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Údaje o stávající územně plánovací dokumentaci:
Územní plán Brumov-Bylnice (dále jen „územní plán“) byl vydán Zastupitelstvem města BrumovBylnice dne 18.9.2014 pod číslem usnesení č. 13/21/2014/298, a to jako Opatření obecné povahy
č. 01/2013, které nabylo účinnosti dne 4.10.2014.
V současnosti je územní plán platný ve znění změny č. 2, která byla vydána formou Opatření obecné
povahy č. 01/2020 Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 24.9.2020 pod číslem usnesení
146/11/ZM/2020 a nabyla účinnosti dne 14.10.2020

Údaje o pořizovateli:
Pořizovatel změny č. 4:
Městský úřad Brumov-Bylnice
stavební úřad
náměstí Hildy Synkové č.p. 942
763 31 Brumov-Bylnice
Určený zastupitel:

Kamil Macek

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jaroslav Kozubík, referent stavebního úřadu

Rozhodnutí o pořízení změny územního plánu:
Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.9.2020
pod usnesením č. 147/11/ZM/2020 pořízení Změny č. 3 Územního plánu Brumov-Bylnice (dále jen
„změna č. 3 ÚP BB“). Rozšíření změny územního plánu o lokality č. 4 a 5 bylo schváleno
Zastupitelstvem města dne 17.12.2020 pod číslem usnesení 167/12/ZM/2020.
Do pořizované změny územního plánu jsou zařazeny lokality:
1. Brumov, Uhlové - změna plošného a prostorového uspořádání plochy lesní (kód plochy L)
a plochy zemědělské (kód plochy Z) na plochu bydlení – bydlení individuální (kód plochy
BI), a to na části pozemků 1438/8 a 1440/3 v k.ú. Brumov.
2. Brumov, rybníky – změna plošného a prostorového uspořádání areálu rybníků, který je
vymezen jako plochy s plošným a prostorovým uspořádáním vodní plochy a toky (kód
plochy WT), plochy krajinné zeleně (kód plochy K), plochy občanského vybavení –
tělovýchova a sport, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (kód plochy DS) na
specifickou plochu občanské vybavenosti řešící komerční využití celého areálu rybníků
pro malokapacitní ubytování, rybolov a rekreaci.
3. Bylnice, Blizákovce - změna plošného a prostorového uspořádání plochy zemědělské
(kód plochy Z) na plochu bydlení – bydlení individuální (kód plochy BI), a to na pozemku
1539/1 v k.ú. Bylnice.
4. Brumov, školka Družba – Rozšíření areálu školky v souvislosti se záměrem její dostavby
(rozšíření hrací venkovní plochy zahrady MŠ).
5. Bylnice, Blizákovce II - změna plošného a prostorového uspořádání plochy zemědělské
(kód plochy Z) na plochu smíšené obytné vesnické (kód plochy SO.3), a to na části
pozemku 1766/16 v k.ú. Bylnice.
Výše uvedené lokality jsou zakresleny v Příloze č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice dne 11.2.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 4, a to zkráceným
postupem. Bylo proto s určeným zastupitelem dohodnuto, že změna pořizovaná zkráceným
postupem bude přečíslována na č. 3 (protože ta nabude účinnosti dříve) a původně schválený záměr
na pořízení změny č. 3 bude dále projednáván jako změna č. 4 ÚP BB.
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a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
V územně analytických podkladech ORP Valašské Klobouky nejsou pro řešené lokality stanoveny
požadavky nad rámec územního plánu, proto budou respektovány stávající limity v území stanovené
územním plánem.
Všeobecné požadavky:
 Urbanistická koncepce:
- Zachovat urbanistickou koncepci vymezenou platným územním plánem.
 Koncepce veřejné infrastruktury:
- Zachovat koncepci veřejné infrastruktury vymezenou platným územním plánem.
- Prověřit stávající technickou a dopravní infrastrukturu v návaznosti na vymezení nové plochy
pro bydlení; v případě nedostatečné kapacity navrhnout posílení.
- Dopravní napojení nových ploch řešit v souladu s platnými normami a právními předpisy.
- Zásobování vodou i odkanalizování nové plochy pro bydlení řešit v souladu s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a koncepcemi města.
- Likvidaci dešťových vod řešit vsakováním přímo v řešené ploše pro bydlení.
 Koncepce uspořádání krajiny:
- Zachovat koncepci uspořádání krajiny vymezenou platným územním plánem.
Požadavky pro jednotlivé lokality:
Lokalita č. 1 – z4.1_Brumov, Uhlové –
Prověřit, posoudit a vyhodnotit požadavek navrhované změny plošného a prostorového uspořádání
plochy na části pozemků parc.č. 1438/8, 1440/3 v k.ú. Brumov, a to z plochy s plošným a
prostorovým uspořádáním plochy lesní (kód plochy L) a plochy zemědělské (kód plochy Z) na plochu
bydlení – bydlení individuální (kód plochy BI).
Změna je navrhována vlastníkem jednoho z pozemků, který zde plánuje výstavbu rodinného domu.
Lokalita č. 2 – z4.2_Brumov, Rybníky –
Prověřit, posoudit a vyhodnotit požadavek navrhované změny plošného a prostorového uspořádání
plochy na pozemcích parc.č. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1649, 1650/6 v k.ú. Brumov, a to z plochy
s plošným a prostorovým uspořádáním vodní plochy a toky (kód plochy WT, WT 591), plochy krajinné
zeleně (kód plochy K), plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (kód plochy OS 541), plochy
dopravní infrastruktury – silniční doprava (kód plochy DS 586) na specifickou plochu občanské
vybavenosti řešící komerční využití celého areálu rybníků pro malokapacitní ubytování, rybolov a
rekreaci).
Změna je navrhována vlastníkem většiny pozemků, který zde plánuje realizaci záměru vybudování
sportovně-rekreačního areálu.
Lokalita č. 3 – z4.3_Bylnice, Blizákovce –
Prověřit, posoudit a vyhodnotit požadavek navrhované změny plošného a prostorového uspořádání
plochy na pozemku 1539/1 v k.ú. Bylnice, a to z plochy s plošným a prostorovým uspořádáním plochy
zemědělské (kód plochy Z) na plochu bydlení – bydlení individuální (kód plochy BI).
Změna je navrhována vlastníkem pozemku, který zde plánuje výstavbu několika rodinných domů.
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Lokalita č. 4 – z4.4_Brumov, školka Družba –
Prověřit, posoudit a vyhodnotit požadavek navrhované změny plošného a prostorového uspořádání
plochy na části pozemku parc.č. 360/11 v k.ú. Brumov, a to z plochy s plošným a prostorovým
uspořádáním plochy veřejných prostranství (kód plochy P*), plochy dopravní infrastruktury – silniční
doprava (kód plochy DS) a plochy bydlení – bydlení hromadné (kód plochy BH) na plochu občanského
vybavení – veřejná vybavenost (kód plochy OV).
Změna je navrhována vlastníkem pozemku, který zde plánuje rozšíření oplocené zahrady u stávající
školky.
Lokalita č. 5 – z4.5_Bylnice, Blizákovce II –
Prověřit, posoudit a vyhodnotit požadavek navrhované změny plošného a prostorového uspořádání
plochy na části pozemku parc.č. 1766/16 v k.ú. Bylnice, a to z plochy s plošným a prostorovým
uspořádáním plochy zemědělské (Z) na plochy smíšené obytné vesnické (SO.3).
Změna je navrhována vlastníkem pozemku, který zde plánuje výstavbu rodinného domu.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Nejsou stanoveny.

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
S ohledem na rozsah a charakter změny se veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
nepředpokládají.
Případné vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření vyvolené změnou
územního plánu prověří a vyhodnotí zpracovatel dalšího stupně územně plánovací dokumentace.
Asanace nejsou navrženy.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
Bude prověřen požadavek na vymezení plochy pro zpracování územní studie, a to pro lokalitu
z4.2_Brumov, Rybníky.

e) případný požadavek na zpracování variant řešení
Zpracování variant není stanoveno a nepředpokládá se.

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Návrh změny územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), dále dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách pro využívání území, v platném znění, v rozsahu měněných
částí územního plánu Brumov-Bylnice.
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Obecné pokyny pro zpracování:
- forma zpracování bude dle metodiky Zlínského kraje;
- územní plán bude vložen na aktualizovaný mapový podklad platný ke dni podpisu Smlouvy o
dílo (dále jen „SoD“);
- v koordinačním výkrese zakreslit pás území kolem hranice obce z ÚP sousedních obcí, které
mají pořízenou územně plánovací dokumentaci dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ze
kterého by byly zřejmé návaznosti závaznosti záměrů na území sousedních obcí;
- obsah grafické a textové části bude vypracován dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.;
- případná úprava dokumentace pro opakované veřejné projednání bude řešena formou
dodatku SoD;
Dokumentace pro veřejné jednání:
- ve fyzické podobě bude vyhotoveno 1 paré dokumentace;
- v digitální podobě bude předána výkresová část ve formátu *.pdf a textová část ve formátu
*.doc/ *. docx.
- výkresy změny územního plánu budou v tištěné podobě zpracovány jako výřez řešeného
území, v elektronické podobě (formát *.pdf) budou zpracovány v plném rozsahu.
Obsah dokumentace:
 Návrhová část změny ÚP:
P1Textová část návrhu změny ÚP (vyhotovení formou změny zákona);
P2-1Výkres základního členění návrhu změny č. 4, M 1:5.000;
P2-2Hlavní výkres návrhu změny č. 4, M 1:5.000;
P2-3Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření návrhu změny č. 4, M 1:5.000.
 Odůvodnění ÚP, včetně projednávané změny ÚP:
P3Textová část odůvodnění návrhu změny ÚP;
P3-1Srovnávací znění textové části návrhu územního plánu;
P4-1Koordinační výkres, stav po změně č. 4, M 1:5.000;
P4-2Výkres dopravní infrastruktury, stav po změně č. 4, M 1:5000;
P4-3Výkres technické infrastruktury, stav po změně č. 4, M 1:5000;
P4-4Vyhodnocení předpokládaných záboru ZPF a PUPFL, stav po změně č. 4, M 1:5.000;
P4-5Výkres širších vztahů, stav po změně č. 4, M 1:100.000;
 Předpokládaná podoba úplného znění:
P5-2-1- Výkres základního členění, předpokládané úplné znění po změně č. 4, M 1:5.000;
P5-2-2- Hlavní výkres, předpokládané úplné znění po změně č. 4, M 1:5.000;
P5-2-3- Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, předpokládané úplné znění po změně
č. 4, M 1:5.000;
Dokumentace úplného znění:
- název dokumentace: Územní plán Brumov-Bylnice, úplné znění po změně č. 4;
- ve fyzické podobě budou vyhotoveny 2 paré dokumentace;
- v digitální podobě bude předána celá dokumentace ve formátech *. xls, *.doc, *.pdf, *. dgn.
- dokumentace úplného znění bude obsahovat – 1 x CD nosič, na kterém bude uložena
dokumentace změny a úplného znění (CD nosiče určené do jednotlivých paré dokumentace
budou vyhotoveny pořizovatelem);
- před odevzdáním dokumentace úplného znění nechá zpracovatel provést kontrolu dat
digitálního zpracování Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem územního plánování.

__________________________________________________________________________________________
Městský úřad Brumov-Bylnice
stavební úřad
Nám. H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice

tel.: 577 305 111
fax.:577 305 112

www.brumov-bylnice.cz

Návrh Zadání změny č.4 Územního plánu Brumov-Bylnice

str. 7

Obsah dokumentace:
 Návrhová část úplného znění Územního plánu Brumov-Bylnice po změně č. 4:
P1Textová část - úplné znění územního plánu po změně č. 4;
P2-1Výkres základního členění - úplné znění územního plánu po změně č. 4; M 1:5.000;
P2-2Hlavní výkres - úplné znění územního plánu po změně č. 4; M 1:5.000;
P2-3Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - úplné znění územního plánu po
změně č. 4; M 1:5.000.
 Odůvodnění Územního plánu Brumov-Bylnice po změně č. 4:
P3-0Textová část odůvodnění platného ÚP;
P3-1Textová část odůvodnění změny č. 4 ÚP;
P4 1-1 - ÚP BB – Koordinační výkres, stav po změně č. 4; M 1:5.000;
P4 1-1a - ÚP BB – Koordinační výkres zastavěného území Brumov, Bylnice, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-1b - ÚP BB – Koordinační výkres zastavěného území Svatý Štěpán, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-1c - ÚP BB – Koordinační výkres zastavěného území Sidonie, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-2 - ÚP BB – Výkres dopravní infrastruktury, stav po změně č. 4; M 1:5.000;
P4 1-3 - ÚP BB – Výkres technické infrastruktury, stav po změně č. 4; M 1:5.000;
P4 1-3a - ÚP BB – Výkres technické infrastruktury zast. úz. Brumov, Bylnice, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-3b - ÚP BB – Výkres technické infrastruktury zast. úz. Svatý Štěpán, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-3c - ÚP BB – Výkres technické infrastruktury zast. úz. Sidonie, stav po změně č. 4;
M 1:2.000;
P4 1-4 - ÚP BB - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č. 4;
M 1:5.000;
P4 1-5 - ÚP BB - Výkres širších vztahů, stav po změně č. 4; M 1:100.000.

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území.
Politika územního rozvoje České republiky:
Vláda ČR, v souladu se zněním zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a
zejména s ustanovením hlavy III, díl 2, na svém jednání dne 17.08.2020 pod usnesením č. 833
schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 nahrazuje Politiku územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády č. 276, ze dne 15.04.2015.
Pro řešené lokality nevyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3 a 5, žádné požadavky.
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje:
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
12.9.2012 pod číslem usnesení č. 0749/Z21/12 a neklade na změnu územního plánu žádné
požadavky.
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje
usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018; tato nabyla účinnosti dne 27.11.2018.
Úplné znění je zveřejněno na odkazu: https://www.kr-zlinsky.cz/uplne-zneni-zasad-uzemnihorozvoje-zlinskeho-kraje-po-vydani-aktuali-zace-c-2-cl-4466.html.
Pro řešené lokality nevyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2
žádné požadavky.
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Lokalita č. 1 – z4.1_Brumov, Uhlové –
Změna územního plánu spočívá ve změně plošného a prostorového uspořádání plochy lesní (kód
plochy L) a plochy zemědělské (kód plochy Z) na plochu pro bydlení, kde se uvažuje s výstavbou
jednoho rodinného domu.
Vzhledem k velikosti lokality, a také k tomu, že pozemky navazují na plochy, které jsou určeny
platným územním plánem k zastavění, nepředpokládá se zpracování posouzení vlivů změny
územního plánu na soustavu či vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, byť
lokalitou prochází hranice II a IV. zóny CHKO.
Lokalita č. 2 – z4.2_Brumov, Rybníky –
Změna územního plánu spočívá ve vymezení specifické plochy občanské vybavenosti řešící komerční
využití celého areálu Brumovských rybníků pro malokapacitní ubytování, rybolov a rekreaci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vymezení specifické plochy občanské vybavenosti, která ale
podstatným způsobem neovlivní okolní prostředí Brumovských rybníků, nepředpokládá se zpracování
posouzení vlivů změny územního plánu na soustavu či vyhodnocení vlivů změny územního plánu na
životní prostředí.
Lokalita č. 3 – z4.3_Bylnice, Blizákovce –
Změna územního plánu spočívá ve změně plošného a prostorového uspořádání plochy s plošným a
prostorovým uspořádáním plochy zemědělské (kód plochy Z) v ploše, která je využívána jako
zemědělská půda (sady, drobná držba, zahrady) na plochu pro bydlení, kde se uvažuje s výstavbou
několika rodinných domů.
Vzhledem k tomu, že do řešeného území nezasahuje a ani se v jeho blízkosti nenachází soustava
Natura 2000, pozemky navazují na plochy, které jsou určeny platným územním plánem k zastavění a
v blízkosti řešené změny se nenachází území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, nepředpokládá
se zpracování posouzení vlivů změny územního plánu na soustavu či vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí.
Lokalita č. 4 – z4.4_Brumov, školka Družba –
Změna územního plánu spočívá ve změně plošného a prostorového uspořádání plochy s plošným a
prostorovým uspořádáním plochy veřejných prostranství, plochy dopravní infrastruktury a plochy
hromadného bydlení v ploše, která je využívána jako veřejné prostranství s parkovištěm u mateřské
školky na plochu občanské veřejné vybavenosti, kde se uvažuje s rozšířením areálu (zahrady) u MŠ.
Vzhledem k tomu, že do řešeného území nezasahuje a ani se v jeho blízkosti nenachází soustava
Natura 2000, pozemky navazují na plochy, které jsou určeny platným územním plánem k zastavění a
v blízkosti řešené změny se nenachází území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, nepředpokládá
se zpracování posouzení vlivů změny územního plánu na soustavu či vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí.
Lokalita č. 5 – z4.5_Bylnice, Blizákovce II –
Změna územního plánu spočívá ve změně plošného a prostorového uspořádání plochy s plošným a
prostorovým uspořádáním plochy zemědělské (kód plochy Z) v ploše, která je využívána jako
zemědělská půda (sad, drobná držba, zahrada) na plochu pro bydlení smíšené obytné vesnické, kde
se uvažuje s výstavbou jednoho rodinného domu.
Vzhledem k tomu, že do řešeného území nezasahuje a ani se v jeho blízkosti nenachází soustava
Natura 2000, pozemky navazují na plochy, které jsou určeny platným územním plánem k zastavění a
v blízkosti řešené změny se nenachází území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, nepředpokládá
se zpracování posouzení vlivů změny územního plánu na soustavu či vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí.

Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností
Bude doplněno jako samostatná příloha po projednání.
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Příloha č. 1 Výřez hlavního výkresu územního plánu s vyznačením lokality č. 1 (lokalita vyznačena červeně)

__________________________________________________________________________________________
Městský úřad Brumov-Bylnice
stavební úřad
Nám. H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice

tel.: 577 305 111
fax.:577 305 112

www.brumov-bylnice.cz

Návrh Zadání změny č.4 Územního plánu Brumov-Bylnice

str. 10

Příloha č. 2 Výřez hlavního výkresu územního plánu s vyznačením lokality č. 2 (lokalita vyznačena červeně)
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Příloha č. 3 Výřez hlavního výkresu územního plánu s vyznačením lokality č. 3 (lokalita č. 3 je vyznačena červeně,
modře je vyznačena lokalita č. 5)
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Příloha č. 4 Výřez hlavního výkresu územního plánu s vyznačením lokality č. 4 (lokalita vyznačena zeleně)
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Příloha č. 5 Výřez hlavního výkresu územního plánu s vyznačením lokality č. 5 (lokalita č. 5 je vyznačena červeně,
modře je vyznačena lokalita č. 3)
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Příloha č. 6 legenda hlavního výkresu Územního plánu Brumov-Bylnice
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