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Záznam o účinnosti: 
Správní orgán, který změnu č. 1 ÚP Loukov vydal: Zastupitelstvo obce Loukov 
Datum nabytí účinnosti: 
 
Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 
Jméno a příjmení: Mgr. Michal Odstrčil 
Funkce: referent odboru ÚP a SŘ 
Podpis: 
 
 
 

 
 

Obec Loukov 
Loukov 199, 768 75 Loukov 

 
 

Opatření obecné povahy č. 1/2019 
 
Zastupitelstvo obce Loukov, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, ve spojení 
s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a dále za použití 
ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  na svém zasedání dne 
19.06.2019 usnesením č. OZ03/2019     

I. 
 

vydává 
 

Změnu č. 1 Územního plánu Loukov 
 

obsahující: 
 

- textovou část návrhu změny č. 1 Územního plánu Loukov, která je zpracovaná v rozsahu 
daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 

 
- grafickou část návrhu změny č. 1 Územního plánu Loukov, která je zpracovaná v rozsahu 

daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 
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     Odůvodnění 
 
Obsahuje: 

- textovou část návrhu odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Loukov, která je 
zpracovaná v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy -  jako příloha č. 3 

 
- grafickou část návrhu odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Loukov, která je 

zpracovaná v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 

 
1) Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Loukov 

Pořizovatel projednal od 23.09.2016 do 24.10.2016 Zprávu o uplatňování Územního plánu Loukov za 
uplynulé období 2012-2016. Z níž vyplynuly požadavky na zpracování změny č. 1 Územního plánu 
Loukov. 
Jako určený zastupitel, pro spolupráci s pořizovatelem, byl pověřen starosta obce Ing. Antonín Zlámal.  
Zpráva o uplatňování byla schválena 13.12.2016 č. usnesení 6/2016 zastupitelstvem obce. 
 

Návrh změny č. 1 územního plánu Loukov 
Společné jednání o návrhu změny č. 1 opatření obecné povahy Územního plánu Loukov: 
Na základě schválené zprávy o uplatňování a pokynů pro zpracování změny č. 1 Územního plánu 
Loukov zajistil pořizovatel v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona pořízení návrhu změny č. 1 
Územního plánu Loukov. Návrh zpracovala firma STEMIO a.s., J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice. 
V průběhu zpracování návrhu proběhl jeden výrobní výbor se zpracovatelem návrhu územního plánu na 
obecním úřadě v Loukově. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu 
změny č. 1 opatření obecné povahy Územního plánu Loukov jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu a sousedním obcím, společné jednání se konalo 27.07.2018 na MěÚ Bystřice pod Hostýnem. 
Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné 
lhůtě mohly sousední obce uplatnit připomínky. Pořizovatel doručil návrh změny č. 1 opatření obecné 
povahy Územního plánu Loukov veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ 
Bystřice pod Hostýnem a obce Loukov a dále na webových stránkách města a obce. Veřejná vyhláška 
byla vyvěšena od 08.06.2018 do 30.07.2018. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (za 
doručenou se považuje 15. den po jejím vyvěšení) mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. 
Krajský úřad Zlínského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu ve svém stanovisku (č. j. 
KUZL 72946/2018 ze dne 16.10.2018) nesouhlasí s návrhem Změny č.1 ÚP Loukov z hledisek zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje 
a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov byl následně opraven a pořizovatel požádal o posouzení opraveného 
návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov. Krajský úřad Zlínského kraje odbor územního plánování a stavebního 
řádu ve svém stanovisku (č.j. KUZL 16146/2019 ze dne 06.03.2019) potvrdil odstranění nedostatků 
z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
 
Před veřejným projednáním pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona a následně zajistil upravení návrhu 
v souladu s výsledky projednání. 
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Části řešení, které byly změněny po společném jednání 
 
Výkresová část (pokud není blíže specifikováno, promítají se úpravy do odpovídajících výkresů): 
 

1. Změnová lokalita L09 se vypouští v plném rozsahu. Stabilizovaná plocha X je ponechána beze 
změny. 

2. Stabilizovaná plocha Z se mění z části na zastavitelnou plochu OS č. 1021 a z části na 
návrhovou plochu K č. 1022. Označení změnové lokality L76. 

3. Část zastavitelné plochy DS č. 410 a část stabilizované plochy K se mění na zastavitelnou 
plochu RZ č. 1020. Označení změnové lokality L77. 

4. V koordinačním výkrese je upřesněn zákres rozdělení koridoru RR směrů dle mapového 
podkladu, ÚAP – jev 82a (dříve 82). 

5. Dána do souladu výkresová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího 
textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP: 

 ve Výkrese základního členění území je termín vymezení zastavěného území k datu 
31.3.2011, v Hlavním výkrese potom k 30.9.2009. 

 v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 doplnit termín vymezení 
zastavěného území. 

 v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 upravit označení ploch, 
u některých navrhovaných ploch duplikované (např. BI 100, BI 101). 

 Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 neuvádět popisy (např. popisy 
ÚSES). 

 
Textová část (úpravy se promítají do odpovídající části textu): 

1. Dána do souladu textová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího 
textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP: 

 v textové části návrhu v kapitole 2. v odst. 2.2., odrážce 3. je uvedeno: „… za text „408“ 
se vkládá nový text…“ a „… plochy pro zpřístupnění nově navrhovaných lokalit pro 
bydlení jsou navrženy pod č. 405, 408, 1010…“, v textové části návrhu v kapitole 3. 
V odst. 3.2., odrážce 4. je uvedeno: „… a vypouští se text „408“…“. V grafické části je 
plocha DS č. 408 vypuštěna. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 12. pro plochy P* - Plocha 
veřejných prostranství není uvedeno vypuštění přípustného využití „Nezastavitelné 
biokoridory ÚSES“ viz srovnávací znění. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 14. pro plochy SO.3 - Plocha 
smíšená obytná vesnická je uvedeno: „se v přípustném využití, … a za text „dopravní“ 
se vkládá nový text, který zní „a technická…“. Text „technická infrastruktura“ je již 
součástí platného ÚP Loukov. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 15. pro plochy V - Plocha 
výroby a skladování je uvedeno: „se v přípustném využití vkládá nový text, který zní: 
„Související občanské vybavení…“. Text „související občanská vybavenost“ je již 
součástí platného ÚP Loukov. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 17. pro plochy SP - Plocha 
smíšená výrobní není uvedeno vypuštění slova „související“ ve slovním spojení 
„související dopravní a technická infrastruktura“ - viz platný ÚP. 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky 
vyplývajícími z dalších dokumentů a širších územních vztahů u vyhodnocení s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je uvedený výčet ploch technické 
infrastruktury, ve kterém schází plocha č. 501. 
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 v textové části odůvodnění změny v kap. C) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
podk. C.1.3 je na str. 28 uvedeno: „… současně byla provedena úprava plochy DS 
č. 413…“. Plocha č. 413 nebyla upravena, byla zrušena. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 2. je uvedeno: „se 
v Nepřípustném využití pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití vkládá nový 
odstavec, který uvádí, že to, co není stanoveno jako hlavní, přípustné, případně 
podmíněně přípustné, je nepřípustné. Výjimku tvoří stavby v nezastavěném území, 
které nebyly vyloučeny ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona.“ V textové části 
návrhu doporučujeme jednoznačně uvádět provedené změny. Obecné specifikování - 
viz výše, je nežádoucí. 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR doplnit úplnou citaci priorit (např. priorita (20a)). 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR je u priority (26) uvedeno: „Změnou č. 1 nejsou navrhovány nové 
plochy pro zástavbu v záplavovém území.“ V řešeném území se záplavové území 
nenachází. Doporučujeme přeformulovat (upravit i v jiných částech textu). 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR je na str. 11 uvedeno: „respektování podmínek a kritérií 
vyplývajících z vymezení koridoru pro prodloužení produktovodu v nové trase Loukov - 
Sedlnice a Sedlnice - letiště Mošnov (DV3)“. Upravit název dle PÚR ČR, tj. koridor pro 
prodloužení produktovodu v úseku Loukov-Sedlnice a Sedlnice-letiště Mošnov. 

2. V odůvodnění kap. B.1 Koncepce rozvoje území obce doplněn text: 
 Nová plocha OS č. 1021 včetně izolační zeleně K č. 1022 je navržena pro jízdárnu. 
 Mezi výčet ploch individuální rekreace – zahrady je doplněna nová plocha individuální 

rekreace – zahrady RZ č. 1020. 
 Mezi výčet ploch krajinné zeleně je doplněna nová plocha krajinné zeleně K č. 1022. 

3. V odůvodnění kap. C.1 Urbanistická koncepce doplněn text: 
 … a plochy pro tělovýchovu a sport OS č. 302, 1021 včetně ochranné zeleně v ploše K 

č. 1022. 
4. V odůvodnění kap. C.2 Vymezení zastavitelných ploch doplněno: 

 u ploch pro tělovýchovu a sport (OS) nová plocha č. 1021: 
Číslo plochy a název lokality Katastrální území Výměra v ha 
č. 1021 U hájíčku Libosváry u Bystřice p.H. 0,47 

 u plochy pro silniční dopravu (DS) č. 400 byla opravena výměra na 14,11 ha 
 u ploch pro individuální rekreaci – zahrady (RZ) nová plocha č. 1020: 

Číslo plochy a název lokality Katastrální území Výměra v ha 
č. 1020 Za kostelem Loukov u Bystřice p.H. 0,52 

5. V odůvodnění kap. C.4 Systém sídelní zeleně doplněna nová plocha č. 1020 mezi výčet ploch 
individuální rekreace – zahrady. 

6. V odůvodnění v kap. D.3 Občanské vybavení je doplněn text: 
 V části Libosváry je navržená plocha OS č. 1021 pro potřebu jízdárny včetně plochy 

ochranné zeleně K č. 1022. 
7. V odůvodnění v kap. E.1 Koncepce uspořádání krajiny doplněno: 

 U plochy krajinné zeleně (K) č. 900 byla opravena výměra na 1,03 ha a doplněna nová 
plocha č.1022: 
Číslo plochy a název lokality/charakteristika Výměra v ha 
č. 1022 Ochranná zeleň – Libosváry – u hájíčku 0,27 

8. V odůvodnění v kap. F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. 
stanovení podmínek prostorového uspořádání je doplněna: 
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 U výčtu ploch RZ – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRADY nová plocha 
č.1020. 

 U podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu 
u plochy SO.3 – PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ VESNICKÁ nová podmínka ve znění: 
„vzdálenost obytných staveb od sousedních lesních pozemků v plochách č. 201 a 1018 
bude min. 30 m“. 

 U přípustného využití u plochy SP – PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ se vypouští slovo 
„Související“ v první větě. 

 Plocha X – PLOCHA SPECIFICKÁ včetně hlavního, přípustného i nepřípustného využití 
v následujícím znění: 
Hlavní využití - Stavby, zařízení a jiná opatření pro obranu a bezpečnost státu, sklady 
nebezpečných látek. 
Přípustné využití - Dopravní a technická infrastruktura, související občanská 
vybavenost, služební byty, protihluková opatření, zeleň. 
Nepřípustné využití - Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné, je nepřípustné. 

 U výčtu ploch K – PLOCHA KRAJINNÉ ZELENĚ nová plocha č. 1022 a doplněn text 
u nepřípustného využití v následujícím znění: „… oplocení s výjimkou cyklostezek“. 

 
Veřejné jednání o návrhu změny č. 1 opatření obecné povahy Územního plánu Loukov: 
Po předání upravené dokumentace návrhu změny č. 1 územního plánu Loukov zajistil pořizovatel v 
souladu s § 52 stavebního zákona veřejné projednání. Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou 
vyhláškou, která byla zveřejněna na úřední desce – MěÚ Bystřice pod Hostýnem a obce Loukov dne 
23.04.2019 a sejmuta 05.06.2019. Oznámení o konání veřejného jednání bylo zasláno jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím dne 18.04.2019. Dokumentace ke změně č. 1 
územního plánu byla vystavena po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na MěÚ Bystřice pod Hostýnem a v 
obci Loukov i na jejich webových stránkách. Veřejné projednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 
se uskutečnilo 28.05.2019 na obecním úřadě v Loukově. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky (dle § 52 odst.2 stavebního 
zákona). K návrhu změny č. 1 územního plánu Loukov Krajský úřad Zlínského kraje (č.j. KUZL 
34394/2019 z 28.05.2019) vydal souhlasné stanovisko.  
K veřejnému projednání Návrhu změny č. 1 územního plánu Loukov nebyly zaslány žádné připomínky 
ani námitky. 
 
Části řešení, které byly změněny po veřejném jednání 

Výkresová část (pokud není blíže specifikováno, promítají se úpravy do odpovídajících výkresů): 

1. Opravena legenda v koordinačním výkrese. 

Textová část (úpravy se promítají do odpovídající části textu): 

1. Do textové části odůvodnění byla doplněna věta: „V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu).“ 

2. V textové části odůvodnění (str. 16) bylo opraveno datum právního stavu ZUR ZK. 

3. V textové části odůvodnění (str. 23) opraveno datum aktualizace zastavěného území. 

4. V textové části odůvodnění (str. 32) byla vypuštěna věta: „Zcela jsou vypuštěny podmínky 
týkající se plochy s označením X, která byla z územního plánu vypuštěna…“. 
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Zpracovaný návrh změny č. 1 Územního plánu obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 

Návrh změny č. 1 je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., změna 
458/2012 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti obsahuje textovou a grafickou část, kterou tvoří  

 
I.B1/1, 2 Výkres základního členění území    1:5 000 
I.B2/1, 2  Hlavní výkres       1:5 000  
I.B3/1, 2  Výkres VPS, VPO a asanací    1:5 000 

 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., změna 458/2012 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci 
využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, komplexní zdůvodnění přijatého řešení, tak jak je vymezeno 
v návrhové části, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení a uvádí informace 
o předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkce lesa grafickou část, kterou tvoří 
 
II.B1 Výkres širších vztahů       1 : 100 000 
II.B2/1, 2 Koordinační výkres        1 : 5 000 
II.B3/ 1, 2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 

 
B1/1, 2 Hlavní výkres předpokládaná podoba po změně č.1   1 : 5 000 
B3/1, 2 Výkres VPS, VPO a asanací předpokládaná podoba po změně č.1 1 : 5 000 
B4/1, 2 Výkres základního členění území     1 : 5 000 
 

2) Výsledek přezkoumání návrhu změny č.1 Územního plánu Loukov 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.1 Územního plánu Loukov v rozsahu a obsahu dle § 53 
odst. 4 stavebního zákona a konstatuje: 

a) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Změna č.1 Územního plánu Loukov není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č.1, jak je podrobněji popsáno v textové části odůvodnění změny č.1 Územního 
plánu Loukov. 
 
Zásady územního rozvoje byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. 
usn. 0761/Z23/08 a nabyly účinnosti 23.10.2008. Dne 12. 9. 2012 byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje, která nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012. Dne 5.11.2018 byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č.0454/Z15/18 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje, která nabyla účinnosti dne 27.11.2018.  

 
Ze ZÚR ZK vyplývají pro řešené území konkrétní požadavky na respektování a upřesnění: 
 

 koridoru veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury – produktovodu 
Loukov – Sedlnice (Mošnov) - B01 

Samotný koridor pro prodloužení produktovodu v trase Loukov- Sedlnice se dotýká řešeného území 
zcela okrajově, neboť stávající produktovod je ukončen v těsné blízkosti hranic obce Loukov v areálu 
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firmy Čepro. Po interpretaci a zpřesňování koridoru do podrobnosti územního plánu nebyla plocha 
koridoru v řešeném území vůbec vymezena. Prodloužení produktovodu na území obce Loukov bude 
realizováno jen v rámci vlastního areálu firmy Čepro, v němž jsou podmínky pro vybudování 
produktovodu zajištěny. Návaznost na sousední k.ú. obce Osíčko je zabezpečena. 
 

 koridoru veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu 
Bystřice pod Hostýnem – Poličná – PK 15 

Požadavek na vymezení koridoru pro obchvat komunikace II/150 je územním plánem respektován a 
stabilizován – je vymezen koridor v celkové šíři 100 m. Změnou není do rozsahu dopravního koridoru 
zasahováno a nejsou také navrhovány žádné nové plochy jižně od vymezeného koridoru, což by 
umožnilo v případě požadavku na jeho úpravu dostatečný prostor pro jeho rozšíření. 

 plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability pro 
nadregionální biocentrum č. 101 Kelčský Javorník, PU07 

Plocha nadregionálního biocentra (nacházející se na řešeném území) byla vymezena jako plocha 
přírodní a její umístění bylo zpřesněno s ohledem na prostorové dělení lesa, při respektování zásad 
vymezování USES. Změnou č. 1 není měněno. 
 

 koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
Přírodní hodnoty jsou dané především situováním části obce v území s intenzivní zemědělskou 
výrobou (severní část) a části obce v území s rozsáhlými lesními porosty na jihu (typické znaky 
krajinného rázu a krajinné scény). V jižní části obce přechází krajina do rozsáhlých lesních porostů s 
přítomností obecně chráněných území přírody a krajiny. Jedná se především o plochu přírodního parku 
Hostýnské vrchy, přírodní památku, území Natura 2000, které je reprezentováno evropsky významnou 
lokalitou i ptačí oblastí Hostýnské vrchy. Principy ochrany těchto hodnot byly uplatněny při vymezování 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (situování, velikost) a stanovením podmínek jejich 
regulace. Současně jsou stabilizovány plochy přírodní, plochy krajinné zeleně, plochy zemědělské, 
plochy lesní, vodní plochy/toky a plochy smíšené nezastavěného území. Vyhodnocení ve vztahu ke 
krajinnému rázu je dále uvedeno v následujícím bodě. Na plochy s ochranou dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny je navázán územní systém ekologické stability, který se v řešeném území promítá na 
lokální a nadregionální úrovni. 
Řešeným územím neprochází pohledové horizonty, ale leží v pohledových osách s výhledem na 
panorama Hostýnských vrchů (Kelčský Javorník). Uvedený limit je zohledněn při vymezování ploch a 
nastavení výškové hladiny zástavby. 
Jsou zohledněny významné krajinné prvky a vzrostlá zeleň – skupinová i soliterní – památný dub. 
Kulturní hodnoty (architektonické, urbanistické a historické) v území jsou plně respektovány. 
Nemovité kulturní památky v území reprezentují 3 nemovité kulturní památky, které jsou evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky: 

3) kostel sv. Václava – rejstříkové číslo 24960/7-6066 
4) socha sv. Vavřince – rejstříkové číslo 32139/7-6067 
5) kříž – rejstříkové číslo 12924/7-6068 (při cestě k Osíčku) 

Tyto památky jsou územním plánem respektovány a změnou č. 1 není do těchto území zasahováno. 
Celé zemí obce lze považovat za území s archeologickými nálezy, což je v koordinačním výkres blíže 
specifikováno. Podmínky pro případ nálezů v rámci realizace staveb upravuje příslušná legislativa. 
Civilizační hodnota daná především kulturní zemědělskou krajinou na severu s postupným přechodem 
do rozsáhlých lesních porostů v jižní části s typickým krajinným rázem a atraktivitou území (Hostýnské 
vrchy) byla jedním z ukazatelů při zpracování návrhu územního plánu a je v řešení zohledněna 
navrženou urbanistickou koncepcí, která respektuje charakter stávající zástavby a vazby na krajinu 
včetně respektování pohledových horizontů Hostýnský vrchů. Změnou č. 1 nedochází k negativnímu 
ovlivnění. 
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 cílové kvality krajiny 
Navrženým řešením je respektována krajina lesní s lukařením krajinného celku Podhostýnsko, 
krajinného prostoru Rajnochovicko a krajina zemědělská intenzivní krajinného celku Podhostýnsko, 
krajinného prostoru Vítonicko a Loukovsko. 
Severní část řešeného území reprezentuje krajinu zemědělskou intenzivní, která se vyznačuje 
výrazným zastoupení produkční zemědělské výroby. Z hlediska reliéfu krajiny se jedná převážně o 
rovinaté až ploché pahorkatiny. Otevřená krajinná scéna se vyznačuje rozlehlostí a přehledností území. 
Mezi výrazné znaky území patří dochované urbanistické a architektonické znaky sídel, makrostruktury 
polí, větrolamy, sakrální architektura apod. 
 
V řešení územního plánu jsou zohledněny zásady: 
- dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 
- respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel 
- nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných prostorech 
- omezovat rozšiřování „green fields“ 
- dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí 
 
Jižní část území reprezentují rozsáhlé lesní porosty – krajina lesní s lukařením. V rámci uvedené 
vlastní krajiny se přepokládá přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo v řešení územního 
plánu zohledněno a územním plánem nejsou nově navrhovány plochy k odlesnění a pozemky určené 
plnění funkce lesa nejsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch. 
V řešení územního plánu jsou zohledněny zásady: 
- přizpůsobit využití území ochraně lesa, lesní hospodaření provádět v souladu s přírodním potenciálem 
území, nepřipustit velkoplošnou těžbu lesních porostů 
- omezit výstavbu nových zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, limitovat jejich kapacity 
 
Vzhledem k charakteru krajiny byl minimalizován návrh zastavitelných ploch ve volné krajině. Za účelem 
zachování typického rázu sídel byla stanovena maximální výšková hladina. Nejsou navrhovány plochy 
pro hromadnou rekreaci. Nově navrhované zastavitelné plochy jsou ve většině případů v přímé 
návaznosti na zastavěné území a přednostně jsou využívány plochy v zastavěném území. Jsou 
respektovány zásady vyplývající z jednotlivých krajinných charakteristik a zapracovány v podrobnosti 
řešení zemního plánu. Toto se promítá zejména do vymezení jednotlivých funkčních ploch a podmínek 
jejich využití včetně podmínek ochrany krajinného rázu, při čemž byla zohledněna i polohy obce v 
Přírodním parku Hostýnské vrchy. Rekreační a turistická atraktivita území je posílena zejména návrhem 
ploch pro cyklistickou dopravu a respektováním nezastavěných krajinných ploch (lesy, krajinná zeleň, 
vodní plochy a toky). 
Typické znaky krajinného rázu, krajinné scény a cílové kvality krajiny jsou urbanistickou 
koncepcí respektovány a zachovávány a změnou č. 1 nedochází k jejich negativnímu ovlivnění. 
 

 komplexního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování dle Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (ZUR ZK čl. 56b) 

Změnou č.1 není zasahováno do koncepce zásobování pitnou vodou, která byla v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací nastavena ÚP Loukov. Koncepce odkanalizování je změnou č. 1 
upravena a řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 
 
Změna č. 1 Územního plánu Loukov je v souladu se Zásadami územního rozvoje zahrnující právní stav 
ke dni 05.10.2018.  
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b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

Změna č.1 Územního plánu Loukov není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, v tomto 
směru řeší další možný rozvoj obce s ohledem na udržitelný rozvoj území. Rozvojové plochy 
jsou navrhovány s ohledem na kompaktnost obce, nerozšiřování zástavby do volné krajiny. 
Návrhem jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnosty území, specifikací 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejími regulativy, v rámci daného stupně 
dokumentace – v úrovni územního plánu. 

c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Změna č.1 není v rozporu s požadavky stavebního zákona, vyhláškou č. 500/2006 Sb., změny 
č. 458/2012 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., změny č. 431/2012 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů 

Změna č.1 byla projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 
předpisů, uplatněná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována. Rozpory nebyly 
řešeny. 

 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných v rámci projednání návrhu 
územního plánu dle § 50 stavebního zákona. 
 

1) OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO, Cejl 
13, 601 42 Brno, ze dne 05.06.2018, č. j.: SBS 18111/2018/OBU-01/1 

 
K Vašemu oznámení č.j. MUBPH 12385/2018, ze dne 5.6.2018, evidované Obvodním báňským úřadem 
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, pod č. j. SBS 18111/2018, ve výše uvedené věci, zdejší 
úřad jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 2) a jako věcně 
příslušný dle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, v platném znění, 

sděluje: 
 

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v k.ú. 
Loukov, kraj Zlínský 

není evidován žádný dobývací prostor. 
 

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, zdejší úřad k Vašemu záměru, změna 
č. 1 ÚP Loukov, 

nemá připomínek. 
 
 

Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
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2) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, ze dne 14.06.2018,  
č. j.: MPO 41793/2018 

Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko: 
 
S návrhem Změny č. 1 územního plánu Loukov souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno v rámci 
společného jednání o návrhu změny územního plánu stanovit žádné podmínky k ochraně 
a hospodárnému využití nerostného bohatství.   

 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

3) Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správa VIII, Krapkova 3,  779 00 
Olomouc, ze dne 18.06.2018, č. j.: MZP/2018/570/782 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), obdrželo Vaše oznámení 
o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Loukov. 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., 
v platném znění, (horní zákon) a na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, že na řešeném k. ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných 
surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako 
ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní 
ochrana, se na tomto k. ú. rovněž nenacházejí. 
K projednávanému návrhu změny ÚP nemá MŽP na tomto úseku státní správy připomínky. 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení 
návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat 
věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

4) ČEPRO, a. s., Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7, ze dne 19.06.2018, značka: 3439/FŘ/18 
(7612/18)  

 
Přes řešené území tj. k. ú. Loukov prochází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a. s. s 
jejím ochranným pásmem, kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění a podle 
ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin), dále je zde umístěn areál skladu pohonných hmot Loukov. 
Změna č. 1 respektuje omezení v ochranném pásmu produktovodu a u zastavitelné plochy BH č. 105, 
která zasahuje pod 100 m od trasy produktovodu je v textové části odůvodnění uvedena nutnost 
umístění budov až za hranicí 100 m od trasy produktovodu. Z tohoto důvodu nemáme připomínky. 
Pouze upozorňujeme u plochy krajinné zeleně LBK 6 č. 1000, která kříží trasu produktovodu, že je 
zakázáno do vzdálenosti 3 m od trasy produktovodu provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí 
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a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy 
a vysazování stromů. 
V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma 
produktovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a. s., která 
kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního 
řízení. 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

5) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 
760 01 Zlín, ze dne 30.07.2018, č.j.: KHSZL 14800/2018, Spis. zn.: 
KHSZL/14800/2018/2.5/HOK/KM-VS/URB-03 

Dne 11. 6. 2018 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo 
náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, PSČ: 768 61, č. j.: MUBPH 12 385/2018 ze dne 5. 6. 2018 
o konání společného jednání o návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Loukov. 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh Změny č. 1 Územního plánu 
Loukov. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto 
 

vyjádření: 
S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Loukov 

se souhlasí. 
Odůvodnění: 

Řešení Změny č. 1 Územního plánu Loukov zpracované na základě zprávy o uplatňování Územního 
plánu Loukov v uplynulém období 2012 – 2016 svým rozsahem a dopady do území nenarušuje původní 
úkoly územního plánování, architektonické a urbanistické hodnoty území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. 
Zastavěné území obce Loukov je změnou č. 1 aktualizováno k datu 1. 11. 2017 a současně je 
aktualizován výčet zastavitelných ploch včetně jejich výměry. 
Do řešení územního plánu se změnou promítají výsledky komplexní pozemkové úpravy včetně plánu 
společných zařízení. Nově jsou vymezeny plochy pro územní systém ekologické stability území na 
pozemcích, které byly pro tuto funkci určeny komplexními pozemkovými úpravami včetně řešení 
majetkoprávních vztahů. 
Změnou jsou nově upraveny podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
Využití zastavitelných ploch bylo prověřeno a dle skutečného stavu v území aktualizováno, což se 
promítá do výčtu zastavitelných ploch a jejich výměr. 
PLOCHY BYDLENÍ (BI, SO.3) 
Byly aktualizovány dle skutečného stavu v území – využité plochy byly zařazeny do zastavěného území 
s odpovídající stabilizovanou funkcí. 
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány především v návaznosti na zastavěné území: 

 plocha pro bydlení individuální BI č. 1009 – Loukov a související plocha pro silniční dopravu DS 
č. 1010 
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 plocha pro bydlení individuální BI č. 1019 - Libosváry (směr Vítonice) 
 plocha smíšená obytná vesnická SO.3 č. 1018 - U hájíčku (Libosváry) 

 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ a PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 
Plochy O 300, O 301 a OS 302 nejsou využity - nové plochy nejsou navrhovány. 
PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU 
Do ploch pro silniční dopravu určených pro přeložku silnice II/150 nebylo změnou č. 1 zasahováno 
s výjimkou křížení této plochy s cyklostezkou (vypuštění plochy č. 411 a 413, kterou jsou nově součástí 
plochy DS č. 400). Plocha pro cyklostezku směr Libosváry je navržena v nové stopě na opačné straně 
silnice – DS č. 1017. Nově jsou změnou navrženy plochy pro cyklostezku směr Chvalčov v souběhu se 
železnicí – 1013, 1014. Plocha DS č. 409 určená pro směrové narovnání stávající silnice II/150 byla 
vypuštěna z důvodu její realizace. Plocha DS č. 408 byla vypuštěna – přístup do lokality BI č. 100 je 
zajištěn jiným způsobem. 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Plochy technické infrastruktury navržené územním plánem nebyly realizovány a změnou č. 1 jsou 
doplněny o nové zastavitelné plochy určené pro 4 sekční rajonové ČOV – v souladu se změnou č. 2 
PRVK Z – T* č. 1011, 1012, 1016 a úprava plochy č. 515. Současně jsou doplněny nutné navazující 
úseky kanalizace. 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
Územním plánem je vymezena pouze jedna plocha vodní – lokalita WT 600 v severní části katastrálního 
území Libosváry. Plocha nebyla doposud realizována, ale k její realizaci bylo již vydáno územní 
rozhodnutí. Nové plochy nejsou navrhovány. 
PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRADY 
V územním plánu jsou navrženy celkem 3 plochy individuální rekreace – zahrady, které plní 
přechodovou funkci mezi kompaktní zástavbou a volnou krajinou. Změnou jsou doplněny o další plochy 
na základě konkrétního požadavku vlastníků – RZ č. 200. 
Koncepce dopravní infrastruktury, zásobování vodou a odkanalizování se změnou č. 1 Územního plánu 
Loukov nemění. 
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Loukov není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

6) Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, 
Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, , 
ze dne 23.08.2018, č. j.: 212381/2018-6440, Spis. zn.: 24221/2017-6440 

Česká republika - Ministerstvo obrany, zastoupená vedoucím Oddělení územní správy nemovitého 
majetku Brno, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany, ve smyslu § 50 
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve smyslu § 6, odst. 
1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany státu, jako vlastník nemovitých věcí, 
zapsaných na LV 131, LV 507 pro k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, uplatňuje k Návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Loukov následující připomínky: 
Žádáme o zachování vojenského areálu – objektu důležitého pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona 
č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany státu, odst. 2, písmeno a, včetně jeho zájmového území. Hranice 
objektu důležitého pro obranu státu včetně zájmového území (ÚAP jev 107) vám bude zároveň předána 
i v rámci mimořádné aktualizace ÚAP v průběhu měsíce srpna 2018. Z důvodu jednoznačnosti uveďte 
v textové i grafické části Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov před veřejným projednáním popis 
plochy X-PLOCHA SPECIFICKÁ-ARMÁDA ČR. Podmínky pro využití plochy - Hlavní využití: Stavby, 
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zařízení a jiná opatření pro obranu a bezpečnost státu, sklady nebezpečných látek, Přípustné využití: 
Dopravní a technická infrastruktura, související občanská vybavenost, služební byty, protihluková 
opatření, zeleň, Nepřípustné využití: Co není stanoveno jako přípustné, je nepřípustné. 
Současně požadujeme respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání 
s majetkem, Odboru ochrany územních zájmů, jako dotčeného orgánu státní správy. 
 
Vyhodnocení: Lokalita změny L09 nebude realizována na základě požadavku Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. 
 

7) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, ze dne 24.08.2018, č. j.: KUZL 
40151/2018, číslo spisu: KUSP 40151/2018 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě Oznámení o společném jednání o návrhu opatření obecné 
povahy Změny č. 1 ÚP Loukov, vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných 
zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
Žadatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Charakteristika záměru k. ú. Loukov 
Plochy pro individuální bydlení BI – 1009, 1019 
Plochy smíšené obytné vesnické SO.3 – 1018 
Plocha pro silniční dopravu DS – 1010, 1013, 1014, 1017 
Plochy technické infrastruktury T* - 515, 1011, 1012, 1015, 1016 
Plocha individuální rekreace zahrady – 200*, 701 
Plochy krajinné zeleně K – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008 
Plocha přírodní P – 1005 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na 
ochranu ZPF), 
k předložené dokumentaci pro společné jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov, vydává 
podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil dokumentaci pro společné jednání Změny č. 1 
Územního plánu Loukov. Předmětná dokumentace navrhuje nové zastavitelné plochy pro individuální 
bydlení BI – 1009, 1019, SO.3 – 1018 o celkové výměře 2,05 ha. Ve stávajícím platném územním plánu 
je odsouhlaseno celkem 11,35 ha disponibilních zastavitelných ploch pro bydlení, a dle aktualizace 
RURÚ 2016 kalkulačka URBANKA umožňuje pouze 10,48 ha pro bydlení. V současnosti se vypouští 
plocha č. 200 o celkové výměře 0,95 ha a dochází ke zmenšení plochy 103 o 1 ha. V rámci Změny č. 1 
ÚP Loukov nedochází k navýšení nových zastavitelných ploch pro bydlení, orgán ochrany ZPF nemá 
připomínky. 
Zastavitelná plocha BI 1009 je navržena pro bydlení, dle BPEJ je lokalita řazena do III. třídy ochrany 
ZPF, výměra 0,73 ha. Nově navržená plocha přímo navazuje na zastavěné území obce, souvisí s ní 
plocha DS 1010, která umožnuje přístup. Plocha byla vymezena s ohledem na možnosti řešení 
technické infrastruktury a vzhledem k velikosti nevyžaduje podrobnější řešení studií. Jedná se o plochu, 
do které byly v minulosti vloženy investice za účelem zúrodnění. Navrhovaným řešením nedojde ke 
ztížení obhospodařování okolních zemědělských pozemků, narušení hydrologických odtokových 
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poměrů v území a sítě účelových zemědělských komunikací. Při realizaci stavby bude meliorační 
systém odborně odpojen a zachována funkčnost stávajících meliorací. 
Zastavitelná plocha BI 1019 je navržena pro bydlení a přímo navazuje na zastavěné území obce, dle 
BPEJ je řazena do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, výměra 1,08 ha. Lokalita doplňuje 
uliční zástavbu, kde představuje možnost nové výstavby v ucelené rozvojové lokalitě. Plocha je 
dopravně dostupná ze stávající komunikace. Je v části obce Libosváry náhradou za plochu č. 200 – 
nově s funkcí RZ (L06). Jedná se o plochu, do které byly v minulosti vloženy investice za účelem 
zúrodnění. Navrhovaným řešením nedojde ke ztížení obhospodařování okolních zemědělských 
pozemků, narušení hydrologických odtokových poměrů v území a sítě účelových zemědělských 
komunikací. Při realizaci stavby bude meliorační systém odborně odpojen a zachována funkčnost 
stávajících meliorací. 
Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO.3 - 1018 je navržena pro bydlení o celkové 
výměře 0,18 ha, dle BPEJ je lokalita řazena do III. třídy ochrany ZPF. Navrhovaným řešením nedojde 
ke ztížení obhospodařování okolních zemědělských pozemků, narušení hydrologických odtokových 
poměrů v území a sítě účelových zemědělských komunikací. Při realizaci stavby bude meliorační 
systém odborně odpojen a zachována funkčnost stávajících meliorací. 
Plocha SO.3 č. 200 byla vypuštěna z obytných ploch a převedena částečně do stávajících a částečně 
do navrhovaných ploch individuální rekreace – zahrady RZ – změnový prvek L06. 
Plocha pro silniční dopravu DS – 1010, 1013, 1014, 1017 
Plocha pro dopravu 1010 představuje tábor zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,03 ha, 
dle BPEJ je lokalita řazena do III. třídy ochrany, což jsou půdy s průměrnou produkční schopností. 
Plocha je navržena jako příjezdová komunikace k lokalitě pro bydlení. Plochy pro dopravu DS 1013, 
1014, 1017 jsou navrženy pro cyklodopravu, pozemky zemědělského půdního fondu nebudou dotčeny. 
Plochy pro technickou infrastrukturu T* - 515, 1011, 1012, 1015, 1016 
Byla provedena úprava plochy pro ČOV T* č. 515 (L18, L19), která reflektuje územní požadavky na 
vymezení plochy pro ČOV dle podrobnější zpravované dokumentace (rozšíření plochy směrem sever – 
jih a zmenšení z východní strany). Situování ploch č. 1011, 1012, 1016 vychází z podrobnějších 
dokumentací a jejich lokalizace odpovídá požadovaným výškovým poměrům. V souladu s aktualizací 
(změna č. 2) PRVK ZK je na území obce navržena likvidace odpadních vod pomocí 4 sekčních čistíren: 
z toho jedna s provedenými úpravami odpovídá původní ploše pro ČOV, a zbývající 3 plochy jsou 
navrženy nově – L12, L15, L21. Plocha T* č. 503 pro vedení kanalizace (zaústění do vodoteče) byla 
v souvislosti s úpravou koncepce odkanalizování vypuštěna (L22). V návaznosti na vymezení ploch pro 
jednotlivé čistírny byla doplněna kanalizační síť návrhem plochy č. 1015 (L20). 
Plocha individuální rekreace zahrady – 200*, 701 
Plocha 200* leží v části Libosváry a byla původně odsouhlasena na plochu pro bydlení. Změnou č. 1 se 
převádí z obytné funkce do plochy zahrad s omezenou možností umísťování staveb. Dle BPEJ se jedná 
o pozemky řazené do III. třídy ochrany ZPF, to jsou půdy s průměrnou produkční schopností. 
Plocha 701 je navržena také pro funkci zahrad a vznikla z části zastavitelné plochy BI č. 103, návrhové 
plochy č. 906 a stabilizované plochy Z a nově slouží jako zahrady. 
Plochy krajinné zeleně K – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008 
Plochy jsou navrženy z ploch ZPF na plochy pro ÚSES. Plochy K 1006 a 1007 jsou navrženy na 
pozemcích zemědělského půdního fondu. Plochy jsou vymezeny pro opatření k posílení ekologické 
stability území v návaznosti na výsledky komplexních pozemkových úprav, kde doplňují – rozšiřují 
biokoridory ÚSES na požadované parametry. 
Plocha přírodní P - 1005 
Jedná se o rozšíření lokálního biocentra LBC 6 Jochy – nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu. Velikost plochy vyplývá ze schválených pozemkových úprav. 
Dokumentace k návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov prokazuje, že navrhovaným řešením nedojde ke 
znepřístupnění pozemků, narušení hydrologických odtokových poměrů v území a sítě zemědělských 
účelových komunikací. V případě, že bude dotčen meliorační systém, bude zachována funkčnost 
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stávajících meliorací. Předmětná dokumentace vyhodnocuje důsledky na zemědělský půdní fond dle 
ust. § 4 zákona a zdůvodňuje dle ust. § 5 odst. 1 zákona navrhované řešení jako nejvýhodnější. Orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínky ke společnému jednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Loukov. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Ingrová 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění 
k předložené dokumentaci pro společné jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov, vydává 
podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených změnou č. 1 ÚP mohlo dojít 
ke zhoršení kvality ovzduší. Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných 
stacionárních zdrojů Krajský úřad Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s ohledem na lokalizaci ve 
vztahu k okolní obytné zástavbě. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Bohdana Pešková 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává souhlasné stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov (SJ). 
Odůvodnění: 
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě příspěvkové 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, prochází řešeným 
územím silnice č. II/150, č. III/43810, č. III/43812 a č. III/4389. Návrh změny č. 1 ÚP uvedené silnice 
respektuje, není s nimi ve střetu. 
Z hlediska silnic II. a III. třídy nemáme k návrhu změny č. 1 ÚP Loukov žádné připomínky. 
 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeňka Kořenková 
 

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předložené dokumentaci pro společné jednání 
Změny č. 1 ÚP Loukov souhlasné koordinované stanovisko. 
 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

8) Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 
767 01 Kroměříž, ze dne 20.08.2018, značka: SPU 378311/2018/Vr, Spis. zn.: 
4RP33395/2011-130759 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž jako příslušný správní úřad podle 
zákona č. 503/2013 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, 
v souladu s § 19, písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh Změny č. 1 územního plánu Loukov a po 
zhodnocení souladu s požadavky zákona vydává toto  

stanovisko: 
 



OOP – změna č. 1 Územního plánu Loukov 16

S návrhem Změny č. 1 územního plánu Loukov, na základě ust. § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., 
nadepsaný správní úřad souhlasí. 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

9) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ze dne 23.08.2018, Sp.zn.: 83968/2018-1150-OÚZ-BR 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 
ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, 
Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo 
a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, 
Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu 
územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. 
Ve správním území obce se nachází zájmové území Ministerstva obrany: 
- Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona 
č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu stabilizovat v ÚPD. V tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 107. 
Ministerstvo obrany ČR uplatnilo průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) - jev 107 
zasláním aktualizovaných údajů Krajskému úřadu pro Zlínský kraj viz. sp.zn. 83298/2018-1150-OÚZ-BR 
z 20.8.2018 a ORP Bystřice pod Hostýnem viz. sp.zn. 83299/2018-1150-OÚZ-BR z 20.8.2018. 
Průběžná aktualizace ÚAP byla poskytnuta na základě změny skutečností v rámci strategie Ministerstva 
obrany - obnovy záměru intenzívního využívání odloučeného skladu Loukov. Vzhledem k výše 
uvedenému požadujeme v grafické a textové části územního plánu zohlednit objekt důležitý pro obranu 
státu včetně vymezeného zájmového území Ministerstva obrany a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., v platném znění § 19 zapracujte plochu skladu Loukov jako plochu specifickou X - pro armádu. 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
- Koridory RR směrů - zájmová území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), která je nutno respektovat podle zákona 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. 
V koridoru s označením 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu). V koridoru s označením 100, 150 lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na základě stanoviska Ministerstva 
obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a (dříve 82). V případě kolize může být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany není v textové části - odůvodnění návrhu 
změny č. 1 územního plánu zapracováno. V koordinačním výkrese je toto zájmové území 
nepřesně zakresleno. Požadujeme uvedené zájmové území včetně rozdělení koridoru na část 
s označením 50, 100 a 150 zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
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kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a v grafické části - koordinačním výkresu 
zakreslení koridoru opravit (upřesnit zákres rozdělení koridoru). 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Uplatněné zájmy Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění 
obrany a bezpečnosti státu. 
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO-ČR do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené 
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění 
obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž 
nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR. 
 
Vyhodnocení: Lokalita změny L09 nebude realizována na základě požadavku Ministerstva obrany ČR. 
Koridory RR směrů a jejich rozdělení na část s označením 50, 100 a 150 bude zapracováno do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. 
V grafické části - koordinačním výkresu, bude upřesněn zákres rozdělení koridoru dle mapového 
podkladu, ÚAP – jev 82a (dříve 82).  
 

10) Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, ze dne 27.08.2018, č. j.: MUBPH 18156/2018 

Koordinované stanovisko 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu 
přenesené působnosti podle 61 odst. 1 písmene c) a 66 odst. 1 zák.č. 128/2000, o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, na základě výzvy uvedené v Oznámení o společném jednání o návrhu 
opatření obecné povahy změny č.1 Územního plánu Loukov č.j. MUBPH 12385/2018 ze dne 5.6.2018 
vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, žadateli Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního 
řádu toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
 
■    zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona o ochraně 
přírody a krajiny),  § 77 odst.1 písm. q): 
K předloženému návrhu územního plánu Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního 
prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody vydává souhlasné stanovisko.  
 
Současně se stanovují podmínky: 
1. Pokud bude do změny územního plánu nově zapracován návrh cyklostezky (přednesený 
panem starostou obce Loukov při společném jednání dne 27.7.2018, lokalita č. 907 podél 
bezejmenného levostranného přítoku Moštěnky, směrem k Hornímu Újezdu, SV od obce Libosváry 
v trati Kamenec),  bude tato cyklostezka navržena tak, aby nezasáhla do břehového porostu v nivě toku, 
která je významným krajinným prvkem. Bylo provedeno místní šetření, při kterém byla zjištěna 
dostatečná šířka lokality i pro umístění cyklostezky. Šířka břehového porostu na levém břehu je 3,5 až 4 
m, umístění cyklostezky je proto možné i bez výraznějších zásahů do porostu. V ideálním případě 
navrhujeme ponechat zde plochu krajinné zeleně K, ze které bude v západní části odčleněna plocha pro 
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cyklostezku DS, v krajním případě, z důvodu malé výměry navrhnou speciální podmínku pro využití této 
plochy v kapitole F) jako K (např. s kombinovaným hlavním využitím-krajinná zeleň, cyklostezka).  
 
Odůvodnění:  
ad 1) významné krajinné prvky, kterými jsou dle zákona o ochraně přírody a krajiny i nivy toků (spolu 
s břehovou zelení v nich rostoucí) a toky požívají obecnou ochranu a jsou chráněny před poškozováním 
a ničením. 

                                                                        Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Svačina 
  
Vyhodnocení: Do změny územního plánu bude zapracován návrh cyklostezky podél bezejmenného 
levostranného přítoku Moštěnky, směrem k Hornímu Újezdu, SV od obce Libosváry v trati Kamenec tak, 
aby nezasáhla do břehového porostu v nivě toku, která je významným krajinným prvkem. 
 
■    zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, § 106 odst. 2: 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, 
k předložené změně č. 1 Územního plánu Loukov, vydává souhlasné stanovisko v případě, že budou 
dodrženy dotčené zájmy a chráněná práva vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů. Jedná se např. o ustanovení § 5 a § 27 zákona o vodách. 
. 

                                                            Oprávněná úřední osoba: Ing. Milan Oslzla 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 
■    zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, § 48 odst. 2 písm. b): 
K předloženému návrhu územního plánu Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního 
prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů vydává souhlasné stanovisko za dodržení níže 
uvedených podmínek. 
Návrh změny č. 1 územního plánu obce Loukov předpokládá umísťování ploch, SO.3 - plochy smíšené 
obytné vesnické, které umožňují umístění staveb pro individuální bydlení v rodinných domech, 
veřejných prostranství, a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
V případě návazného umísťování staveb ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa musí jejich 
majitelé počítat s omezeními vyplývajícími jim ze zákona č. 289/1995Sb, o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o lesích“). Nejdůležitější 
z těchto omezení uvádíme níže. 
 
• Dle §14, odst. 2, zákona o lesích může stavební úřad vydat příslušná rozhodnutí pouze se 
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tento nemusí být udělen, nebo může být vázán na 
splnění zvláštních podmínek ze strany investora stavby. 
• Dle §22, zákona o lesích jsou majitelé nemovitostí v blízkosti lesa provést na svůj náklad 
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před 
škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, 
přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
• §20, zákona o lesích zakazuje rozdělávání a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa (výjimku může udělit vlastník příslušných lesních pozemků). 
 
Vzhledem k výše uvedeným faktům požadujeme, aby do podmínek prostorového uspořádání 
a základních podmínek ochrany krajinného rázu pro plochy SO.3 1018 a 201 – PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ VESNICKÁ byla přidána podmínka: 
- Vzdálenost obytných staveb od sousedních lesních pozemků bude větší než jedna porostní 
výška a to i s ohledem na budoucí výškový přírůst. 
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                                                                      Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Valouch 
 
Vyhodnocení: Do podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu 
pro plochy SO.3 1018 a 201 – PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ VESNICKÁ přidat podmínku: 

 Vzdálenost obytných staveb od sousedních lesních pozemků bude větší než jedna porostní 
výška a to i s ohledem na budoucí výškový přírůst. 

 
■    zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, § 79 odst. 1 písm. j): 
 
K předloženému návrhu územního plánu Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního 
prostředí jako příslušný orgán odpadového hospodářství vydává souhlasné stanovisko. 
 

                                                                                   Oprávněná úřední osoba: Vladimír Liška 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 
■    zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „památkový zákon“), v platném znění, § 
29 odst. 2 písm. c): 
K předložené změně č. 1 Územního plánu Obce Loukov Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor 
dopravně správní, úsek pam. péče, jako příslušný orgán státní památkové péče vydává souhlasné 
stanovisko.  

                                                                       Oprávněná úřední osoba: Ing. Dagmar Navrátilová 
 

Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 
■    zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 40 odst. 4 písm. d) 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní jako dotčený orgán příslušný k uplatnění 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení místních a účelových komunikací, podle 
§ 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává k návrhu změny č. 1 Územního plánu Loukov souhlasné stanovisko. 
Upozornění: 
Při navrhování řešení cyklostezek je nutné dodržet soulad s Technickými podmínkami TP 179 
„Navrhování komunikací pro cyklisty“, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 98/2017-120-TN ze dne 
17. 05. 2017 s účinností od 01. 06. 2017. 
 

                                                                           Oprávněná úřední osoba: Ing. Ladislav Ležák 
 

Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

■    zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává ke Změně č. 1 územního plánu Loukov kladné 
stanovisko. V několika případech je navržen zábor zemědělské půdy na pozemcích s II. třídou ochrany 
zemědělské půdy, je ale zřejmé, že se jedná o případy, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, jde o stavby pro dopravu a technickou 
infrastrukturu. 

      Oprávněná úřední osoba: Ing. Milan Oslzla 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
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 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, na základě výše uvedených 
stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje 
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Loukov kladné koordinované stanovisko při splnění výše 
uvedených podmínek. 

 

11) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ze dne 16.10.2018, číslo jednací: 
KUZL 72946/2018, spisová značka: KUSP 64320/2016 ÚP 

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Loukov 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému 
orgánu územního plánování byl dne 8.6.2018 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
předložen návrh Změny č. 1 Územního plánu Loukov (dále jen ÚP). 
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly 
krajskému úřadu doručeny dne 2.10.2018 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP 
Loukov z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 
politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ust. § 50 odst. 
7 stavebního zákona). 
Základní identifikační údaje 
Pořizovatel:  Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Projektant:  STEMIO a.s, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha1, pracoviště Zlín: J. Staši 165, 763 02 
Zlín - Malenovice., Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv 
Datum vyhotovení:  květen 2018 
Schvalující orgán:  Zastupitelstvo obce Loukov 
Předmět změny: 
Změna č. 1 ÚP Loukov vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Loukov v uplynulém období 
2012 - 2016. Předmětem návrhu změny č. 1 ÚP Loukov jsou zejména úpravy zastavitelných ploch 
(nově jsou navrženy plochy bydlení č. BI 1009, BI 1019 a SO.3 1018), nově jsou také navrženy či 
upraveny plochy pro cyklodopravu. V souvislosti se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje jsou nově navrženy plochy určené pro čistírny odpadních vod a kanalizaci. Jsou 
upraveny plochy krajinné zeleně, které tvoří součást územního systému stability a vycházejí z 
komplexních pozemkových úprav. Dokumentace je zpracována nad aktuálním mapovým podkladem, je 
aktualizováno zastavěné území aj. 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem: 
1. Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov: 
Textová část návrhu změny 
Grafická část návrhu změny: 
Výkres základního členění      1:5 000 
Hlavní výkres        1:5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5 000 
2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Loukov: 
Textová část - odůvodnění změny 
Textová část - úplné změnové znění (srovnávací znění) 
Textová část - návrh úplného znění po vydání změny č. 1 ÚP Loukov 
Grafická část odůvodnění změny: 
Koordinační výkres        1:5 000 
Výkres širších vztahů        1:100 000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu     1:5 000 
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Výkres základního členění (předpokládaná podoba po změně č.1  1:5 000 
Hlavní výkres (předpokládaná podoba po změně č.1    1:5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  
(předpokládaná podoba po změně č.1      1:5 000 
1. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky. 
Posouzení 
rajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 

nesouhlasí 
s návrhem Změny č. 1 ÚP Loukov z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
Odůvodnění 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil Změnu č.1 ÚP Loukov z těchto hledisek: 
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů a koordinace území požadujeme v návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov zabezpečit 
návaznost lokálního biokoridoru LBK 14 na k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem. Zároveň 
požadujeme v Koordinačním výkrese zapracovat aktuální obalové zóny (buffer) - např. v sousedícím 
katastrálním území k.ú. Chvalčov je zakreslena obalová zóna z ÚP Chvalčov, přitom je již aktuální 
Úplné znění územního plánu po Změně č. 1. Požadujeme také dořešit návaznost navržených ploch 
dopravy (cyklostezky) na rozhraní obcí Loukov - Chvalčov, která není zajištěna. 
Vyhodnocení:  
b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá: 
- republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - jsou uplatněny 
a vyhodnoceny 
- koridor pro prodloužení produktovodu v úseku Loukov-Sedlnice a Sedlnice-letiště Mošnov DV3 - je 
vyhodnoceno. 
Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov jsou zohledněny 
a zapracovány záležitosti, které pro řešené území vyplývají z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 
Změna č. 1 ÚP Loukov není v rozporu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 
5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách 
v území vyplývající z následujícího vymezení: 
- priority územního plánování - jsou uplatněny a vyhodnoceny 
- koridor veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu, Bystřice pod 
Hostýnem - Poličná, PK15 - je respektováno a vyhodnoceno 
- koridor veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury - produktovodu dle PÚR ČR 2008, Loukov - 
Sedlnice (Mošnov), B01 (tento záměr je totožný se záměrem DV3 v aktualizované PÚR ČR) - je 
respektováno a vyhodnoceno 
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): 
- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 101 - Kelčský Javorník, PU07 - je respektováno 
a vyhodnoceno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je uplatněno 
a vyhodnoceno 
- cílové charakteristiky krajiny: 
- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Vítonicko (krajina zemědělská intenzivní) - je 
respektováno a vyhodnoceno 
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- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Loukovsko (krajina zemědělská intenzivní) - je 
respektováno a vyhodnoceno 
- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Rajnochovicko (krajina lesní s lukařením) - je 
respektováno a vyhodnoceno. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 
Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku 
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení 
o vydání územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 
Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme před 
zahájením řízení o změně územního plánu jejich odstranění a předložení návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Loukov krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly 
odstraněny. 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz 
níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před 
veřejným projednáním upravený: 
- v případě jakékoliv úpravy návrhové plochy doporučujeme dodržovat princip nového číslování. 
Upravované plochy by měly být z důvodu přehlednosti, snadnější orientace a jednotného metodického 
výkladu nově očíslovány (nikoliv s použitím stejného čísla plochy s rozdílným způsobem využití) - např. 
plocha SO.3 č. 200 z platného ÚP Loukov je změněna na RZ č. 200 a zároveň je upravena i její velikost 
- dát do souladu části dokumentace mezi sebou (např. viz níže). Nesoulad jednotlivých částí územního 
plánu může být důvodem ke zrušení územního plánu: 
- v textové části návrhu v kapitole 2. v odst. 2.2., odrážce 3. je uvedeno: „… za text „408“ se 
vkládá nový text…“ a „… plochy pro zpřístupnění nově navrhovaných lokalit pro bydlení jsou navrženy 
pod č. 405, 408, 1010…“, v textové části návrhu v kapitole 3. v odst. 3.2., odrážce 4. je uvedeno: „… a 
vypouští se text „408“…“. V grafické části je plocha DS č. 408 vypuštěna 
- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 12. pro plochy P* - Plocha veřejných 
prostranství není uvedeno vypuštění přípustného využití „Nezastavitelné biokoridory ÚSES“ viz 
srovnávací znění 
- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 14. pro plochy SO.3 - Plocha smíšená 
obytná vesnická je uvedeno: „se v přípustném využití, … a za text „dopravní“ se vkládá nový text, který 
zní „a technická…“. Text „technická infrastruktura“ je již součástí platného ÚP Loukov 
- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 15. pro plochy V - Plocha výroby a 
skladování je uvedeno: „se v přípustném využití vkládá nový text, který zní: „Související občanské 
vybavení…“. Text „související občanská vybavenost“ je již součástí platného ÚP Loukov 
- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 17. pro plochy SP - Plocha smíšená 
výrobní není uvedeno vypuštění slova „související“ ve slovním spojení „související dopravní a technická 
infrastruktura“ - viz platný ÚP 
- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 18 je uvedeno, že se v celém rozsahu 
vypouští podmínky pro plochu X - Plocha specifická. Grafická část, např. Hlavní výkres - předpokládaná 
podoba po změně č. 1, tuto plochu obsahuje 
- v textové části odůvodnění změny v kap. A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z 
dalších dokumentů a širších územních vztahů u vyhodnocení s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje je uvedený výčet ploch technické infrastruktury, ve kterém schází plocha č. 501 
- v textové části odůvodnění změny v kap. C) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, podk. 
C.1.3 je na str. 28 uvedeno: „… současně byla provedena úprava plochy DS č. 413…“. Plocha č. 413 
nebyla upravena, byla zrušena 
- ve Výkrese základního členění území je termín vymezení zastavěného území k datu 31.3.2011, 
v Hlavním výkrese potom k 30.9.2009 
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- v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 2. je uvedeno: „se v Nepřípustném využití pro 
všechny plochy s rozdílným způsobem využití vkládá nový odstavec, který uvádí, že to, co není 
stanoveno jako hlavní, přípustné, případně podmíněně přípustné, je nepřípustné. Výjimku tvoří stavby v 
nezastavěném území, které nebyly vyloučeny ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona.“ V textové 
části návrhu doporučujeme jednoznačně uvádět provedené změny. Obecné specifikování - viz výše, je 
nežádoucí 
- v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 
doplnit úplnou citaci priorit (např. priorita (20a)) 
- v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR je 
u priority (26) uvedeno: „Změnou č. 1 nejsou navrhovány nové plochy pro zástavbu v záplavovém 
území.“ V řešeném území se záplavové území nenachází. Doporučujeme přeformulovat (upravit i v 
jiných částech textu) 
- v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR je 
na str. 11 uvedeno: „respektování podmínek a kritérií vyplývajících z vymezení koridoru pro prodloužení 
produktovodu v nové trase Loukov - Sedlnice a Sedlnice - letiště Mošnov (DV3)“. Upravit název dle 
PÚR ČR, tj. koridor pro prodloužení produktovodu v úseku Loukov-Sedlnice a Sedlnice-letiště Mošnov 
- v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 doplnit termín vymezení zastavěného 
území 
- v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 upravit označení ploch, u některých 
navrhovaných ploch duplikované (např. BI 100, BI 101) 
- v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 neuvádět popisy (např. popisy ÚSES) 
- Koordinační výkres doporučujeme zpracovat jako „předpokládanou podobu“ po změně č. 1 bez 
vyznačení lokalit změny č. 1 (viz metodika ZK). 
 

12) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ze dne 06.03.2019, číslo jednací: 
KUZL 16146/2019, spisová značka: KUSP 64320/2016 ÚP 

Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Loukov 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování, obdržel dne 12.2.2019 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Loukov (dále také ÚP) k vydání potvrzení o odstranění nedostatků podle ustanovení § 
50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona 

potvrzuje 
odstranění nedostatků z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší 
územní vztahy. 
Odůvodnění 
Ve stanovisku č.j. KUZL 72946/2018 vydaném dne 16.10.2018 krajský úřad upozornil pořizovatele na 
tyto nedostatky: 
Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
„Z hlediska širších vztahů a koordinace území požadujeme v návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov zabezpečit 
návaznost lokálního biokoridoru LBK 14 na k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem. Zároveň 
požadujeme v Koordinačním výkrese zapracovat aktuální obalové zóny (buffer) - např. v sousedícím 
katastrálním území k.ú. Chvalčov je zakreslena obalová zóna z ÚP Chvalčov, přitom je již aktuální 
Úplné znění územního plánu po Změně č. 1. Požadujeme také dořešit návaznost navržených ploch 
dopravy (cyklostezky) na rozhraní obcí Loukov - Chvalčov, která není zajištěna.“ 
Nedostatky byly odstraněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na 
širší územní vztahy nemáme k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov zásadní připomínky. 
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Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 
 
 
Části řešení, které byly změněny po společném jednání 
 
Výkresová část (pokud není blíže specifikováno, promítají se úpravy do odpovídajících výkresů): 
 

6. Změnová lokalita L09 se vypouští v plném rozsahu. Stabilizovaná plocha X je ponechána beze 
změny. 

7. Stabilizovaná plocha Z se mění z části na zastavitelnou plochu OS č. 1021 a z části na 
návrhovou plochu K č. 1022. Označení změnové lokality L76. 

8. Část zastavitelné plochy DS č. 410 a část stabilizované plochy K se mění na zastavitelnou 
plochu RZ č. 1020. Označení změnové lokality L77. 

9. V koordinačním výkrese je upřesněn zákres rozdělení koridoru RR směrů dle mapového 
podkladu, ÚAP – jev 82a (dříve 82). 

10. Dána do souladu výkresová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího 
textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP: 

 ve Výkrese základního členění území je termín vymezení zastavěného území k datu 
31.3.2011, v Hlavním výkrese potom k 30.9.2009. 

 v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 doplnit termín vymezení 
zastavěného území. 

 v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 upravit označení ploch, 
u některých navrhovaných ploch duplikované (např. BI 100, BI 101). 

 Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 1 neuvádět popisy (např. popisy 
ÚSES). 

 
Textová část (úpravy se promítají do odpovídající části textu): 

9. Dána do souladu textová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího 
textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP: 

 v textové části návrhu v kapitole 2. v odst. 2.2., odrážce 3. je uvedeno: „… za text „408“ 
se vkládá nový text…“ a „… plochy pro zpřístupnění nově navrhovaných lokalit pro 
bydlení jsou navrženy pod č. 405, 408, 1010…“, v textové části návrhu v kapitole 3. 
V odst. 3.2., odrážce 4. je uvedeno: „… a vypouští se text „408“…“. V grafické části je 
plocha DS č. 408 vypuštěna. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 12. pro plochy P* - Plocha 
veřejných prostranství není uvedeno vypuštění přípustného využití „Nezastavitelné 
biokoridory ÚSES“ viz srovnávací znění. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 14. pro plochy SO.3 - Plocha 
smíšená obytná vesnická je uvedeno: „se v přípustném využití, … a za text „dopravní“ 
se vkládá nový text, který zní „a technická…“. Text „technická infrastruktura“ je již 
součástí platného ÚP Loukov. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 15. pro plochy V - Plocha 
výroby a skladování je uvedeno: „se v přípustném využití vkládá nový text, který zní: 
„Související občanské vybavení…“. Text „související občanská vybavenost“ je již 
součástí platného ÚP Loukov. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 17. pro plochy SP - Plocha 
smíšená výrobní není uvedeno vypuštění slova „související“ ve slovním spojení 
„související dopravní a technická infrastruktura“ - viz platný ÚP. 
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 v textové části odůvodnění změny v kap. A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky 
vyplývajícími z dalších dokumentů a širších územních vztahů u vyhodnocení s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je uvedený výčet ploch technické 
infrastruktury, ve kterém schází plocha č. 501. 

 v textové části odůvodnění změny v kap. C) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
podk. C.1.3 je na str. 28 uvedeno: „… současně byla provedena úprava plochy DS 
č. 413…“. Plocha č. 413 nebyla upravena, byla zrušena. 

 v textové části návrhu v kapitole 6. v odst. 6.1., odrážce 2. je uvedeno: „se 
v Nepřípustném využití pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití vkládá nový 
odstavec, který uvádí, že to, co není stanoveno jako hlavní, přípustné, případně 
podmíněně přípustné, je nepřípustné. Výjimku tvoří stavby v nezastavěném území, 
které nebyly vyloučeny ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona.“ V textové části 
návrhu doporučujeme jednoznačně uvádět provedené změny. Obecné specifikování - 
viz výše, je nežádoucí. 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR doplnit úplnou citaci priorit (např. priorita (20a)). 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR je u priority (26) uvedeno: „Změnou č. 1 nejsou navrhovány nové 
plochy pro zástavbu v záplavovém území.“ V řešeném území se záplavové území 
nenachází. Doporučujeme přeformulovat (upravit i v jiných částech textu). 

 v textové části odůvodnění změny v kap. A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR je na str. 11 uvedeno: „respektování podmínek a kritérií 
vyplývajících z vymezení koridoru pro prodloužení produktovodu v nové trase Loukov - 
Sedlnice a Sedlnice - letiště Mošnov (DV3)“. Upravit název dle PÚR ČR, tj. koridor pro 
prodloužení produktovodu v úseku Loukov-Sedlnice a Sedlnice-letiště Mošnov. 

10. V odůvodnění kap. B.1 Koncepce rozvoje území obce doplněn text: 
 Nová plocha OS č. 1021 včetně izolační zeleně K č. 1022 je navržena pro jízdárnu. 
 Mezi výčet ploch individuální rekreace – zahrady je doplněna nová plocha individuální 

rekreace – zahrady RZ č. 1020. 
 Mezi výčet ploch krajinné zeleně je doplněna nová plocha krajinné zeleně K č. 1022. 

11. V odůvodnění kap. C.1 Urbanistická koncepce doplněn text: 
 … a plochy pro tělovýchovu a sport OS č. 302, 1021 včetně ochranné zeleně v ploše K 

č. 1022. 
12. V odůvodnění kap. C.2 Vymezení zastavitelných ploch doplněno: 

 u ploch pro tělovýchovu a sport (OS) nová plocha č. 1021: 
Číslo plochy a název lokality Katastrální území Výměra v ha 
č. 1021 U hájíčku Libosváry u Bystřice p.H. 0,47 

 u plochy pro silniční dopravu (DS) č. 400 byla opravena výměra na 14,11 ha 
 u ploch pro individuální rekreaci – zahrady (RZ) nová plocha č. 1020: 

Číslo plochy a název lokality Katastrální území Výměra v ha 
č. 1020 Za kostelem Loukov u Bystřice p.H. 0,52 

13. V odůvodnění kap. C.4 Systém sídelní zeleně doplněna nová plocha č. 1020 mezi výčet ploch 
individuální rekreace – zahrady. 

14. V odůvodnění v kap. D.3 Občanské vybavení je doplněn text: 
 V části Libosváry je navržená plocha OS č. 1021 pro potřebu jízdárny včetně plochy 

ochranné zeleně K č. 1022. 
15. V odůvodnění v kap. E.1 Koncepce uspořádání krajiny doplněno: 

 U plochy krajinné zeleně (K) č. 900 byla opravena výměra na 1,03 ha a doplněna nová 
plocha č.1022: 
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Číslo plochy a název lokality/charakteristika Výměra v ha 
č. 1022 Ochranná zeleň – Libosváry – u hájíčku 0,27 

16. V odůvodnění v kap. F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. 
stanovení podmínek prostorového uspořádání je doplněna: 

 U výčtu ploch RZ – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRADY nová plocha 
č.1020. 

 U podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu 
u plochy SO.3 – PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ VESNICKÁ nová podmínka ve znění: 
„vzdálenost obytných staveb od sousedních lesních pozemků v plochách č. 201 a 1018 
bude min. 30 m“. 

 U přípustného využití u plochy SP – PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ se vypouští slovo 
„Související“ v první větě. 

 Plocha X – PLOCHA SPECIFICKÁ včetně hlavního, přípustného i nepřípustného využití 
v následujícím znění: 
Hlavní využití - Stavby, zařízení a jiná opatření pro obranu a bezpečnost státu, sklady 
nebezpečných látek. 
Přípustné využití - Dopravní a technická infrastruktura, související občanská 
vybavenost, služební byty, protihluková opatření, zeleň. 
Nepřípustné využití - Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné, je nepřípustné. 

 U výčtu ploch K – PLOCHA KRAJINNÉ ZELENĚ nová plocha č. 1022 a doplněn text 
u nepřípustného využití v následujícím znění: „… oplocení s výjimkou cyklostezek“. 

 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných v rámci projednání návrhu 
územního plánu dle § 52 stavebního zákona. 
 

1) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 
Olomouc, ze dne 29.04.2019, č.j.: MZP/2019/570/571 

Návrh změny č. 1 ÚP Loukov – stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), obdrželo Vaše oznámení o 
veřejném projednání upraveného návrhu změny č. 1 ÚP Loukov. Na úseku státní správy geologie, v 
souladu s ustanoveními § 15 - § 19 a § 29 zákona číslo 44/1988 
Sb., v platném znění (horní zákon), a na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, že na řešeném k.ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných 
surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako 
ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní 
ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. 
K projednávanému návrhu změny ÚP nemá MŽP na tomto úseku státní správy připomínky. 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení 
návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat 
věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 

 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
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2) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, ze dne 25.04.2019, 
č.j.: MPO 32886/2019 

Věc: Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov – veřejné projednání 
Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko. 
S návrhem Změny č. 1 výše uvedeného územního plánu souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno 
stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 
 
Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 

 
3) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 

760 01 Zlín, ze dne 02.05.2019, KHSZL 10152/2019, KHSZL/10769/2019/2.5/HOK/KM-
VS/URB-02 

Stanovisko k návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Loukov pro veřejné 
projednání 

S T A N O V I S K O 
Dne 23. 4. 2019 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo 
náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, PSČ: 768 61, o konání veřejného projednání upraveného a 
posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Loukov.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila upravený návrh opatření obecné 
povahy Změny č. 1 Územního plánu Loukov.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto  

s t a n o v i s k o : 
S upravenými částmi návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov pro veřejné projednání  

s e   s o u h l a s í . 
Odůvodnění:  
V návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov pro veřejné projednání byly provedeny následující změny:  
Úpravy, které se promítají jak do textu, tak do výkresové části:  
- byla vypuštěna změnová lokalita L09 – je ponechána plocha specifická X na základě požadavku 
ministerstva obrany ČR,  
- byla upravena změnová lokalita L69 – jedná se o úpravu plochy krajinné zeleně K č. 900 tvořící 
součást LBK 14 z důvodu zajištění návaznosti na řešení na území sousední obce Vítonice,  
- nově jsou na základě konkrétních požadavků doplněny plochy RZ č. 1020 a OS č. 1021 a související 
plocha K č. 1022.  
Další úpravy výkresové části v následujícím rozsahu:  
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- v hlavním výkrese změny i návrhu úplného znění bylo upraveno datum vymezení zastavěného zemí, 
vypuštěny popis ÚSES, odstraněn duplicitní popis ploch,  
- v koordinačním výkrese byla zapracována aktuální data obalové křivky pro území obce Chvalčov a 
upřesněn zákres limitů a zájmů Ministerstva obrany ČR.  
Další úpravy textové části v následujícím rozsahu:  
- byla dána do souladu textová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího znění 
a úplného znění textu,  
- pro plochy SO.3 č. 1018 a 201 byla nastavena podmínka, že vzdálenost obytných staveb od 
sousedních lesních pozemků bude min. 30 m,  
- pro plochy krajinné zeleně je umožněno vedení cyklostezky.  
Bylo doplněno vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění 
Aktualizace č. 2 a současně byl aktualizován výkres širších vztahů (na podkladě aktuální ZÚR ZK).  
Upravené části návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov nejsou v rozporu s požadavky zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 

4) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zlín, ze dne 24.05.2019, číslo jednací: KUZL 26405/2019 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě „Pozvání na veřejné projednání posouzeného a upraveného 
návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Loukov“, vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované 
stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
Žadatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu  
Charakteristika záměru k.ú. Loukov  
Na základě požadavků uplatněných při společném jednání byly v dokumentaci provedeny následující 
úpravy, které se promítají jak do textu, tak do výkresové části:  
- byla vypuštěna změnová lokalita L09 – je ponechána plocha specifická X na základě požadavku 
ministerstva obrany  
- byla upravena změnová lokalita L69 – jedná se o úpravu plochy krajinné zeleně K č. 900 tvořící 
součást LBK 14 z důvodu zajištění návaznosti na řešení na území sousední obce Vítonice nově jsou na 
základě konkrétních požadavků doplněny plochy RZ č. 1020 a OS č. 1021 a související plocha K č. 
1022  
- označení změnových lokalit: L76, L77  
Další úpravy výkresové části v následujícím rozsahu:  
- v hlavním výkrese změny i návrhu úplného znění upraveno datum vymezení zastavěného zemí, 
vypuštěny popis ÚSES, odstraněn duplicitní popis ploch  
- v koordinačním výkrese zapracována aktuální data obalové křivky pro území obce Chvalčov a 
upřesněn zákres limitů a zájmů Ministerstva obrany  
Další úpravy textové části v následujícím rozsahu:  
1. Dána do souladu textová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího znění a 
úplného znění textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP:  
- vypuštěn údaj týkající se vypuštěné plochy 408,  
- doplněn údaj týkající se výčtu ploch technické infrastruktury v kap. A.3 o plochu č. 501,  
- aktualizován údaj o ploše č. 413 , která byla vypuštěna (kap. C.1.3),  
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- provedeny úpravy v regulativech ploch s označením P*, SO.3, V, SP,  
- v návrhové části byl upraven a zpřesněn v kap. 6, odst. 6.1, odrážce 2. text týkající se nepřípustného 
využití jednotlivých ploch,  
- v kap. A.1 Odůvodnění byla doplněna citace priority územního plánování č. 20a, uvedeno aktuální 
znění pro koridor Loukov – Sedlnice  
- upravena formulace textu ve vztahu k umisťování zástavby do záplavových území (na území obce 
není stanoveno záplavové území) – např. v kap. A.1 Odůvodnění, u priority č. 26  
2. Další úpravy byly provedeny na základě požadavků dotčených orgánů uplatněných ve společném 
jednání:  
- pro plochy SO.3 č. 1018 a 201 byla nastavena podmínka, že vzdálenost obytných staveb od 
sousedních lesních pozemků bude min. 30 m  
- pro plochy krajinné zeleně je umožněno vedení cyklostezky. Cyklostezka je uvedena jako výjimka při 
vyloučení technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu v nezastavěném území.  
3. V odůvodnění v kap. F.1 je doplněna:  
- Plocha X – PLOCHA SPECIFICKÁ včetně hlavního, přípustného i nepřípustného využití  
Dále bylo doplněno vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění 
Aktualizace č. 2 a současně byl aktualizován výkres širších vztahů (na podkladě aktuální ZÚR ZK).  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu 
ZPF),  
k předložené dokumentaci pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov, vydává 
podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 18.4.2019 pozvání k 
veřejnému projednání posouzeného a upraveného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 
územního plánu Loukov. Návrhem pro veřejné projednání dochází mimo jiných úprav v ÚP k navržení 
nových zastavitelných ploch.  
- Plocha L 76 - je navržena z části na zastavitelnou plochu OS č. 1021 o celkové výměře 0,47 ha, 
řazenou dle BPEJ do III. Třídy ochrany ZPF, a z části na návrhovou plochu K č. 1022 o celkové výměře 
0,18 ha, dle BPEJ řazenou do III. třídy ochrany ZPF. Plocha je navržena pro tělovýchovu a sport – 
potřebu jízdárny. Návrhem je dotčena orná půda, v blízkosti zastavěného území s již realizovanými 
stavbami pro zemědělství, které tvoří zázemí jezdeckého areálu. Jedná se o plochu řazenou do III. třídy 
ochrany ZPF, s průměrnou produkční schopností, kterou je možné využít pro nezemědělské účely. 
Plocha je navržena tak, aby novým využitím nedošlo ke znepřístupnění okolních zemědělských 
pozemků, nebo ke vzniku zbytkových parcel, a tím k nemožnosti či ztížení budoucího obhospodařování. 
Navrženým řešením nebudou ovlivněny hydrologické poměry v území, ani síť zemědělských účelových 
komunikací a návrhem nedojde ke zvýšení erozní ohroženosti okolního území.  
- Plocha L 77 – část zastavitelné plochy DS č. 410 a část stabilizované plochy K se mění na 
zastavitelnou plochu individuální rekreace, zahrady - RZ č. 1020 o celkové výměře 0,49 ha zemědělské 
půdy. Návrhem je dotčena orná půda a zahrada, jedná se o pozemky využívané jako zahrada v 
návaznosti na zastavěné území obce. Pozemky jsou řazeny dle BPEJ do III. třídy ochrany ZPF, to jsou 
půdy s průměrnou produkční schopností, které lze využít pro nezemědělské využití. Plocha 
nepředstavuje zábor ZPF, protože je jako zahrada využita pro zemědělské účely. Plocha je navržena 
tak, aby novým využitím nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo vzniku zbytkových parcel, a 
tím k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařování. Navrženým řešením nejsou ovlivněny 
hydrologické poměry v území, ani síť stávajících zemědělských účelových komunikací a návrhem 
nedojde ke zvýšení erozní ohroženosti okolního území.  
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K ostatním úpravám v dokumentaci k návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov nemá orgán ochrany ZPF 
připomínky. Předmětná dokumentace vyhodnocuje důsledky na zemědělský půdní fond dle ust. § 4 
zákona a zdůvodňuje dle ust. § 5 odst. 1 zákona navrhované řešení. Orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu nemá připomínky k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov.  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Ingrová  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění  
k předložené dokumentaci pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Loukov, vydává 
podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených změnou č. 1 ÚP mohlo dojít 
ke zhoršení kvality ovzduší. Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných 
stacionárních zdrojů Krajský úřad Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s ohledem na lokalizaci ve 
vztahu k okolní obytné zástavbě.  
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Bohdana Pešková  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
vydává souhlasné stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov (VP).  
Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě příspěvkové 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, prochází řešeným 
územím silnice č. II/150, č. III/43810, č. III/43812 a č. III/4389. Návrh změny č. 1 ÚP uvedené silnice 
respektuje, není s nimi ve střetu, není prodlužován průjezdní úsek obcí.  
Z hlediska silnic II. a III. třídy nemáme k návrhu změny č. 1 ÚP Loukov ani k jeho úpravě po SJ žádné 
připomínky.  
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeňka Kořenková  
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předložené dokumentaci pro veřejné 
projednání Změny č. 1 ÚP Loukov souhlasné koordinované stanovisko. 
 

Vyhodnocení: nevyžaduje úpravu 
 
 
5) Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 
10 Brno ze dne 31.05.2019, Sp. zn.: 91621/2019-1150-OÚZ-BR 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)  
Změna č. 1 územního plánu Loukov - veřejné projednání  
Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
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obrany ČR, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona  

stanovisko, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.  
I. souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v 
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  
II. uplatňuje připomínku  
Ve správním území obce se nachází zájmové území Ministerstva obrany:  
- Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 107.  
V textové části odůvodnění - kapitole C.5 (str. 40) je toto zájmové území zapracováno bez uvedení výše 
podtržených podmínek. Podtržený text (podmínky) požadujeme doplnit do příslušné části odůvodnění. V 
grafické části - koordinačním výkresu je toto zájmové území zapracováno.  
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
- Koridory RR směrů - zájmová území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), která je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V koridoru 
s označením 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu). V koridoru s označením 100, 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). – viz. ÚAP – jev 82a 
(dříve 82). V případě kolize může být výstavba omezena.  
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v grafické části - koordinačním výkresu 
zapracováno s částečně nesprávným popisem v legendě. Požadujeme text cit. : "OCHRANNÉ PÁSMO 
KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ MO ČR (OP PRO VEŠKERÉ STAVBY 0-50 m.n.t.)" nahradit v legendě 
textem "KORIDOR RR SMĚRŮ s označením 50 - zájmové území pro nadzemní stavby", text cit. : 
"OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ MO ČR (OP PRO VEŠKERÉ STAVBY 50-100 
m.n.t.)" nahradit v legendě textem "KORIDOR RR SMĚRŮ s označením 100 - zájmové území pro 
nadzemní stavby", text cit. : "OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ MO ČR (OP PRO 
VEŠKERÉ STAVBY 100-150 m.n.t.)" nahradit v legendě textem "KORIDOR RR SMĚRŮ s označením 
150 - zájmové území pro nadzemní stavby". V textové části návrhu územního plánu v Odůvodnění, 
kapitole C.5 (str. 40) je výše uvedené území správně zapracováno včetně uvedení podmínek.  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR 
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu.  
Ad I - Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s 
předloženou ÚPD.  
Ad II - Ministerstvo obrany požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území v rámci 
vyjádření k návrhu zadání ÚPD a dále v rámci vydaného stanoviska k návrhu ÚPD při společném 
projednání. Vzhledem k tomu, že toto zapracování uvedeného vymezeného území MO bylo 
pořizovatelem jen částečně respektováno a s MO nebylo projednáno, Ministerstvo obrany opětovně 
důrazně požaduje nápravu v zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znění) ÚPD 
obce. Uplatněné zájmy Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
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významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění 
obrany a bezpečnosti státu.  
Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o důsledné vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu 
dopracování (upřesnění) vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD. Jedná se o 
deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, která je uplatněna ve 
veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci 
předložené ÚPD obce.  
 
Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060 
 

Vyhodnocení: Zapracovat podtrženou podmínku do textové části odůvodnění, dále opravit legendu 
koordinačního výkresu podle výše uvedených podtržených požadavků 
 
6) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 

územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ze dne 28.05.2019, číslo jednací: 
KUZL 34394/2019 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému 
orgánu územního plánování bylo předloženo dne 18.4.2019 ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
pozvání na veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loukov (dále jen ÚP), k vydání 
stanoviska podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny. 
Základní identifikační údaje 
Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Projektant: STEMIO a.s, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, pracoviště Zlín: J. Staši 165, 763 02 Zlín - 
Malenovice., Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv 
Datum vyhotovení: březen 2019 
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Loukov 
Předmět změny: 
Změna č. 1 ÚP Loukov vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Loukov v uplynulém období 
2012 - 2016. Předmětem návrhu změny č. 1 ÚP Loukov jsou zejména úpravy zastavitelných ploch 
(nově jsou navrženy plochy bydlení č. BI 1009, BI 1019 a SO.3 1018), nově jsou také navrženy či 
upraveny plochy pro cyklodopravu. V souvislosti se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje jsou nově navrženy plochy určené pro čistírny odpadních vod a kanalizaci. Jsou 
upraveny plochy krajinné zeleně, které tvoří součást územního systému stability a vycházejí z 
komplexních pozemkových úprav. Dokumentace je zpracována nad aktuálním mapovým podkladem, je 
aktualizováno zastavěné území aj. 
Podklady: 
- k vypracování stanoviska využil nadřízený orgán materiály zveřejněné na webových stránkách města 
Vsetín v rozsahu § 52 odst. 1 stavebního zákona a další, potřebné k posouzení. 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování: 
1. Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov: 
Textová část návrhu změny 
Grafická část návrhu změny: 
Výkres základního členění území 1:5 000 
Hlavní výkres 1:5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 
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2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Loukov: 
Textová část - odůvodnění změny 
Textová část - úplné změnové znění (srovnávací znění) 
Textová část - návrh úplného znění po vydání změny č. 1 ÚP Loukov 
Grafická část odůvodnění změny: 
Koordinační výkres 1:5 000 
Výkres širších vztahů 1:100 000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 
Výkres základního členění (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000 
Hlavní výkres (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000 
Posouzení 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 

souhlasí 
s návrhem Změny č. 1 ÚP Loukov, v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, z 
hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby a souladu s politikou 
územního rozvoje a současně ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 

souhlasí 
 

s návrhem Změny č. 1 ÚP Loukov z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. 
Odůvodnění 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil návrh Změny č. 1 ÚP Loukov v částech, které byly společného jednání 
změněny, z následujících hledisek: 

a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov je v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, řešen se 
zajištěním koordinace využívání území zejména s ohledem na širší vztahy. 

b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh Změny č. 1 ÚP Loukov není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, v 
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválenou dne 
15.4.2015 usnesením vlády ČR č. 276. Na záměry či požadavky vyplývající z PÚR ČR nemají změny 
provedené po společném jednání vliv. 

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 5.11.2018 Aktualizaci č. 2 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 27.11.2018. Vzhledem k tomu, že 
stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 ÚP 
Loukov podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona bylo vydáno dne 16.10.2018, tj. před účinností 
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále také ZÚR ZK), je z hlediska souladu se 
ZÚR ZK neaktuální. Krajský úřad tedy provedl i toto posouzení návrhu změny č. 1 ÚP Loukov dle Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2. 
Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, pro řešené území vyplývá: 
- priority územního plánování - jsou uplatněny a vyhodnoceny 
- koridor veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu, Bystřice pod 
Hostýnem - Poličná, PK15 - je respektováno a vyhodnoceno 
- koridor veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury - produktovodu mezinárodního a 
republikového významu, Loukov - Sedlnice (Mošnov), B01 - je respektováno a vyhodnoceno 
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): 
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- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 101 - Kelčský Javorník, PU07 - je respektováno a 
vyhodnoceno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je uplatněno a 
vyhodnoceno 
- cílové kvality krajiny: 
- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Vítonicko (krajina zemědělská intenzivní) - je 
respektováno a vyhodnoceno 
- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Loukovsko (krajina zemědělská intenzivní) - je 
respektováno a vyhodnoceno 
- krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Rajnochovicko (krajina lesní s lukařením) - je 
respektováno a vyhodnoceno. 
Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu Změny č. 1 ÚP Loukov jsou zohledněny a 
zapracovány záležitosti, které pro řešené území vyplývají ze ZÚR ZK, ve znění Aktualizace č. 2. Návrh 
Změny č. 1 ÚP Loukov není v rozporu se ZÚR ZK, ve znění Aktualizace č. 2. 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz 
níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a upravený: 
- dát do souladu jednotlivé části předložené změny, např. níže uvedené: 
- v návrhu textové části nejsou uvedeny úpravy u plochy specifické X (úprava nepřípustného využití – 
viz srovnávací znění) 
- v textové části odůvodnění je v kap. A.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem – se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2 je na konci 
této kapitoly uvedeno: „ÚP Loukov i jeho změna jsou v souladu se Zásadami územního rozvoje 
zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012…“. (Aktualizace č. 2 nabyla účinnosti 27.11.2018) 
- v textové části odůvodnění v kap. B.1 Údaje o splnění požadavků Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Loukov na str. 23 upravit datum aktualizace zastavěného území (zde uvedeno 1.11.201) 
- v textové části odůvodnění v kap. C.1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití… je uvedeno: „Zcela jsou vypuštěny podmínky týkající se plochy s označením X, která byla s 
územního plánu vypuštěna…“. Uvedená plocha z předložené dokumentace vypuštěna nebyla 
- v textové části návrhu v kap. F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití… 
doporučujeme neumožňovat umístění cyklostezek bez vymezení jejich příslušné plochy – plocha 
krajinné zeleně K (viz metodika KÚ ZK). 
 
Vyhodnocení:  

 v textové části odůvodnění (str. 16) opravit datum právního stavu ZUR ZK na 27.11.2018 
 v textové části odůvodnění (str. 23) opravit datum aktualizace zastavěného území 
 v textové části odůvodnění (str. 32) opravit větu „Zcela jsou vypuštěny podmínky týkající se 

plochy s označením X, která byla z územního plánu vypuštěna“…plocha vypuštěna nebyla. 

 

 
Části řešení, které byly změněny po veřejném jednání 

Výkresová část (pokud není blíže specifikováno, promítají se úpravy do odpovídajících výkresů): 

1.Opravena legenda v koordinačním výkrese. 

Textová část (úpravy se promítají do odpovídající části textu): 

1. Do textové části odůvodnění byla doplněna věta: „V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu).“ 
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2. V textové části odůvodnění (str. 16) bylo opraveno datum právního stavu ZUR ZK. 

3. V textové části odůvodnění (str. 23) opraveno datum aktualizace zastavěného území. 

4. V textové části odůvodnění (str. 32) byla vypuštěna věta: „Zcela jsou vypuštěny podmínky 
týkající se plochy s označením X, která byla z územního plánu vypuštěna…“. 

 

 

3) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V rámci projednání Zprávy o uplatňování za uplynulé období neuplatnil dotčený orgán požadavek na 
posouzení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

4) Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Loukov není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

5) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je vyhodnocováno ve vztahu k ÚP Loukov a uplynulému 
vývoji - zastavění návrhových ploch. Nově jsou navrhovány plochy především pro silniční dopravu, 
technickou infrastrukturu a plochy pro obytné funkce.  
A. Bydlení  
Jsou navrženy plochy pro bydlení v následujícím rozsahu:  

 plochy pro bydlení individuální BI č. 1009, 1019  
 plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 1018  

 
Plochy pro bydlení nevychází jen z výpočtu potřeby nových bytů pro dosažení předpokládaného počtu 
obyvatel v obci, ale z optimálních možností rozvoje, jež území poskytuje. Obecně je pro návrh 
zastavitelných ploch důležitý stávající i předpokládaný demografický vývoj. Ale důležitým ukazatelem je 
i hospodárný způsob využití území, což představuje nově navržené využití - vymezení ploch v přímé 
návaznosti na stávající plochy v území s veřejnou infrastrukturou.  
Je zřejmé, že dochází jako u jedné z mála obcí k pozvolnému růstu počtu obyvatel. Příznivý 
demografický vývoj je nutno podpořit a vytvořit vhodné podmínky pro obytnou zástavbu. Z důvodu 
fyzického stárnutí bytového fondu, nedostatku volných kapacit bydlení, převládající touhy po vlastním 
bydlení, a nepředvídatelných migračních jevů lze očekávat zvýšený zájem o nové plochy bydlení. 
Vzhledem k současnému trendu je nutno nabídnout dostatečný počet ploch pro bydlení tak, aby i s 
přihlédnutím ke skutečnosti, že část ploch je reálně nezastavitelná, byl stávající trend udržen.  
Zastavěné území je vymezeno v souladu s ustanovením § 58 stavebního zákona, což v ojedinělých 
případech připouští další rozvoj v rámci zastavěného území, který je však problematicky 
kvantifikovatelný.  
Porovnáním hodnot ze současně platného územního plánu a z RURÚ 2016 lze zjistit, že obec Loukov 
(část Libosváry, Loukov) disponuje větším množstvím zastavitelných ploch pro bydlení, než jaká je jejich 
potřeba. V územním plánu je vymezeno 12,16 ha zastavitelných ploch pro bydlení a potřeba 
zastavitelných ploch je 10,48 (výpočet Urbanka 2016). Dle Zprávy je zastavěno cca 0,9 ha. 
V současné době se již situace dále změnila a došlo (případně nejpozději do 3 let dojde na základě 
smluvních vztahů mezi stavebníky a obcí) k zastavění plochy č. 100 o výměře 4,9 ha. Z tohoto důvodu 
nelze s uvedenou plochou dále kalkulovat. Změnou č. 1 dochází v důsledku překreslení na nový 
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mapový podklad k dílčím změnám výměr (nezobrazovány jako změnové prvky). Současně je vypuštěna 
plocha č. 200 o výměře 0,95 ha a dochází ke zmenšení plochy č. 103. Nově jsou navrženy plochy č. 
1009, 1018 a 1019 o celkové výměře 2,05 ha. Celkově představují návrhové plochy pro obytnou funkci 
výměru 9,79 ha. 
V současné době jsou pozemky v zastavitelné ploše BI 100 z větší míry zastavěné nebo dochází k 
jejich zastavování (vydané územní rozhodnutí) a ostatní pozemky v zastavitelných plochách jsou 
majetkoprávně nedostupné. Obec tedy nemá další pozemky, které by mohla poskytnout k zastavění 
rodinnými domy. Navíc je k pozemkům v ploše BI 100 přivedena technická infrastruktura, tudíž 
připravena k výstavbě. Vlastníci pozemků jsou zavázáni dle kupní smlouvy do cca 3 let postavit RD. Lze 
tedy konstatovat, že plocha BI 100 bude do cca 3 let zcela zastavěna. Proto nemůže být tato plocha 
brána jako využitelná k zastavění.  
Plocha č. 1009 v části Loukov je navržena společně s přístupovou komunikací v ploše DS č. 1010 tak, 
že tvoří další řadu zástavby nad stávajícími rodinnými domy podél silnice II/150 směr Bystřice p. H. 
Plocha představuje v podstatě náhradu za již zastavěné plochy (případně plochy připravované k 
zastavění), zejména lokalitu BI č. 100. Část ploch na území obce je majetkoprávně nedostupná, avšak v 
delším časovém horizontu se s nimi pro zástavbu počítá.  
Plocha BI č. 1019 s předpokládaným záborem 1,08 ha je navržena v části Libosváry podél komunikace 
směrem na Vitonice, kde doplňuje uliční frontu na oboustrannou zástavbu. Plocha představuje společně 
s plochou SO.3 č. 1018 v části Libosváry náhradu za plochu č. 200 (s odsouhlaseným záborem ve výši 
0,95 ha), která byla z plochy pro bydlení změněna na plochu zahrad.  
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navýšením zastavitelných ploch pro obytnou funkci o 
2,05 ha nedojde k hmatatelnému nárůstu ploch pro bydlení. S ohledem na 100% využití plochy č. 100, 
kdy celkové množství navržených ploch nenaplňuje potřebu zastavitelných ploch, je navržené řešení 
akceptovatelné. 
 
B. Silniční doprava  
Navrhované plochy pro silniční dopravu DS č. 1010, 1013, 1014, 1017 jsou podrobněji zdůvodněny v 
kapitole C.1. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy, které reagují na aktuální potřebu území – zajištění 
dopravní obsluhy a dostupnosti území v konkrétních lokalitách, nelze vyhodnocovat pro tyto plochy 
účelnost využití zastavěného území a posuzovat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch ve 
vztahu ke všem zastavitelným plochám se shodnou funkcí. S ohledem na koordinaci širších územních 
vztahů u vybraných ploch pro cyklistickou dopravu nelze najít jiné řešení.  
 
C. Technická infrastruktura  
Navrhované plochy technické infrastruktury T* č. 1011, 1012, 1015, 1016 a úprava plochy č. 515 
představují řešení likvidace odpadních vod v souladu s potřebami území a s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Zlínského kraje – viz kap. A.3 a C.1.3 Odůvodnění. Vzhledem k charakteru staveb – 
kanalizace a sekční čistírny nelze najít jiné variantní řešení, protože plochy jsou navrženy s ohledem na 
spádové poměry a pokrytí odkanalizovaného území.  
 
D. Občanské vybavení  
Plocha OS 1021 pro účely jízdárny je navržena na základě konkrétního požadavku vlastníka a je 
situována do okrajové části obce tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění obytné zástavby. Plocha 
je vymezena v návaznosti na již realizované zemědělské stavby, které tvoří zázemí pro jezdecký areál. 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem se jedná o jediné možné řešení.  
 
E. Plochy individuální rekreace – zahrady  
Jsou nově vymezeny dvě plochy pro individuální rekreaci – zahrady. Jedná s e o plochy navazující na 
stávající zástavbu s vysokým podílem zahrad a jejich rekreačním využitím, ve kterých je výrazně 
omezena možnost další výstavby. Změnou č.1 došlo ke změně způsobu využití na plochu RZ u plochy 
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č. 200 a nově je navržena plocha č. 1020 za kostelem. Vždy se jedná o plochy zahrad navazujících na 
zástavbu obce. 
 
 
 

6) Rozhodnutí o námitkách 
K projednanému návrhu změny č. 1 územního plánu Loukov nebyla podána žádná námitka. 
 
 

7) Vyhodnocení připomínek 
Připomínky ke společnému jednání: 
 

1) Ing. Renáta Vrubelová a Ing. Vít Vrubel, Na Nivách 1266, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
ze dne 19.07.2018 

 
Žádáme Vás tímto o zařazení našeho pozemku par. č. 6291 do zastavitelné plochy ÚP Loukova, za 
účelem stavby pro individuální rekreaci (zahrádkářská/rekreační chata). Děkujeme za kladné vyřízení. 
 
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 6291 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem bude zařazen do ploch 
individuální rekreace – zahrady RZ s možností umístění zahrádkářské chaty v této ploše. Řešený 
pozemek se dle územního plánu Loukov vydaného 13.06.2012 nachází mimo zastavěné území obce 
v ploše krajinné zeleně K. Pozemek je v současné době využíván jako zahrada, toto využití je zaneseno 
i v katastru nemovitostí. Obdobné druhy pozemků jsou v územním plánu Loukov řešeny jako 
zastavitelné zahrady v plochách individuální rekreace – zahrady RZ. Tato zahrada navazuje na plochu 
smíšenou obytnou vesnickou SO.3. 
 

2) Marta Buksová, Libosváry 49, 768 75 Loukov, ze dne 23.07.2018 
 
Žádám o převedení pozemků p. č. 2401 a 2406 v k. ú. Libosváry z plochy zemědělské na plochu sport 
a rekreaci. 
 
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2401 a 2406 v k. ú. Libosváry budou převedeny z plochy zemědělské na 
plochu pro sport a rekreaci. Řešený pozemek parc. č. 2406 se dle územního plánu Loukov vydaného 
13.06.2012 nachází mimo zastavěné území obce v ploše zemědělské Z. Řešený pozemek parc. č. 2401 
se nachází mimo zastavěné území z části v ploše zemědělské Z a z části v návrhové ploše pro silniční 
dopravu DS 402. Oba pozemky spadají do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, která se 
vyznačuje průměrnou produkční schopností.  
Záměr žadatelky Marty Buksové souvisí se záměrem žadatelky Mgr. Olgy Štěpánové. Výše uvedené 
pozemky budou využity jako výběh pro koně u plánované jízdárny na pozemku parc. č. 2408 v k. ú. 
Libosváry, kde je v současné době realizována stavba pro zemědělství – sklad sena. Navrhovaná 
jízdárna a stáje budou situovány na úrovni zastavitelných zahrad, mimo úroveň výstavby rodinných 
domů. Tím nebude narušena čistota bydlení. 
Navržená plocha musí respektovat hranici návrhové plochy pro silniční dopravu DS 402. 
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3) Mgr. Olga Štěpánová, Lázně 796, 768 72 Chvalčov, ze dne 23.07.2018 
 
Žádám o převedení pozemků p.č. 2408, 2394, 2404, 2403, 2402 v k.ú. Libosváry z plochy zemědělské 
na plochu sportu a rekreace za účelem stavby jízdárny. Na pozemku p.č. 2408 se nachází stavba pro 
zemědělství, do budoucna plánujeme provozovat pozemky ke sportu a rekreaci. 
 
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2401 a 2406 v k. ú. Libosváry budou převedeny z plochy zemědělské na 
plochu pro sport a rekreaci. Řešený pozemek parc. č. 2406 se dle územního plánu Loukov vydaného 
13.06.2012 nachází mimo zastavěné území obce v ploše zemědělské Z. Řešený pozemek parc. č. 2401 
se nachází mimo zastavěné území z části v ploše zemědělské Z a z části v návrhové ploše pro silniční 
dopravu DS 402. Oba pozemky spadají do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, která se 
vyznačuje průměrnou produkční schopností.  
Záměr žadatelky Mgr. Olgy Štěpánové souvisí se záměrem žadatelky Marty Buksové. Výše uvedené 
pozemky budou využity jako výběh pro koně u plánované jízdárny na pozemku parc. č. 2408 v k. ú. 
Libosváry, kde je v současné době realizována stavba pro zemědělství – sklad sena. Navrhovaná 
jízdárna a stáje budou situovány na úrovni zastavitelných zahrad, mimo úroveň výstavby rodinných 
domů. Tím nebude narušena čistota bydlení. 
Navržená plocha musí respektovat hranici návrhové plochy pro silniční dopravu DS 402. 
 
Připomínky k veřejnému jednání: 
K veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Loukov nebyla podána žádná připomínka. 
 

 
 
 
 
 
 

POUČENÍ 
 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti změně č. 1 Územního plánu Loukov vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu 
s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
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V Loukově dne: 

 

……………………………                                                                           ……………………………… 

 Ing. Antonín Zlámal  Martin Rosecký 

 starosta obce Loukov                                                                    místostarosta obce Loukov 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
1. Textová část návrhu územního plánu 
2. Grafická část návrhu územního plánu 
3. Textová část odůvodnění územního plánu 
4. Grafická část odůvodnění územního plánu 
 
 
 
 
 
Lhůta pro vyvěšení: 
Tento návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na úřední desce obce Loukov, a to také způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (na stránkách www.loukov.cz) Lhůta pro vyvěšení je od 24.6.2019 
  
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 24.6.2019 
 
 
 
Sejmuto dne: ……………………………..……. 
 
 
 
 
Razítko + podpis: ………………………..………. 


