Il51 v ÚP Valašská Polanka, které zpracovala
firma EKOTOXA . Uvedený způsob hodnocení byl akceptován orgány ochrany přírody. Okrajově
byla zmíněna i problematika kompenzačních opatření. By|a konstatována povinnost zapracování
koridoru do územníhoplánu, a to jako návrhovou plochu. Uvedené řešení již bylo potvrzeno
stanoviskem MMR k dané problematice.
Závěr:
- V grafické ěásti úzernního plánu bude koridor pro přeložku silnice Il57 vymezen v šířcecca
l00 m (těleso silnice a ochranné pásmo). Bude zajištěna návaznost na sousední území(Ústí,
Valašská Polanka) - viz koordinační l"ýkres, Celý koridor bude vymezen nad železničnítraíí
(východně) a nav áže na plochy drážni dopravy,
- V textové části bude pro předmětnou plochu silničnídopravy uvedena regulace této plochy koeficient zastavění (pro rozsah předpokládané stavby o šířce cca22,5 m).
- Hodnocení vlivů na územíNatura 2000 bude zpracováno pro koridor šířkycca 22,5 m předpokládané dotčenístanovišť(shodně budou vyhodnocovány i předpokládané zábory
půdníhofondu). Kumulativní vlivy budou posuzovány pro dotěené izemí Leskovce
a Valašské Polanky.
Řešenírozporů
V rámci společnéhojednání ani veřejnélro projednání nebyly řešeny rozpory,

Úp"a..y návrhu dle vyhodnocení výsledků projednání jsou specifikovány
odůvodněníÚP Leskovec kap. 2.3, kieré je přílohóu č3 toňoto opatření.

ilI.

Vyhodnocení vlivů na udržitelnÝ rozvoi

území

v

textové části

\
§

V rámci projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody r,ydal stanovisko,
ve kterém nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačíoblast §atura 2000)
a souČasně byl uplatněn požadavek na posuzování územníhoplánu ve smyslu ustanovení § l 0a
anásledujícíclr zákona č. l00/200l Sb., o posuzování vlivu naživotni prostředí, ve znění pozdějších
předpisŮ, a proto bylo zpracovávátro ,,Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území"v rozsalru
pří|ohy č, 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, které obsahuje jako část Vyhodnocení
vlivů územníhoplánu na životníprostředí, tak Vyhodnocení vlivů územníhoplánu na územíNatura
2000.

Krajský úřad Zlínského kraje v}dal v roce 2072 na základé oznámeni o společném jednání o ÚP
Leskovec stanovisko, ve kterém požaduje doplnění dokumentace. Důvodem je skutečnost. že
l-rodnocená koncepce ,,Územníplán Leskovec má významný negativní vliv na předmět ochrany EVL
Beskydy, a to stanoviště 6510 Extenzivní sečenélouky nížinaž podhůřía 9170 dubohabřiny
asociace Galio - Carpinetum. Je potřeba vypracovat variantní řešení bez konfliktů se zákonem abez
negativního vlivu na předměty oclrrany EVL Beskydy. Po společnémjednání byla dokumentace
územnílio plárru upravena a je zpracováno nové posouzení vlivů na územíNatura 2000
a vyhodnocení vlivů na životníprostředí:
- ÚZPHaNÍ PLÁN LESKOVEC, ČÁSr A Vyhodnocení vlivů na životníprostředí, Brno, srpen
20l0, aktualizace listopad2014 - LÓW & spol., s.r.o., Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici,
Vranovská 102,614 00 Brno

NÁvnH Úzpvn{ÍHo prÁNu OBCE LESKOVEC,
,,Posouzení vlivů na Soustavu Natura 2000*,
záři 2014 - Mgr, Zdeněk Frélich, autorizovana o.oúá p.o oblurt
posuzování vlivů na soustavu
Natura 2000, o EKOTOXA s.r.o., Fišov a 40317, 602
00 Brno, Černá Pole
Na základě zPracovaného posouzení bylo
_rldlno Krajským úřadem Zlínskéhokraje, odborem
Životního Prostředí a zemědělství dne iq.z.zóts
pod čj. l<uzr 3u9l2015 souhlasné stanovisko
k Posouzení vlivŮ koncePce na Životní prostředí.
Odůvodněn í, zda a jak bylo respektováno,
vYhodnocena aza2racováno stanovisko ivyhodnocení
vlivů na životníprostředí je součástí
-

odŮvodnění oPatřenÍ_ ob9cné
PovahY
(příloha č.3 - kap. 3.2 a3.3).

-

územníhoplánu Lesk ovea, zpracovaného projektantem

Iv.
Krajský úřad Zlínského kraje,
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení
ekologických rizik lydalo pod čj :ť9_"l
KUZL3 8 19 l20 1 5 dne 19,2.20 1 5
:

STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽrVOrNÍ PROSTŘEDÍ

Podle § 10g zákona

Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
p.ostř"aí a o změně
některých souvisejících zákonŮ (záLon o posuzování vlivů
na životníprostředí),
ve znění pozdějšíchpředpisů

Krajský Úřad Zlínskéhokraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství jako
příslušnýúřad podle §
22 PÍsm, e) zákona Č,.1.00/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životníp.ortr.ai a o zněně některých
souvisejících zákonŮ (zákon o posuzování vlivů naživotní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
vydává

SOUHLASNE STANOVISKO

k posouzení vlivů na životníprostředí koncepce
,rÚ zemní plán Leskovec''
za dodržení následujících podmínek:

-

VyuŽití Ploch 122,23, 151, 152 řešit s ohledem na
možnén§ativní ovlivnění krajinného

rázu

u PlochY

š

l51 vylouČit ze zastavění části, které zasahují do záplavového
území

V rámci dalŠÍchrozvojových zárněrů v daném území
nepřipustit dalšízásahy do předmětu
ochrany L3.3B - karpatské dubohabřiny.

Vzhledem k zásahu koridoru I/57 do lesníc.h.porostů
doporučujeme zvážiímožnostrozšířeníploch
lesních biocenter nacházejících se ve qýcÉodníčásti
obce v EVL Beskydy a podpořit tím
dlouhodobě Přírodní Procesy a ekglogickou stabilitu
v lesních porostech, předevšim dubohabřináclr.

Předkladatel:

Umístění koncepce:

Město Vsetín

kraj
obec

Zlínský

Leskovec

onŮvonNĚNí:
I. Charakter koncepce
U zemní plán vy mezuj e tyto zastavitelné p
lochy
- plochy pro bydlení individuální l21,1ž2,12i,l24,151,
l52,155, 156
:

-

plochy pro bydlení smíšenéobytné vesnické l57, l 58
plocha pro těloqýchovu a spoft 281
plochy pro silničnídopravu 30l, 302,303
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 3l8, 3l9, 322,324,40l
plocha veřejných prostranství s převahou zeleně 430
plocha výroby a skladování 43 1

Zpracovatel vyhodnocení vlii,ů na životníprostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posux,ování vlivů
na životníprostředí (dokumentace Vyhodnocení) :
Doc. Ing. arch. JiřÍ Lów - autorizovaná osoba podle § 19 zákona č, l00/200l Sb., oposuzování
vlivŮ na Životní prostředí (osvědčení ě. j. 3-t45l595lOPVl93 ze dne 22. 6, 1993, prodiouženíčj.
34'727 IENV l1 1 ze dne l l .5.20 l 1 ).
Zpracovatel posouzení podle § 45i ztíkona č. 1t4/1992 Sb., o ochraně přírotly a krajiny _
Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení)z
Mgr. Zdeněk Frélich - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust, § 45i zákona
č.1l4ll992 Sb, (držitel autorizace vŽp Čněj, l0l346IENV/09-30931630109; 73460lENvl143893l630ll4).
II. Průběh posuzovdní

Návrh zadání UP Leskovec obdržel odbor životníhoprostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje (dále jen,,KÚ ZK") dne 29.1edna2009.
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritériíuvedených v příloze
Č.8zákona č. 100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životni prostředí aozměně někteqých
souvisejících zákonů (dále jen ,,zákon o posuzování vlivů na ŽP"1, vyjádření věcně příslušných
oddělení KU ZK, a stanoviska příslušnéhoorgánu ochrany přírody (Správy CHKO Beskydy),
provedl odbor životníhoprostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovacířízení poáie
§ 10d odst. 3 zákonao posuzování vlivů naŽP v sou|adu s ust, § l0i odst.3 tohoto zákona.
Ze závěru zjišťovacíhořízení lrydaného dne 27. února 2009 pod čj, KUZL 652412009 vyplynul
PoŽadavek na zpraco,váni komplexního vyhodnocení vlivů na životníprostředí d|e zákona
o Posuzování vlivŮ na ŽP Územnílro plánu Leskovec. Důvodem požadavku nu ,pru"ouání Posouzení
koncepce podle § 45i zákona ě,114l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo stanovisko orgánu
ochrany přírody ě. j. 1462lBEl2012 ze dne 13, června 2012 které v souladu s ust. § 45i odst. l
zákona ě.11411992 Sb. pro hodnocenou koncepci nevyloučilo významný vliv na evropsky
významné lokality (dále jen ,,EVL") aptači oblasti (dále jen ,,POt).Požadavek na zpracováni
Vylrodnocení vyplynul ze znéní§l0a odst. 1 písm. a) zákona č. lČ0/2001 Sb., jedná se tedy
o koncepci posuzovanou podle § l0i tohoto zákona.
Závér zjišt'ovacího řízeníbyl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního
prostředí na internetové adrese http://portal,cenia.czleiasea/view/sea100:up, kód koncepce
ZLK333P.
Dne 1 1. dubna 2012 obdržel odbor životníhoprostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném

jednání (10. května 2012)k ,,Návrhu územního plánu Leskovec".

3. května 2012 KÚ ZK požádal o prodloužinílhůty o 30 dnů pro vydání stanoviska. Dne
8. června 2012vydal KU ZK pod čj. KUZL2212l120|2kNávrhu územníhoplánu Leskovec kladné
koordinované stanovisko.
9. července 2012 KÚ ZK požáda| o doplnění dokumentace Vyhodnocení vlivů na životníprostředí
a Posouzení vlivů koncepce podle §45i zákona č.1|4l1992 Sb.
Dne l9. ledrra 2015 obdržel odbor životrrího prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušnýúřad
od odboru Územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Městského úřadu Vsetín stanoviska
a připomínky podle § 50 odst. 5 zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) kÚzemnímu,,plánu Leskovec jako podklad pro vydání stanoviska podle § l0g
zákonao posuzování vlivů naŽP.
III. Hoclnocení koncepce
Územní plán Leskov"Ó 1"
invariantně.
"p.u"ován
Vyhodnocení vlivů úrzemnílro
plánu na životníprostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu
přílohy stavebního zákona,

Z hlediska kumulativních a sYnergických vlivů představují plochy pro dopravu (přeložka
silnice
ll57) na Území CHKO Beskydy, svým rozsahem, velký ,á.án ao I. a II.
zóny ochrany přírody a
Podle zPracovatele Vyhodnocení lze očekávat nepříznivé dopady na izemi
1iit<vidace přírodních

biotoPŮ, zvláŠtě chráněných druhŮ rostlin a živočichů,zábory ZpF
a krajina z hlediska krajinného

rázu), Yýznamný Pozitivní v|iv lze očekávat ve zlepšení nepříznivé
Šituacez hlediska čistoty
ovzdušía z hlediska hlukové zátěže.

ZPracovatel VYhodnocení předpokládá negativní vliv na krajinný
ráz u ploch pro bydlení
individuální (121,122,1231 15I, l52, l55, l56). Realizací navrhované
qýstavby na plochách pro
bYd|ení individuálni a Plochách smíšenýchobytných vesnických
se mírně změní odtokové poměry,
vojedinělýclr PříPadech mohou být ovlivněny mírně negativně. Loka1ita
151 je zěásti navržena
vPásmu rozlivu Q l00-50, lokalita 158 je umístěna v-těsné blízkosti
vodního toku. ojediněle
do.chází ke střetu se systémem melioračníhó odvodnění (lokalita
12l),zdeje třeba posoudit, zdapři
výstavbě nedojde k narušení funkčnosti zařízení.
V sousedství skladebné easti ÚSPS a v migračnímkoridoru velkých savců
- šelem, je navržena
Plocha výrobY a skladovánÍ. Lokalita je z části umístěna v hranici záplavového územía není vlrodné

zde stavět objekry.

Mírně pozitivní vliv na povrchové vody a případně odtokové poměry
bude mít záměr výsadby
zeleně (zpomalení odtoku, zvětšenívsaku a dotace půdníhoprofilu)
u ploch krajinné zeleně -

biokoridorů.
Plocha Pro tělovýchovu_ a sport (28l) je navržena vtěsné návaznosti
na úSES, celá lokalita je
umístěna v záplavovém území a není vhodné zde stavět objekty.
Závěrem zPracovaíel VYlrodnocení konstatuje, že návrň Úř' rcskovec
bude akceptovatelný při
dodrŽerrí Podmínek uvedených na straně J0 v kapitole 7.
Pclpis navrhovaných opatření pro
PředcházenÍ, sníŽenínebo kompenzaci všech zjištěný;h nebo přectpokládaných závažných zóporných
vlivů na životníprostředí.
Dokumentace Posouzení vychází z ustanoven Í zákona č.1l4lI9g2
Sb., zákona č. 100/2001 Sb.,
v Platných zněních, směrnice
'/g1409IEHS. směrnice o
Rtácích
stanovištíchg2l431EHS
!
a metodických doPoruČeníMŽP ČR a Evropské komise.
Hodnocení koncepce bylo zpracováváno
jako součást procesu sEA (posuzování vlivů i<oncepcí
na životni prostředí).
Na Území obce Leskovec, Pro které je územníplán zpracovávái,je
vymárena evropsky významná
lokalita BeskYdY, která
do
východni
části
řešeného
území,
kdy hranici tvoří stávající
.zasahuje
ŽelezniČnítrať. S Územím obce dále Úezprostředně sousedí ptačí
oblast Horní Vsacko a to ve
východní části obce.
ZPracovatel Posouzení nepředpokládá negativní vliv na soustavu
Natura 2000 u ploch pro
individuální bYdlení, Ploch smíšených obytných vesnickýclr a u ploqly
a spórt.
_or: Jď;iý.hovu
Nulový vliv uvádí i u P|och veřejných prostranství s převahou zpqvnenych
ploch a u plochy
veřejných Prostranství s převahou zeleně. Plocha qiroby a skladování je
lokalizována
EVL BeskYdY do vzdálenosti cca 200 a více metrú od hranice EVL deskydy. Avšak mimo území
nachází se v
lokalitě, do které je lokalizován migračníkoridor vedoucí zEyL
Beskydý Žápadni,m směrem. Ve
studii Hnutí Duha zabývající se daným místem je jednoznačně konstatáuáno,
že v dnešnídobě je
ŠÍřkanezastavěného Území přes 150 metrů a tořiaÓ. je významně
narušen rušivýrni vlivy přilehlé
PrŮmYslové výrobY a stal se pro migraci.le]kich savců-neprůchodný. Studie áál" doporučuje
v
tomto územínavrhnout a schvá|it lokální biokoridor a zaihovat
rninimálně 100 metrů širokou
ne,zastavěnou Proluku z dŮvodu zachování krajinného rázu
a umožněnímigrace menšíchdruhů
ŽivoČichŮ, Ze stranY Valašské Polanky je migračníkoridor zablokovaný jiz
eiistujicí zástavbou na
záPadním břehu. PrŮchodnost je aktuálně funřčnív podstatě pouzepro
menšísavce. posuzovatel na
základě těchto informací jednoznačně konstatuje, žó vliv nouě
nuuihované výrobní plochy nebude
mít.v.ýznamně negativní vliv na soustavu NatŮra 2000, neboť
stávající koriáor je jiz pro migraci
velkých savcŮ a PředmětŮ oclrrany v EVL Beskydy v podstatě nefunkční,
kdy migrace je případně
moŽná v ojedinělých PříPadech. Na ostatní předměty
o.h.uny v EVL Beskydy br_rde mít daná plocha
neutrální doPad, P|ochy pro silničnídopravu
1prelózka Ilsi) - koridor ou"ňuur-p-.hází zvnitřní
Části Po hranici EVL_BeskYdy. Zd,e poiuzovatil konstatuje
mírně negativní vliv na biotopy L3.38
(záPadokarPatské dubohabřiny), L5.1 (rvětnaté bučiny)
a T].l (mezofilní ovsíkovéloulql), pro
Předmět ochranY velké Šelmy(vlk obecný, mldvěd n"iáY, rys ostrovid) konstatuje mírně
negativní
vliv zejména s ohledem na moŽné zmenšení migračníprótupnosti území,
která však již není v
daném Úseku mezi Leskovcem a Valašskou PÚnkou'p.o ,ig.u.i
velkých šelem dostačující.
Vzlrledem k zásahu koridoru ll5'7 do lesních porostů posuzovatel
doporučuje zvážit možnost

rozšířeníploch lesních biocenter nacházejicich se ve v,ýchodní části obce v EVL Beskydy a podpořit
tím dlouhodobě přírodníprocesy a ekologickou stabilitu v lesních porostech, především karpatských
dubolrabřinách,
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru uvádí, že předložený návrh územníhoplánu Leskovec
nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a na celistvost evropsky významných lokalit
a ptačíchoblastí soustavy Natura 2000.

IV. Vypořtidtíní připomínek

i

Starroviska, připomínky a výsledky konzu|tací podle § 50 odst. 5 stavebnílro zákona kÚzemnímu
plánu Leskovec zaslal Městský úřad Vsetírr, odbor územníhop|ánování, stavebního řádu a dopravy

Krajskému úřadu Zlírrskéhokraje, odboru životníhoprostředí - příslušnémusprávnímu úřad
úseku posuzování vlivů na životníprostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona
o posuzování vlivů naŽP. rÚ Zrjako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání
připomínek, které se týkají dokumentace Vyhodnocení. Takové připomínky nebyly doručeny.
na

poučnNÍ:
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

Nenalrrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušnépovolení podle zvláštních
předpisů.
Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ust, § 10g odst. 4 a5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle
kterého bez stanoviska ke koncepci nemůžebýt koncepce sclrválena. Schvalujícíorgánje povinen
zohledrrit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen

zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci

je

povinen

zveřej nit.

Dále Krajský úřad upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování arozbor vlivů schválené
koncepce na životníprostředí a veřejné zdravi a dalšípovinnosti plynoucí z § 10h zákona
o posuzování vlivů naŽP.

Město Vsetín a Obec Leskovec žádáme ve smyslu § 16 odst, 3 zákona o zveřejnění tohoto
stanoviska na úřednídesce a nejméně ještě jedním v dotčenémúzemi obvyklým způsobem, Doba
zveřejněníjenejméně 15 dnů. Zároveňžádáme vsouladu s § 16 odst.4 citovaného zákonaozaslání
písemnéltovyrozumění o dni vyvěšeníinformace o stanovisku na úřednídesce v nejkratším
možném termínu.

v.

I

vyhodnocení účelnéhowužitízastavěného územía whodnocení potřebv wmezení
zastavitelnÝch pIoch

Předmětem řešení je nový územníplán se stanovením koncepce rozvoje území.
Významným prvkem ovlivňujícímcharakter řešené obce je silnice I/57 probíhajícíjejírn středem
a negativně ovlivňující život obyvatel. Nejdůležitějšírnkoncepěním prvkem územníhoplánu

Leskovec je tedy vytvoření podmínek pro realizaci přeložky této silnice I. třídy (plochy DS 30l,

302,303)
Koncepci rozvoje bydlení naúzemíobce Leskovec spočívá v nabalování noých návrholých ploch
na stávající zastavěné území.S výjimkou ploch navržených pro realizaci technické infrastruktury a
přeložky silnice I/57 nejsou navrhovány žádnérozsáhlé samostatné, na stávajícízastavěné území
nenavazuj ící,zastavitelné plochy.
Prvořadou funkcí řešené obce bude i v budoucnosti bydlení, na něž bude v odpovídajících
proporcích navazovat občarrská vybavenost, drobná ýroba, zemědělská prvovýroba, rekreace a
ostatní urbanistické funkce sídla.
V souladu s tendencemi posledních let, lze očekávat, že počet obyvatel bude i nadá|e mírně
stoupat a to zejména v důsledku migrace z jiných obcí. Díky dobré dopravní dostupnosti a
existenci základního občanského vybavení jsou v obci Leskovec vhodnější podmínky pro
bydlení než v jiných obdobně velkých obcích.

Návrh PřisPěje k vYtvoření podmínek pro účelné
využitíúzemíadosaženíoptimálního rozvoje
obce
Podmínek pro živoi v obci s ohleclem na och.anu zi"ot"ino prostře{í

X;:Hl'§

í:"Xř."'Příznivých

Podrobněji je PoPsáno v textové části odůvodnění
územního plánu Leskovec
nedíInou součástítohoto opatření obecné povahy jako
priloha e5.

_ kup. 2.2.,

která je

vI.
V rámci řízení o návrhu ÚP Leskovec nebyly uplatněny
žádnénámitkv.
VII.

vvhodnocení připomínek

Při společnémjednání byly uplatněny následující
připomínky:

SOUSEDNÍ onnc,

Kffi

obec valašská polanka
Připomínka k návrhu ú
koridoru pro velké šelmy

textové části odůvodnění ÚP Leskovec,
str.
437,445 Plocha výroby a skladováni
-V

25,

se píše:

Jedná se o plochy nauržené.v odlehlejší
poloze vzhledem k bydlení, aby zdemohly
být
umístěnY iProvozY a Činnosti neslučitělné..
b.vg]*,t.-pl;"hy byly převzaťv z původního
plánu jeho

ýl:ilíhg
YjiŽní Části

a

změn, kde měly označení43

a

58.

katastru řeŠenéobce je Hnutím DUI-LA
evidován migračníkoridor pro ve1ké
savce (medvěd, vlk, rYs, jelen, *Úflon,
sob atd...). r.nto-r.o.iaor je ovšem v materiálu
z
května 20l0 zakreslen v naprosto nevhodné
polozé.V.lký.u;;; totiž při postupu ze západu
na východ narazi na těŽko překonatelnou
a nebezpeenou |r.iaxu v podobě dvoukolejné
s

touto,tleznienit,uti

navíc v budoucnu

povede
*jrn"1,1l::":r,l,i;|J_"T:;.]_,:"].b_:|:
silnice 1157, takže překážka v pohybu velkých
PřeloŽka
.;";
ffi.;"š,ě"n.'i:ffili
?";§:
uvedeného vYPlývá, Že v budoucnu 'buáe
nutnj v těchto .ni.,".l, vybudovat ekodukt
trat'i novou silnici rlsz.-vir"ane
pro situování tohoto
ii:i',:X':^:::::"Xť:llt"í
ekoduktu ležíasi 330 m jižně od hranice
'-ni.,o
[.ú. Leskou.. nu
je železničnítrať zayíziuta. do severo západního
svahu. z ;h" plyne, že by bylo vhodné
migraČníkoridor velkých Šelem posun"* jso
,;izrr* .ff;; na k. ú, Valašská polarrka.
"
Hnutí Duha, místnískuPina o|omouc v dokumentu
,,Aktuální situace propustnosti krajiny v
údolíVsetínské Bečvy

ú,".í';:::i#J#?:ili:iT:

a

Senice"

z r,20l0

uvádí, že

by se měl jejich návrh
migračního,koridoru 85 -Migračníkoridor
valašská polanka/Leskovec stát součástí
návrlru
LBK v Územním Plánu, PjšÍ,,,lonoručujeme v tomto
územínavrhnout a schváIit lokální
biokoridor a zachovat minimátnď 100 metrů
širokou nezastavěnou proluku z důvodu
zachováni krajinnélio rázu aumožnění
migrace menších druhů živočichů,,.

l

(viz uvedené parcely v
: Iporuntu,
!esk9y9c
valašská
iČi"r,'Ž|Íriři';;ZriT!Zl,:,
2867l1, Katastrální Území Leskovec: 2260/I;
247212; zzáos; 2469122; 222811, 2469122.
224613; 224614; 2149/1; 2.1_49/3; 2t49l2;
ÚigIa;;|árÁ', ;Í49B; 2143; 214212; 2140) a
zPracovatel ÚP tento koridor n"oprav#nc
převádí do sousedního katastru a v legendě
koordinaČního qýkresu ho uvádí jako migrační
koridor - stav (ne jako lokální biokoridor _
návrh).
dokumentu
HJ[".'"ť,jllÍiT1:",?r"::"::l1",|,:1:|r:::ž::
Hnutí Duha (Katastrální il"^i

Závěr:
Zásadně nesoulrlasíme;19o.nráyněným
přesunem migračního koridorr_r pro velké
savce o 380

Migračníkoridor
vYmezený Úsrs, Požadovaná
'
minimálniiirm

byl

vznesen požadavek

na

vymezení

ř rrncnu navrnu up.

loo"ri* iirrn, zachována. vpřípadě, by
šir@8logrího korlgPltL)ie nutno tento že
řešit

v

koordinaci s katastrálním územím Valašské Polanlql a také v návaznosti na vymezení USES

na katastrálním územívalašsképolanlql. Tímíovšak není nligračníkoridor neoprávněně

přesunut na k.ú. Valašské Polanky, nýbrž v největší možnémíře vymezen na k.ú. Leskovec.
Donlnění wltodnocení no únrayě dokume4tace:
Na základě polglnů k úpravě UP Leskovec po společnémjednání, kdy došlo také ke změně

projektanta, byly provedeny úpravy rozsahu výobních ploch (nově plocha V 43l) včetně
stanovení podmínek jejího využití.Na přepracovaný územníplán bylo následně zpracováno
posouzení vlivŮ na životňíprostředí a vlivů na územíNatura 2000 a předměty jeho ochrany.
V rámci posouzení byl prověřován migračníkoridor Valašská PolankďLeskovec se závěrem,
že aktuálně funkčníprůchodnost koridoru je pouze na územíobce Leskovec, a to
v parametrech pouze pro menšísavce; ne v parametrech pro velké šelmy. V wedeném území
se nachází zastavitelná plocha výroby a skladování V431. Na základě těchto informací je
možno jednoznačně konstatovat, že vliv nově navrhované výrobní plochy nebude mít významně
negativní vliv na soustavu Natura 2000, neboť stávající koridor je již pro migraci vellqlch
savcŮ a předmětŮ ochrany v EVL Beslrydy v podstatě
je případně
,nefunkční, kdy nligrace
možná v ojedinělých případech. V případě řešení USES došlo na územíobce k jeho
částečnémupřehodnocení, v souladu s požadavlql orgánu ochrany přírody, a součástí
funkčníhosystému není dotčená plocha (není zde navrhován lokální biokoridor). Navržené
řešeníbylo v rámci veřejného proiednóní odsouhlaseno dotčenými orgány.
7

obec seninka
vodovodní řdd

Při

společnémjednání. vznesen požadavek na zapracování plochy pro technickou
infrastrukturu do návrhu UP Leskovec (napojení obce seninka na vodovodní řád stanovnica pro|ekt pro ÚR - VODING Hranice)
zapracováno do požadavkůna úpravu návrhu po společném jednání
Doplnění vvltodnocení no úpravě dokumgntace:
Zásobování vodott obce Seninka je zřejmé z koordinačníhovýkresu a z ýkresu dopravní a
íechnické infrastruktury, ve kterýchjsou zakresleny navrhované trasy technické infrastruktury
(vodovod) v souladu s vydaným územnímrozhodnutím o umístění stavby.

3.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, B.no

Na základě oznámení o společnémjednání o návrhu Uzernního plánu Leskovec, podává
Ředitelství silnic a dálnic ČR k pro;eánávané ÚPD následující vyjádření, kteréle póaŘladem
pro vyjádření Ministerstva doprar,y jako dotčenéhoorgánu:

\

Katastrálním územímobce Leskovec procházejí silnice:
ový Jiěín - Vsetín - st. hr.
III| 05741
Senirrka- spojovací
§

ČVSR,

Silnice ll57 je v majetku státu, sil. |IIl05741je majetku Zlínskéhokraje.
Silnice Il57 má celorepublikový ýznam a je pro ni stanoven ve schválených ZÚRZK koridor
s označením PK03 Lešná - Pozděchov, v úseku Vsetín - Valašská polanka, tedy i na k.ú,
Leskovec, o šířce400 m. Koridor je zařazen mezi veřejně prospěšné stavby.
V návrlru Úr je plocha pro silničnídopravu pro přeložku silnice I/57 upřesněna. Jsou
navrženy tři plochy po silničnídopravu pro silnici il57 (ozn. 301, 302, 303), koridor je
navržen minimálně v šířcebudoucílro ochranného pásma (tzn. 50 rn od předpokládané osy
přeložky na každou stranu nebo po těleso železnice).
Upozorňujeme na chybné označenív textu u ploch 301,302 a 303 v kapitole 7. U "stavba účelvyvlastnění" je uvedeno ryclrlostní silnice R49, správně má bý uvedena přeložka silnice
Il57.
Podél stávajícího průtalru silrrice I/57 jsou navrženy plochy TV 35l (odkanalizování) PZ 416 a
(veřejná prostranství píevážně nezpevněná), PV 40l (veřejná prostranství převážně
zpevrrěná, V 43l (výroba a skladování) a OS 281 (tělovýchova a sport). Požadujeme
rrezvyšovat počet nových připojení. Souhlas ŘSO Čn s navrlrovaným funkčnímvyužitím
ploclrv není současně souhlasem s komunikačrrímořiooierrím k silnici I. třídv. Návrlr nového

4l7

Zapracováno do
sPoleČnémProjeclnání budg koriáo,
,yrnrn, " ,;;;i;"'itr' ,un ZK. požadavek
.r'
bude v
u
o,,a n é ř e š e n í k íao,
ub ;;;; ;;,;;:'
:?
|
:
ť
:::::
::
:,
:*
Vymezení silniČníchoch_ranných
",
",
paru:*-rn smyslu
§ 30 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemníclt
komunikacích,

ve zn.ění PoŽaaisi"i prrapi,i'
in irarirotrě ,tororuro výše citovaným
dŮvoát'
Íorc-'o"hror"á par.r"-á" územního
plánu Leskovec
:r;::;r::toho
"j'o'

:;'"r:;:;:r:;";Í:""

oznaČenísilnic zapracován do požadavků
na úpravu návrhu po

IOstatn í vzalo na vědomí

V souladu s zsr, ,§ lo,,ýlt z
P.bm. g), zákona č.13/1gg7 Sb., o pozemních komunikacích,
znění PozdějŠÍchPředPisŮ,
ve
,funoviska t ,ir.u-ri pia,"roro"í dokumentaci
"Pt"tnri7
řeŠení
z hlediska

dálnic, rYchlostních^ silnii

':::;:r;::{'visek,

o ,,itri" I. třídy úiirirrr*o dopravy,

Z uveclených
žádná jiná organizar_, ,"rážn
iý;;;
zákona pověřena kvydávání
Pořizovatel', ,ár,,ri ,polečného
i"iriíi Ířororirko ilirírř",rír)'dopravy

ustanovení vYPlývá,

Že,

Dg?lnění vvho(lnq_cení po úttravě
rlokttnmrn"n,

Upravyprovedenénaúseku'nE@ouhlasenydopisem'ŘsoČnzedne15.4.2015
následuiící bod

veřejném projednáni byly uplatněny
následuj

§oUsBDNÍ oB

b) 1.

íc í připomínkv:

KAZDY SUBJBKT

editelství

silnic a aalni" ! odbor koncepce
a technické
ze dne 15.4.2015 (doručeno 17.4.2015\

prip.unffi

K návrhu územního plánu Leskovec
j§rq se
.
," ď"ě zt.sTďiŽ,'lv:aářá"i,*a"ai|iti"o.,',
".oŇ;;;*lrjrr'''

X:^T:]:::0/2012

Katastrálním územímobce Leskov
ec procházeií tyto silnice:
st.hr. - Barlultovi."
óouuu
Vsetín st.hr.
-í"řr'iiOrn
""'J J

I/57

III|05741 Seninka

- spojovaci

*

-

spisem čj.

naše připomínky byly

-

Silnice I/57 je v majetku státu, silnice
IIIi0574l je v majetkrr Zlínského
kraje.
Silnice I]57 má celorepu^blikový
význam a je pro ni stanoven ve
schválen ých ZÚ.o ZLK
i;"á
i n,"ii, ř."li,'i vulusská polanka,
-'P",j!"r,"",
fff'i::il"'#Ťt',ilj{^'^'
tedy i na
400m Koridor je,z,ařazenr"rl u"ralně
prospěšné stavbv V nárlrň,, I'ID
ie nlocha nrn cil_ix_í

j'",#:'iĚilř3,i31:'ř;.řxli,JLJ,1:ŤLY.:
'I".|,§tiťJ;"?iT,.,,ilťírrx;ťff*:
pilSÍTl&, tzn, 50 m od předpokládané
5":9"l

l-"r;-fi;.;;Ji;;;;;[;ili:

Í#Ít*§Ťf;'i"íffi:

;"ň'ffiil;áme

o.y pr.lozty nu

připomínky k projednávanému územního
plánu,

Státní pozemkovÝ

-ili:"J,:",?Jill:Í #"jr,;-ilnr#ik"ň
Na základě obdržerreho
l

"i5.;óil,iao,uu.no

i:

šzňlíú po

015 Vám sděluieme:

V.dotČenémzájmovém Územi ÚP Leskovec se nach
ází tŤi stavby vodních děl - hlavní
odvodňovací zařízení (HoZ) ve vlastnictví státu a
v příslušnosti hospodařit Státního
Pozemkového Úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačenív přiložené situaci v měřítku
l : 1 0 000.
Jedná se o

§to stavby HOZ:

l-HoZ Leskovec

1

l -0 l -05

Pozděchov, evidované pod č. ID5130000037-11201000,

8, zatrubněný profil v celkové déice 966 m, pořízený
v

čHP 4_

roce l97
2-HOZ Leskovec Pozděchov, evidované pod č. rDs'l3000ď03s-ll20l000,8
čHp +_
l l -0 l -05 8, zatrubněný profil v celkové déice l42
m, poíízenýv roce 1g7 8
3-HOZ Leskovec Pozděchov, evidované pod č. Ios'r:oooob39-112010Ó0,
čHp +_
11-01-058, zatrubněný profil v ce|kové déice l40
m, pořízen;; v roce 1978'

TYto stavbY vodních
jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit
Spú v souladu s
!ct_!o,z
§ 56 odst, 6 zákona é. 254/2001 Sb,, o vodách, ve zněni pozaějšícň předpis,i
s 7 odst. 2
zákona ě,50312012
Státním pozemkovém úřadu a'o ,rncnc někte4ých "
souvisejícíclr
9b.:
9
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z

hlediska umoŽněnÍ, výkonu správy a údržbyje nutné
zachovat podél otevř ené HoZ
nezastavěný maniPulaČníPruh o šíři 4 m od osy potrubí
na obě strarry. Do HoZ nebudou
vypouštěny žádné odpadní ani dešťovévody.
Na uvedených vodních dílech Hoz je zajišťovánaběžná
údržbatrubníchvedení vč. revizních
šachet,

DoPoruČujeme, abY PrŮběh výše uvedených slaveb
HoZ byl pořizovatelem územníhoplánu
vzaÍ na vědomí a zejména aby trasy HO,Zby|y zpracovarcíem
územního pranu oo|iněny do
koordinačnjho qýkresu.
Dle. dostuPných PodkladŮ se na Části dotěenélro
územímůženacházet podrobné odvodňovací
zařízeni, které je příslušenstvímpozemků.

Tyto p_řipomínky jsou uplatňovány za SPÚ, oddělení správy
vodohospodářských děl z titulu
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodoliospodar.t}.n
melioracím).
stanovisko spú, kra.iského
pozemkového úřadu pro zlínsk{kra.i:
-pri.lušného
Z]rlediska ..ga,"
nospoau#
v této věcí žádné
přinomínkvDo koordinačního rýk ui
(HOZ) u rozsahu předaných dat do izemně analyticlqlch
podiío:;ů iřňi'Ž*rování
manipulačního.pruhu a vypouštěníodpadnícn
í deiťových vod do Hoz není
Podrobností ÚP @ude piipadně řešeno v navazujícíchřízeních). HoZ ležíve
stóvající PloŠezemědělské a ploše pro tělovýchovu"a
sport, kde Úe jejich ochranu
zajistit v navazujících řízeních,Současně zasahuje ao navrhované
plochy pro
tělovýchovu a SPort OS č. 28l, jejížvyužití pádmíněno
zachováním
ie
"
funkčnosti
,ta 1 áli, tii" r"ri, o^i i, i, n

ffi;:,ffi'lllii11lll;e

rIZenIch.

ÚPravY návrhu dle vYhorlnocení výsledků projednání jsou specifikovány
odůvodněníÚP Leskovec kap. 2.3, kieré je příloh"ou č.3
toňoto opatření.
V souvislosti
dokumentace.

s

v

textové části

vYdáním Územního plánu končíplatnost předchozí územně
plánovací

Pro územíobce Leskovec platil územníplán sídelního
útvaru Leskovec, který byl schválen obecním
zastupitelstvem Leskovce dne 27.11.1§96 jehož závazná
část byla vyhlášena obecně závaznou

1

t
vyhláškou č. 2196 s účinností30.12.1996, Územni plán sídelníhoútvaru obsahuje závaznou část,
která byla lyhlášena obecně závaznou vyhláškou ě.2196 s účinnostíod 30.12.1996 a směrnou část.
V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla
vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru, pro účelystavebnílro
zákona považujíza opatíení obecné povahy. Vzhledem k funkci a účeluúzemníhoplánu je však
trutno na něj pohlížetjako na celek a nelzejednotlivé části z hlediskajeho funkce od sebe oddělovat.
Územní plán sídelního útvaru v rozsahu závazné a směrné části naplňuje jako celek základní znaky
opatření obecné povahy, což znamená,že sejednalo o úkon správního orgánu v určitévěci, kteý se
přímo dotýkápráv, povinností nebo zájmů blížerreurěeného okruhu osob. Podpůrně lze vycházeíiz
usnesení Ne.ivyššíhosprávního soudu č. j. 2 Ao 212006-62 ze dne 30. listopadu 2006, kterým bylo
navrhováno zrušení změny územníhoplánu schválené v souladu se starým stavebním zákonem.
V tomto rozhodnutí Nejvyššísprávní soud rozvinul svou argumentaci ve prospěch posouzení
územníhoplánu jako opatření obecné povalry, opíraje se o rozlišeni závazné a směrné části v § 29
starého stavebního zákona. ,jestliže totiž ustanovení § 29 stavebního zákona rozlišuje závazné
a směrné části řešení ítzemně plánovací dokumentace, přičemžvšak formou obecně závazné
vyhlášky.|e publikována toliko závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení
není vůbec závazná,jelikož jí rrebyla propůjčenanáležitá forma publikace, znížteprve lze usuzovat
na její závaznost. Tak tomu však zjevně není, jelikož z obsahu stavebního zákonajasně plyne, že
podkladem územního rozhodnutí je celá územně plánovací dokumentace,bez ohledu na to, zda se
jedná o její závaznou či směrnou část".
Z tohoto důvodu je ke dni nabytí účinrrostitohoto opatření obecné povahy ukončena platnost
územníhoplánu sídelního útvaru Leskovec vcelém rozsahu včetně jeho doplňků azměn, zapoužiíi
příslušnýcli ustanovení části šestésprávnílio řádu, která se týká opatřerrí obecné povahy.

PoUčENÍ
Proti územnílnu plánu Leskovec vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu
s ustalrovením § 173 odst, 2 správnílro řádLr podat opravrrý prostředek.

OEHC
Ing. Jana Šťastná

t§sKovEc

756 1,1 Leskovec 67
_IčO: C0303984
T'el":
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446 33O

starostka obce
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Otto Hanák

" místostarosta obce
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Seznam příloho které jsou nedílnou součástíopatření obecné povah
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Přílolra č.2- Územní plárr Leskovec návrh - grafická část
Přílolra č. 3
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Příloha č. 1 - Územrrí plán Leskovec návr|r - textová část
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Úzernní plán Leskovec odůvodnění - textová část
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Příloha č.4 - Územní plán Leskovec odůvodnění - grafická část
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