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Záznam o účinnosti 
    Správní orgán, který vydal poslední aktualizaci:       Zastupitelstvo Města Luhačovice 

                                                        Pořadové číslo poslední aktualizace:                         3. 

Datum nabytí účinnosti poslední změny ÚP:            30.03.2021     
 
Pořizovatel:                                      Městský úřad Luhačovice, odbor stavební 
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:               Ing. Marcela Malá 
Funkce:                                                               referent stavebního odboru  
 

Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: 
 

 
 

  

Městský úřad Luhačovice  
odbor stavební – územní plánování   

nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
 

 

 
 

 
 

Úplné znění Územního  plánu  Luhačovice po vydání změny č. 3 
 

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební jako úřad územního plánování (pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, zajistil v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního plánu Luhačovice zahrnující 
úplné znění po změně č. 3 ke dni 30. 3. 2021, jak vyplývá ze zprávy o uplatňování Územního plánu Luhačovice, 
která obsahovala pokyny pro zpracování změny č. 3 ÚP Luhačovice, přičemž Územní plán Luhačovice vydalo 
Zastupitelstvo města Luhačovice usnesením č. 52/Z6/2008 ze dne 11. 9. 2008 s nabytím účinnosti dne 2. 10. 
2008, změnu č. 1 vydalo Zastupitelstvo města Luhačovice usnesením č. 443/Z26/2010-2014 ze dne 13. 3. 2014 
s nabytím účinnosti dne 1. 4. 2014, změnu č. 2 vydalo Zastupitelstvo města Luhačovice usnesením č. 
108/Z6/2018-2022 dne 19. 9. 2019 s nabytím účinnosti od 9.10. 2019.  
 
Vyhotovení Územního plánu Luhačovice zahrnující úplné znění  po změně č. 3 ke dni  30. 3. 2021 zní: 
 

****** 
 

Zastupitelstvo města Luhačovice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ust. 
§ 43 ost. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 
 
 
 

vydává 

 

Územní plán Luhačovice 

 
 

 

malam
Město
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Obsah: 

Textová část návrhu (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.1. 
 

Grafická část návrhu (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7) je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.2. 
 
 

Odůvodnění 

I. Územní plán Luhačovice vydaný Zastupitelstvem města Luhačovice usnesením č. 52/Z6/2008 

s nabytím účinnosti dne 2.10. 2008 

 
Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha č. 3 
Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4. 

 
 

I.1. Postup při pořízení územního plánu : 
Záměr na pořízení byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 9. 2004  usn. č. V/64/2004. 
Přípravné práce a zpracování průzkumů a rozborů včetně zadání probíhalo v období od 11/2004 – 01/2006. 
Zadání územního plánu bylo zpracováno dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci. Projednání zadání proběhlo dle § 20 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona takto: k veřejnému nahlédnutí byl návrh zadání vystaven po dobu 30 dnů u pořizovatele v době od 8. 3. -  
7. 4. 2006, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou dne 2. 3. 2006. Do 15 dnů od posledního dne vystavení 
mohl každý uplatnit své podněty. Návrh zadání byl veřejně projednán dne 29. 3. 2006 v 16.00 hod na Městském 
úřadu v Luhačovicích. Dotčeným orgánům státní správy zaslal pořizovatel návrh zadání změny ÚPN SÚ 
v souladu s § 20 odst. 3 stavebního zákona jednotlivě. Lhůta stanovená pro podání stanovisek byla 30 dnů. 
Projednání pro dotčené orgány státní správy se konalo dne 29. 3. 2006 na Městském úřadu v Luhačovicích. 
Stanoviska podaná ze strany dotčených orgánů státní správy byla zapracována do návrhu zadání.  
Ze strany veřejnosti byly k návrhu zadání podány podněty. Požadavek sousedního orgánu územního plánování 
byl do návrhu zadání zapracován. Zastupitelstvo města dne 7. 9. 2006 pod č. usn. VI/65/2006 návrh zadání 
schválilo. 
 Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2007 vstoupil  v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon),  byl územní plánu dokončen v souladu s novým stavebním zákonem  a jeho 
prováděcími předpisy. 
 
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán státní správy 
neuplatnil požadavek na posouzení Územního plánu města Luhačovice z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  Dále dle 
§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byl vyloučen významný vliv na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Pokud nebyl uplatněn požadavek na posouzení územního plánu z hlediska 
vlivů na životní prostředí nebo byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti není zpracování 
konceptu územního plánu povinné. Rovněž z průběhu projednání zadání nevyplynuly žádné zásadní požadavky 
na zpracování variant řešení územního plánu, které by řešil koncept územního plánu. Na základě schváleného 
zadání byl projektantem Ing. arch Leopoldem Pšenčíkem, atelier UTILIS zpracován přímo návrh Územního 
plánu města Luhačovice.  Určeným zastupitelem byl jmenován Ing. Martin Plášek. 
 
Projednání návrhu územního plánu proběhlo dle § 50 odst. 2 stavebního zákona takto:  
společné jednání o návrhu územního plánu v souladu se uskutečnilo dne 1. 11. 2007, což pořizovatel oznámil  
dne  5. 10. 2007 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Luhačovice a sousedním obcím.  
Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode 
dne společného jednání. Po tuto dobu bylo možné nahlížet u pořizovatele do návrhu územního plánu. Návrh 
územního plánu vč. zprávy o projednání byl předložen v souladu s § 51 odst.1 Krajskému  úřadu  Zlínského 
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu k posouzení před řízením o jeho vydání.  
Pořizovatel vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů. Vyhodnocení vč. kopií stanovisek dotčených orgánů byla 
předána projektantovi Ing. arch Leopoldu Pšenčíkovi, který provedl opravy v dokumentaci a textové části. 
 
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu dle § 52 odst. 1 stavebního zákona se 
kona dne 30. 7. 2008 od 14.00 hod na Městském úřadu v Luhačovicích, což pořizovatel oznámil veřejnou 
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vyhláškou dne 2. 6. 2008. Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu 
vystaven u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem zastavitelných 
ploch mohou podat proti návrhu územního plánu námitky, ostatní uplatnili připomínky. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem Ing. Martinem Pláškem následně vyhodnotí dle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky 
projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. 
 
 
 

Textová část odůvodnění (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.3. 
 

Grafická část odůvodnění (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7) je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.4. 
 
 
 

A) Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle ust. § 53 odst.4, 5 stavebního zákona následovně: 
 
 

1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem: 
Politika územního rozvoje České republiky  byla schválena usnesením vlády ČR č.561 dne 17.5.2006. 
Vyhodnocení: pro řešení územního plánu Luhačovice nevyplývají z politiky územního rozvoje žádné 
konkrétní požadavky, návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky. 
Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace (Terplan 1994),  schválen usnesením vlády ČR 
č.150 dne 23.3.1994 a jeho změny  č. 1-6  schválené  zastupitelstvem Zlínského kraje. 
Vyhodnocení:   řešení územního plánu není v rozporu s platnou ÚPN VÚC ZA a jejími změnami č. 1-6 
schválenými zastupitelstvem Zlínského kraje.  
 
 

2. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území: 
S cíly a úkoly územního plánování, tj. s vytvořením vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je návrh územního plánu  v souladu.  
 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 
Návrh územního plánu  je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů: 
Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 
předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven. 
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řád při projednávání 
návrhu územního plánu nebyly řešeny . 
Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu jehož součástí je i vyhodnocení dotčených 
orgánů, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.5. 
 

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 
V rámci návrhu územního plánu  nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 
 

6. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak bylo zohledněno): 
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů bylo vydáno dne 28. 3. 2006  pod č.j.KUZL 16594/2006 a je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.6. 

      Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán státní správy 
neuplatnil požadavek na posouzení Územního plánu města Luhačovice z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  Dále 
dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti.  



  
Stránka 4 

 
  

       Pokud nebyl uplatněn požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo 
byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti není zpracování konceptu územního plánu 
povinné. Rovněž z průběhu projednání zadání nevyplynuly žádné zásadní požadavky na zpracování variant 
řešení územního plánu, které by řešil koncept územního plánu. Na základě schváleného zadání byl 
projektantem zpracován přímo návrh Územního plánu města Luhačovice. 

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch: 
       Navržené plochy v předchozím ÚPN SÚ Luhačovice schváleném v r. 1995 jsou téměř zastavěny nebo  

z hlediska majetkoprávního nejsou dosažitelné. Proto bylo třeba vyhledat nové plochy pro rozvoj města na 
dalších 10-15 let a z těchto důvodů i zastupitelstvo rozhodlo v r. 2004 o pořízení nového územního plánu. 
Koncepce rozvoje budování města navrhuje rozvoj všech základních urbanistických funkcí a navazuje na 
architektonický odkaz minulosti. Územní plán navrhuje především nové plochy pro bydlení. Rozsah lázeňské 
zóny (občanská vybavenost-lázeňství) zůstává v původním rozsahu. Plochy výroby a skladování jsou 
zvětšovány minimálně a to jen  v  JZ části města. Zastavěné území je vymezeno samostatně pro 
Luhačovice a samostatně i pro každou z integrovaných částí: Polichno, Řetechov, Kladná Žilín.  

       Územní plán je zpracován na základě aktuálních poznatků o území a jeho potřebách a vytvoří   
       komplexní strategickou koncepci rozvoje města. 
 
 

B) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Martinem Pláškem v souladu s ust. § 53 odst. 1 
stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu  Luhačovice a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu . 
 

1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu: 
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se 
uskutečnilo dne 1. 11. 2007  tj. do 3. 12. 2007. Vyhodnocení dotčených orgánů, které uplatnily svá 
stanoviska je bsoučástí přílohy č. 5a. 

 

2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Luhačovice: 
Nejpozději při veřejném projednání, t.j. do 30. 7. 2008 mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti uplatnit své námitky. Rozhodnutí o námitkách podaných ve stanovené lhůtě je nedílnou součástí 
opatření obecné povahy jako příloha č. 7a. 
 

 

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu : 
 Nejpozději při veřejném projednání, t.j. do 30. 7. 2008  mohl každý uplatnit své připomínky. Vyhodnocení 
připomínek podaných ve stanovené lhůtě je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 7a. 

 

 

 

II. Změna č. 1 Územního plánu Luhačovice vydaná Zastupitelstvem města Luhačovice usnesením č. 

443/Z26/2010-2014 ze dne 13. 3. 2014 s nabytím účinnosti dne 1. 4. 2014 

 
Struktura tohoto opatření obecné povahy, počet a skladba jeho příloh vychází z platného Územního plánu 
Luhačovice. 

 

 

II. 1. Postup při pořízení návrhu aktualizace ÚP Luhačovice  

 

 Územní plán Luhačovice vydalo Zastupitelstvo města Luhačovice formou opatření obecné povahy č. 
1/2008 usnesením č. 52/Z6/2008 ze dne 11. 9. 2008 s nabytím účinnosti dne 2. 10. 2008.  

 Vyhodnocení územního plánu musí být na základě stavebního zákona ust. § 55 odst. 1) pravidelně 
prověřováno.  Podkladem pro aktualizaci územního plánu je zpráva o uplatňování územního plánu 
v uplynulém období, která je schvalována zastupitelstvem města v samostatné působnosti.  

 Návrh zprávy o uplatňování vypracoval Městský úřad Luhačovice, stavební odbor, oddělení územního 
plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem.  

Určeným členem zastupitelstva města Luhačovice pro spolupráci s pořizovatelem byl zvolen Ing. Martin Plášek. 



  
Stránka 5 

 
  

 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu bylo zahájeno dne 2. 3. 2012, dle § 47 odst. 2 
stavebního zákona. 

 Návrh Zprávy o uplatňování byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, což pořizovatel 
oznámil veřejnou vyhláškou ve lhůtě od 5. 3. 2012 do 5. 4. 2012 na Městském úřadě v Luhačovicích. 

 Na základě výsledků projednání byl návrh Zprávy o uplatňování územního plánu ve spolupráci 
s určeným zastupitelem upraven a dne 10. 4. 2012 předložen do zastupitelstva města ke schválení.  

 Zpráva o uplatňování Územního Plánu Luhačovice v období 2008 – 2012, která obsahuje pokyny pro 
zpracování změny č. 1, byla schválena zastupitelstvem města Luhačovice usnesením č. 249/Z13/ 2010-
2014 ze dne 28. 6. 2012, přičemž její návrh byl v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona před 
jejím předložením Zastupitelstvu města ke schválení konzultován se sousedními obcemi a dotčenými 
orgány.  

 Návrh změny č. 1 Územního plánu Luhačovice vypracoval Ing. arch. Leopold Pšenčík, atelier UTILIS 
ČKA 00 813.  

 Společné jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Luhačovice (dále jen změna č. 1) bylo zahájeno 
přípisem pořizovatele dne 16. 1. 2013, který oznámil místo a dobu konání společného jednání ve smyslu 
ust. § 50 stavebního zákona ve spojení s ust. § 172 správního řádu a to dne 4. 2. 2013. 

 Návrh změny č. 1 územního plánu byl společně projednán dne 4. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Luhačovice. 

 Návrh změny č. 1 byl doručen veřejnou vyhláškou, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou od 16. 1. 
2013 do 1. 3. 2013. Veřejná vyhláška byla svěšena z důvodu nutnosti opakovaného společného jednání 
dne 25. 3. 2013 

 Jelikož bylo porušeno ustanovení § 20 stavebního zákona, kdy příslušný správní orgán musí veřejnosti a 
dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit se s návrhem územně plánovací dokumentace ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky, bylo pořizovatelem nařízeno opakované společné jednání.  

 Opakované společné jednání o návrhu změny č. 1 bylo zahájeno přípisem pořizovatele dne 7. 2. 2013, 
který oznámil místo a dobu konání opakovaného společného jednání ve smyslu ust. § 50 stavebního 
zákona ve spojení s ust. § 172 správního řádu a to dne 25. 2. 2013. 

 Návrh změny č. 1 byl opakovaně společně jednání  dne 25. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Luhačovice.  

 Návrh změny č. 1 byl doručen veřejnou vyhláškou, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou od 7. 2. 
2013 do 25. 3. 2013 na Městském úřadě v Luhačovicích, kdokoliv mohl uplatnit písemné připomínky do 
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. 

 Ve stanovené lhůtě byla podána jedna písemná připomínka.   

 Po zaslání obdržených stanovisek, připomínek a výsledků konzultací k návrhu změny č. 1 vydal 
nadřízený orgán územního plánování – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu stanovisko dne 2. 7. 2013 pod č. j. KUZL35204/2013. V dokumentaci byly zjištěny 
nedostatky. 

 Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Zlínského kraje o odstranění 
nedostatků bylo vydáno dne 17. 10. 2013 pod č. j. KUZL65671/2013. 

 Řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 bylo zahájeno dne 21. 10. 2013 což pořizovatel 
oznámil veřejnou vyhláškou ve lhůtě od 21. 10. 2013 do 2. 12. 2013 na Městském úřadě v Luhačovicích.  

 Upravený a posouzený návrh změnyč.1 byl veřejně projednán dne 25. 11. 2013 na MěÚ v Luhačovicích.  
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 Nadřízený orgán a dotčené orgány mohly uplatnit své stanoviska k doručenému vyhodnocení výsledků 
projednání, návrh rozhodnutí a podaných námitkách, vyhodnocení připomínek ve lhůtě do  2. 12. 2013. 

 K upravenému a posouzenému návrhu změny č. 1 byly podány námitky vlastníků dotčených pozemků, 
které jsou vyhodnoceny v předloženém návrhu opatření obecné povahy a jsou brány podstatné úpravy a 
jsou vyhodnoceny v předloženém návrhu opatření obecné povahy.   

 Řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1v rozsahu požadovaných úprav bylo zahájeno 
dne 20. 1. 2014 což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou, vyvěšenou ve lhůtě od 20. 1. 2014 do 3. 3. 
2014 na Městském úřadě v Luhačovicích.  

 Upravený a posouzený návrh změnyč.1 v rozsahu požadovaných úprav byl veřejně projednán dne 24. 2. 
2014 na MěÚ v Luhačovicích.  

 Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. 3. 3. 2014 mohl každý uplatnit své připomínky a námitky 
k podstatným úpravám.  

 Ve stanovené lhůtě nebyly podány připomínky a námitky k podstatným úpravám.  

 Dne  13. 3. 2014 byl předložen do příslušného Zastupitelstva města Luhačovice návrh na vydání změny 
č. 1 Územního plánu s jeho odůvodněním.  

 

 

 
Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Luhačovice zpracována projektantem (obsah dle 
vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohač.7) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Luhačovice (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., 
přílohač.7) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4. 

Návrh změny č. 1 je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a obsahuje 
textovou část a grafickou část, která se skládá z Výkresu základního členění území 1:5000, Hlavního výkresu 
1:5000 a Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000. 
 
Návrh změny č. 1 Územního plánu Luhačovice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha 
č. 1 a 2. 
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 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, dále obsahuje údaje o slnění 
zadání, komplexní odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa. Grafická část odůvodnění obsahuje Výkres širších vztahů 1:100 000, Koordinační výkres 1:5000 Vodní 
hospodářství 1:5000, Dopravní a technická infrastruktura 1:5000, Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a 
PUPFL – 1:5000. 
 
Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Luhačovice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha č. 3 (textová část) a 4 (grafická část). 
 
 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny dle ust. § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona následovně: 

 

1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem: 

 
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje České republiky, která byla schválena dne 17. 5. 2006 
Vládou české republiky pod číslem 561: 
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V Politice územního rozvoje České republiky 2008 schválené 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, byly mj. 
vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy, které jsou upřesněny Zásadami rozvoje Zlínského kraje. Rozvojové 
oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené 
požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, 
které svým významem přesahují území jednoho kraje. Z tohoto dokumentu nevyplývají pro řešené území žádné 
požadavky. Obecně je řešení změnyč.1 územního plánu v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 
protože: 
 

- Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj. 

- Rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. 

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady využívání 
zastavěného území (zejména obytné území) a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území. 

- Jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. 
 
Z dokumentu Zásady územního rozvoje Zlínského kraje platné ke dni 5. 10. 2012 vyplývají pro řešení změny č.1 
územního plánu Luhačovice tyto požadavky: 
 
ZÚR ZK ve své aktualizované verzi stanovují na území ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod a Luhačovice 

rozvojovou osu nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská, vedenou ve spojnici  - Uherské Hradiště - 
Uherský Brod - Luhačovice - Vizovice s návazností na rozvojovou osu OS11 v prostoru Uherského Hradiště a 
rozvojovou oblast OB9 v prostoru Vizovic. V daném prostoru z toho v oblasti územního plánování vyplývá 
zpřesnění vymezených koridorů, prověřit rozsah zastavitelných ploch v řešeném území a stanovit pravidla pro 
jejich využití. Dále dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty území a dbát na 
dostatečné zastoupení veřejné zeleně v urbanizovaných částech území. Všechny tyto úkoly byly při řešení 
územního plánu posuzovány a po komplexním zhodnocení bylo přijato nejvhodnější řešení, takže uvedené 
požadavky jsou akceptovány.     
 

ZÚR ZK v souladu s Dalšími úkoly pro územní plánování v PÚR ČR 2008, stanovuje v ORP Luhačovice, 

Uherský Brod a Valašské Klobouky specifickou oblast nadmístního významu N-SOB1 Bílé Karpaty. Vymezení 
této specifické oblasti v ORP Luhačovice však do území řešeného územním plánem Luhačovice nezasahuje.     
Z jevů schvalovaných, tj. z koridorů a ploch dopravní infrastruktury, koridorů a ploch technické infrastruktury, 
ploch pro výrobu, ploch pro těžbu a ploch pro územní systém ekologické stability, ve správním území města 
Luhačovice, které je vymezeno rozsahem katastrálních území Luhačovice, Polichno, Řetechov a Kladná Žilín, 
jsou v rámci ZÚR ZK vymezeny:  
    
Koridory a plochy dopravní infrastruktury nadmístního významu: 

PK24  Luhačovice  „JV obchvat“ koridor v šíři 200 m pro silnici II/492 z Luhačovic na Kladnou Žilín 
s propojením do silnice II/493 na katastrálním území Petrůvka u Slavičína. Do řešení územního plánu 
z roku 2007 již byl je tento požadavek zapracován a je respektován i nadále takto: tzv. malý obchvat tj. 
koridor pro novou trasu silnice od Penny marketu k napojení do silnice II/492 u hřbitova a pak 
pokračování po stávající trase silnice až na hranici katastrálního území s Kladnou Žilín, odkud pokračuje 
navržený koridor dále na východ v nové trase až ke hranici s katastrálním územím Petrůvka u Slavičína. 
Na území sousední obce dojde k napojení do silnice II/493. Plochy koridorů jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby. Požadavek je tedy plně respektován. 

   Plochy a koridory VPS pro technickou infrastrukturu nadmístního významu: 

E09 Slušovice – Slavičín, koridor pro el. vedení VVN + TR110kV / 22kV. Z řešeného území prochází 
koridor po území Řetechova s odbočkou a transformací na území sousední obce v Pozlovicích. 
Navržená trasa koridoru byla již v řešení ÚPN z roku 2007, nyní byla zpřesněna a upravena podle 
aktuálních potřeb budoucího provozovatele i potřeb udržitelného rozvoje území na šířku 100 m. Plochy 
koridoru sestávají z více částí a jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Požadavek ZÚR ZK je 
plně respektován. 

   Územní systém ekologické stability:   
Nadregionální prvky na řešeném území vymezeny nejsou. Regionálními prvky jsou:  

PU178 RBK 1600 Obětová – Hrabová, regionální biokoridor, který prochází přes řešené území podél 
východní hranice katastrálního území Luhačovice a propojuje nadregionální biokoridor (NRBK 141) 
procházející jižně od Zlína s nadregionálním biokoridorem (NRBK 150) procházející jižně od Bystřice 
pod Lopeníkem a Komňou. Do jeho trasy jsou vložena lokální biocentra LBC Hluboká, LBC Solné, LBC 
U Bílého kříže a LBC Dubové. Všechny tyto plochy biokoridorů a biocenter jsou vyznačeny jako funkční. 
V řešení územního plánu Luhačovice je RBK plně respektován a byl respektován již v řešení územního 
plánu z roku 2007. 
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ZÚR ZK stanovují v souladu s dokumentem „Krajinný ráz Zlínského kraje“ území speciálních zájmů, vymezené 
plochami pro ochranu pohledových horizontů neregionálního významu Bílé Karpaty. Území speciálních zájmů 
však nezahrnuje území řešené územním plánem Luhačovice.  
Přírodními hodnotami Zlínského kraje, které se vyskytují i v řešeném území se v ZÚR ZK rozumí významné 
prvky přírodního dědictví kraje: 

 Zvláště chráněná území přírody (CHKO Bílé Karpaty) 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (ÚSES, VKP) 

 Natura 2000 (EVL, PO) 

 Typické znaky krajinného rázu a krajinné scény. 
Civilizačními hodnotami Zlínského kraje které se vyskytují i v řešeném území, se v ZÚR ZK rozumí 

 Tradice využívání území kraje 

 Využívání sirných pramenů a minerálních vod. 
 
Dokumentace Změna č.1 Územního plánu Luhačovice není v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Zlínského kraje s právním stavem ke dni 5. 10. 2012.  
 
Priority vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s právním stavem ke dni 5. 10. 2012 
 
Priorita (1) 

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na 
celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění 
příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel 
kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a 
strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. 
- Řešení územního plánu bylo koncipováno s ohledem na šetření se zemědělskou a lesní půdou, 

s ohledem na ochranu přírodních, kulturních, archeologických a architektonických hodnot, při 
přiměřeném rozvoji ploch pro bydlení výrobu, rekreaci a občanské vybavení tak, aby byl zajištěn 
proporcionální trvale udržitelný rozvoj území. Oborové koncepce kraje jsou v řešení respektovány (viz 
II.A3). 

 

Priorita (2)  
Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených 
v ZÚR ZK, které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území 
Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů 
stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK). 

- Do řešení územního plánu byl zařazen PK24  Luhačovice  „JV obchvat“ koridor v šíři 200 m pro silnici 
II/492 z Luhačovic na Kladnou Žilín s propojením do silnice II/493 na katastrálním území Petrůvka u 
Slavičína. Koridor byl zpřesněn a zúžen vymezen na šířku 20m a v druhém úseku na 50 m. Dále také je 

vymezen koridor E09 Slušovice – Slavičín, pro el. vedení VVN + TR110kV / 22kV. Z řešeného území 
prochází koridor po území Řetechova s odbočkou a transformací na území sousední obce 
v Pozlovicích. Navržená trasa koridoru byla zpřesněna a upravena podle aktuálních potřeb budoucího 
provozovatele i potřeb udržitelného rozvoje území na šířku 100m. 

 

Priorita (3)  
Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských 
činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž 
jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod 
Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích 
s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
- Výrobní aktivity nejsou na řešeném území (v lázeňském prostředí) nijak výrazně podporovány. Do 

uvedených ORP problematika řešeného území nezasahuje. 
 

Priorita (4)  
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a 
urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a 
koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, 
zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení 
kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
- V řešení územního plánu je podporována funkce Luhačovic jako ORP, jako menšího střediska osídlení 

a jako celostátně významného lázeňského střediska.   
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- Územním řešením vymezeného prostoru územního plánu Luhačovice není možné účinně ovlivňovat 
rozvoj jiných významných center osídlení kraje, avšak aktivizací všech funkčních ploch na lokální úrovni 
lze vytvářet podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského prostoru. 

 

Priorita (5)  
Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření 
pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle 
PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do 
roku 2013. Pamatovat přitom současně na: 
- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné 
alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako 
součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje; 
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních 
systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s 
využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. 
- Územní plán respektuje stávající zařízení silniční dopravy na řešeném území a zpřesňuje dva úseky 

koridoru: pro novou trasu silnice od Penny marketu k napojení do silnice II/492 u hřbitova (tj, tzv. malý 
obchvat a  druhá část koridoru od hranice katastrálního území s Kladnou Žilín, pokračuje navržená  
trasa silnice II/492 dále na východ až ke hranici s katastrálním územím Petrůvka u Slavičína. Na jejím 
území dojde k napojení do silnice II/493. Nové plochy pro železniční dopravu územní plán nenavrhuje, 
stávající plochy respektuje. V územím plánu jsou navrženy cyklistické stezky.  

 

Priorita (6)  
Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke 
zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 
- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě 
životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot 
území; 
- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních 
lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;  
- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky 
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, 
vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.  
- Územní plán posoudil veřejnou infrastrukturu a v případě potřeby ji doplnil. Řešení respektuje přírodní 

hodnoty, chráněná území, stávající i navržené prvky ÚSES. Navržená zástavba nebude mít nepříznivý 
vliv na krajinný ráz a nebude ovlivňovat krajinné dominanty. Charakteristika sídla zůstane zachována, 
prostupnost krajiny nebude narušena.       

 

Priorita (7)  
Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených 
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: 
- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 
- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem 
podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a 
architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v 
zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a 
urbanistickou celistvost sídla; 
- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 
- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou 
činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost 
krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace; 
- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a 
rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v konkrétní části 
území; 
- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich 
územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též 
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mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně 
atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 
- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a 
vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský 
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu 
s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích; 
- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah 
dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich 
opětovné využití. 
- Prostupnost krajiny není návrhem územního plánu nijak postižena. Stávající výrobní areály mohou být 

využívány i nadále pro podnikatelskou činnost. Nové plochy pro výrobu byly navrženy jen v minimálním 
rozsahu a v návaznosti na okolí.   

Stávající zeleň uvnitř sídel i skupiny zeleně samostatně rostoucí mimo les jsou v řešení územního plánu 
respektovány, navíc je krajina doplněna nově navrženými pásy krajinné zeleně s krajinotvornou, estetickou, 
protierozní a vodohospodářskou funkcí. Působí také  jako síť interakčních prvků.  
 

Priorita (8)  
Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení specifických 
problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom 
současně na: 
- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech 
oblastí; 
- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území; 
- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní 
výstavbu. 
- Přiměřeným způsobem je rozvíjeno bydlení a umožněno podnikání především v oblasti služeb s vazbou 

na lázeňství a cestovní ruch. Při řešení bylo dbáno na zachování přírodních a krajinných hodnot a 
zajištění kvalit životního a obytného prostředí, což je pro lázeňské prostředí rozhodující faktor. Na 
nestabilních územích a v záplavovém území nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Výjimkou jsou 
zmíněné dvě plochy (SO 106 a část SP 103), kde musí být podobně jako u několika dalších ploch, které 
sice leží mimo stanovené záplavové území, ale blízkost vodního toku může jisté riziko znamenat, 
zajištěna ochrana před rizikem zaplavení zvýšením terénu, ochrannými hrázemi příp. stavebně 
technickými opatřeními vlastních staveb pro minimalizaci škod při případném zaplavení. 

             Územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu nebyly navrženy. 
 

Priorita (9)  
Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a 
energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti 
jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 
- Stěžejním prvkem v existenci i v budoucím vývoji území je výskyt zdrojů léčivých minerálních vod. Jejich 

ochrana a hospodárné využívání i přiměřený rozvoj při využívání, byl zcela zásadním prvkem při 
vytváření koncepce územního plánu.  

 

Priorita (10)  
Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za 
nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území 
a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, 
která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu 
před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika 
kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. 
třídě ochrany. 
- Řešení územního plánu je k zemědělské půdě šetrné viz.kapitola II.E. Největšími zábory zemědělské půdy jsou 

plochy pro bydlení, občanské vybavení, pro dopravu a krajinnou zeleň. Předpokládané zábory ploch v I.a II.třídě 

ochrany jsou minimální. Účinek vodní a větrné eroze se sníží v důsledku navržených pásů protierozní krajinné 

zeleně v erozně nejohroženějších polohách zemědělské půdy. 
 

Priorita (11)  
Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

- Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku na řešeném území nejsou návrhem územního plánu 

nijak negativně dotčeny. 
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Priorita (12)  
Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických 
rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich 
naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 
- Územní plán při řešení jednotlivých oborových aspektů vycházel ze schválených krajských rezortních 

dokumentů (viz.II.A3). 
 

Priorita (13)  
Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České 
republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými 
orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranici 
kraje a státní hranici. 
- Řešené území nesousedí s územími sousedních krajů. Návaznosti na sousedící území okolních obcí  

byly sledovány především v oblasti dopravní a technické infrastruktury a ploch ÚSES. 
 

Priorita (14)  
Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích 
iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně 
plánovací prověření a koordinace. 
- Netýká se přímo řešení územního plánu Luhačovice. 

 

Územní plán Luhačovice je v souladu s dokumentem „Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského 

kraje“.  

 
 

2. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území: 

 
Vyhodnocení s požadavky na ochranu architektonických hodnot území: 

- Je řešeno závaznou regulací a to u ploch bydlení individuálního stanovením max. výškové hladiny 
zástavby a dále u všech urbanizovaných ploch nutností respektování výškové hladiny okolní zástavby 
s respektováním okolní krajiny. Dále je stanoven koeficient zastavění urbanizovaných ploch 

- Na území města a  městských částí jsou registrována archeologická naleziště, které jsou zakresleny 
v koordinačních výkresech. Do daných nalezišť nezasahuje žádná návrhová lokalita.  

- Změnou č. 1 Územního plánu není navržena žádná lokalita, která by narušila pohledové osy, není 
navržena žádná nová plocha, která by v kopcovitém terénu v CHKO Bílé Karpaty tvořila nepřirozenou 
bariéru. 
 

Vyhodnocení s požadavky na ochranu urbanistických hodnot území: 
- Řešení změny č. 1 územního plánu respektuje ve všech plochách stávající zástavbu a činnosti 

spojené se stávajícími plochami. Změnou č. 1 je respektován typ zástavby daného města a 
městských částí. Změnou č. 1 je navržen přirozený rozvoj města a městských částí, nově navržené 
lokality vždy navazují na zastavěné území obce a jsou vždy navrženy ve vazbě na již stávající uliční 
prostory.  
 

Vyhodnocení s požadavky na ochranu nezastavěného území: 
- Řešení změny č. 1 v maximální možné míře respektuje nezastavěné území.  

 
 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 
 
Návrh změny č. 1 územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů: 

 
Návrh změny č. 1 územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních 
právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven. 
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu 
při projednávání návrhu územního plánu nebyly podány.  
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Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu, jejíž součástí je i vyhodnocení 
dotčených orgánů, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 5b. 
 
Návrh změny č. 1 územního plánu je v souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů, v rámci kterých 
jsou zmocněny dotčené orgány. 
 
 

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
V rámci návrhu změny č. 1 územního plánu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
 
 

6.Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak bylo zohledněno): 

 
Dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vydaného k návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu, jenž obsahovala pokyny pro zpracování změny č. 1 zadání územního 

plánu dne 16. 4. 2012 pod č. j. KUSP 13874a/2012-ŽPZE - MU návrh zadání územního plánu není nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  
Stanovisko je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 6b. 
 
 
 

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch: 

 
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení podle§55 odst.3 stavebního zákona. 
 
Plochy pro individuální bydlení ÚP Luhačovice: 

BI   Plochy individuálního bydlení,  návrh    Tab. č.I-2 
označení lokality, 
katastrální území  

výměra 
v ha 

 označení lokality, 
katastrální území  

výměra 
v ha 

 označení lokality, 
katastrální území  

výměra 
v ha 

 označení lokality, 
katastrální území  

výměra 
v ha 

2 Luhačovice  1,3641  3 Luhačovice 3,5230  4 Luhačovice  0,5760  5 Luhačovice  0,7472 

6 Luhačovice  0,3718  7 Luhačovice 3,0229  8 Luhačovice 0,1660  9 Luhačovice 3,0001 

10 Luhačovice  3,7952  11 Luhačovice  1,5713  12 Luhačovice  8,4173  13 Luhačovice  3,6377 

14 Luhačovice  0,0763  15 Luhačovice  0,2132  16 Luhačovice  1,1413  17 Luhačovice  4,6963 

18 Luhačovice  2,0342  19 Luhačovice  0,3532  20 Luhačovice  3,9052  21 Luhačovice  0,0657 

22 Luhačovice  0,6090  23 Luhačovice  0,3081  24 Luhačovice  0,2619  25 Luhačovice  0,2500 

26 Polichno  0,0859  28 Polichno  1,5827  29 Polichno  1,1312  30 Polichno 0,7117 

31 Luhačovice  0,9473  32 Luhačovice  0,1200  33 Luhačovice  0,2083  34 Řetechov  0,1698 

35 Řetechov  2,3509  36 Řetechov 0,5707  37 Řetechov 0,6642  38 Řetechov 0,2885 

39 Řetechov  0,2546  40 Řetechov  0,1667  41 Řetechov  0,0991  42 Řetechov  0,0468 

43 Řetechov  0,0723  44 Řetechov  0,3062  45 Řetechov  0,7345  46 Řetechov  1,0072 

47 Kladná Žilín  1,5804  48 Kladná Žilín  1,2962  49 Kladná Žilín  0,1349  50 Kladná Žilín  0,2220 

51 Kladná Žilín  0,5670  52 Kladná Žilín  0,2210       

počet lokalit celkem 50  návrhové plochy celkem v ha 59,6471 

 
Do dílčího výpočtu vzhledem k velikosti jedné lokality hromadné bydlení jsou brány pouze lokality 
individuálního bydlení. 
Výměra celkem…………………………….cca 59,6471 ha 

 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch: 

- Požadavky vyplývající z demografického vývoje do roku 2026…171 b.j. 
- Požadavky vyplývající z nechtěného soužití do roku 2026……….42,75 b.j. 

Celkem………………………………………………………………..213,75 b.j. 
Poměr rozdělení bytových jednotek podle charakteru města a Územního lánu Luhačovice: 
100% rodinné domy 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
1.b.j. v rodinném domě…průměrná velikost pozemku RD..          954 m2 
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                                        Nyvýšení velikosti pozemku o 20%.....1144,8 m2 
 
Potřeba ploch pro bydlení….            cca 24,47 ha 
Rezerva 20%.......................            .cca 4,89 ha 

Potřeba ploch pro bydlení celkem…cca 29,36 ha 

 

Vyhodnocení výpočtu: 
V městě Luhačovice včetně jeho všech místních částí je potřeba 29,36 ha ploch pro bydlení. Územním plánem 
Luhačovice se navrhuje o 30,29 ha ploch více, což je v přepočtu na b.j. naddimenzování ploch o 27bytových 
jednotek. 
 
Odůvodnění navrženého řešení pořizovatelem: 
 
Drtivá většina všech ploch je převzata z platného územního plánu města. Změnou č. 1 jsou nově vymezeny 
pouze 4 nové lokality pro bydlení a to ID 52, ID 49, ID 34 a ID 26 o celkové výměře o 0, 6116 ha.Město 
Luhačovice, při svém postavení ORP potřebuje dostatek plošných rezerv pro bydlení i pro podnikatelsou a 
výrobní činnost. 
 
Město Luhačovice má plošnou rezervu cca 45,38 ha, z toho je většina soutředěna v 5 největších lokalitách, které 
jsou podmíněny zpracováním podrobnějších ÚPD. Velké lokality si vyžadují velké investice na vybudování 
veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury. Změnou č. 1 nejsou navrženy nové návrhové plochy pro 
bydlení individuální. 
 
Místní část Polichno má navrženou plošnou rezervu cca 3,51 ha. Nově navrhovaná lokalita ID 34, která byla 
zapracována v návrhu změny č.1 na základě žádosti vlastníka pozemku. Ostatní plochy jsou převzaty z platného 
územního plánu. 
 
Místní část Řetechov má navrženou plošnou rezervu cca 6,73 ha. Nově navrhovaná lokalita ID 26, která byla 
zapracována v návrhu změny č.1 na základě žádosti města Luhačovice. Ostatní plochy jsou převzaty z platného 
územního plánu. 
 
 
Místní část Kladná Žilín má navrženou plošnou rezervu cca 4,02 ha. Nově navrhovaná lokalita ID 52 a ID 49, 
které byly zapracovány v návrhu změny č.1 na základě žádosti majitelů pozemků. Ostatní plochy jsou převzaty 
z platného územního plánu. 
Pořizovatel souhlasí s naddimenzováním ploch pro bydlení o 30,29 ha a to z důvodu předpokladu zvýšení 
atraktivity daného území. 
 
 
 

 

1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných v návrhu změny č.1 ÚP Luhačovice: 
Nejpozději 7 dnů od veřejného projednání konaném dne 24. 2. 2014 mohli vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti uplatnit námitky. 
Ve stanovené lhůtě  byly  podány 4 námitky. Vyhodnocení podaných námitek je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha č. 7 b. 
 

2. vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Luhačovice: 
Nejpozději 7 dnu od veřejného projednání konaném dne 24. 2. 2014 mohl každý  
uplatnit své připomínky. Z důvodu porušení ustanovení § 20 stavebního zákona bylo dne 7. 2. 2013 vypsáno 
opakované společné jednání, které se uskutečnilo dne 25. 2. 2013. Ve lhůtě od 7. 2. 2013 do 25. 3. 2013 byl 
doručen návrh změny č. 1 Územního plánu Luhačovice veřejnou vyhláškou.  Po tuto dobu bylo možné nahlížet u 
pořizovatele do návrhu územního plánu a všichni mohli podávat písemné připomínky u pořizovatele. 
 
Ve stanovené lhůtě byla podána  1 připomínka. Vyhodnocení podaných připomínek je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha č. 7 b. 
 
  
V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona se obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena 
závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru, pro účely stavebního zákona považují za 
opatření obecné povahy.  Vzhledem k funkci a účelu územního plánu je však nutno na něj pohlížet jako na celek 
a nelze jednotlivé části z hlediska jeho funkce od sebe oddělovat. Územní plán sídelního útvaru v rozsahu jeho 
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závazné a směrné části naplňuje jako celek základní znaky opatření obecné povahy, což znamená, že se 
jednalo o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže 
neurčeného okruhu osob. Podprůměrně lze vycházet i z usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ao 2/2006-
62 ze dne 30. listopadu 2006, kterým bylo navrhováno zrušení změny územního plánu a schválené v souladu se 
starým stavebním zákonem. V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozvinul svou argumentaci ve prospěch 
posouzení územního plánu jako opatření obecné povahy, opíraje se o rozlišení závazné a směrné části řešení 
územně plánovací dokumentace, přičemž však formou obecně závazné vyhlášky je publikována toliko závazná 
část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení není vůbec závazná, jelikož jí nebyla propůjčena 
náležitá forma publikace, z níž teprve lze usuzovat na její závaznost.Tak tomu však zjevně není, jelikož z obsahu 
stavebního zákona jasně plyne, že podkladem územního rozhodnutí je celá územně plánovací dokumentace 
bez ohledu na to jestli se jedná o její závaznou či směrnou část.  
 

 
 
 

III. Změna č. 2 Územního plánu Luhačovice vydaná Zastupitelstvem města Luhačovice 

usnesením č. 108/Z6/2018-2022 ze dne  s nabytím účinnosti dne 9.10.2019 
 

 

Postup pořízení: 

  

 Územní plán Luhačovice vydalo zastupitelstvo města Luhačovice formou opatření obecné povahy č. 
1/2008 usnesením č. 52/Z6/2008 ze dne 11. 9. 2008 s nabytím účinnosti dne 2. 10. 2008.  

 Změna č. 1 Územního plánu Luhačovice pořízená na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP byla 
vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2014 zastupitelstvem města Luhačovice usnesením č. 
443/Z26/2010-2014 dne 13. 3. 2014 s účinností od 1. 4. 2014 
 

 Vyhodnocení územního plánu musí být na základě stavebního zákona ust. § 55 odst. 1) pravidelně 
prověřováno.  Podkladem pro aktualizaci územního plánu je zpráva o uplatňování územního plánu 
v uplynulém období, která je schvalována zastupitelstvem města v samostatné působnosti.  

 Návrh zprávy o uplatňování za období 2012-2016 vypracoval Městský úřad Luhačovice, stavební odbor, 
oddělení územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem.  

 Určeným členem zastupitelstva města Luhačovice pro spolupráci s pořizovatelem byl zvolen Ing. Martin 
Plášek. 

 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu bylo zahájeno dne 9.9.2016 dle § 47 odst. 2 
stavebního zákona. 

 Návrh Zprávy o uplatňování byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, což pořizovatel 
oznámil veřejnou vyhláškou ve lhůtě od 9.9.2016 do 10.10.2016 na Městském úřadě v Luhačovicích. 

 Na základě výsledků projednání byl návrh Zprávy o uplatňování územního plánu ve spolupráci 
s určeným zastupitelem upraven a dne 14.11.2016 předložen do zastupitelstva města ke schválení.  

 Zpráva o uplatňování Územního plánu Luhačovice za období 2012-2016, která obsahuje pokyny pro 
zpracování změny č. 2, byla schválena zastupitelstvem města Luhačovice usnesením č. 283/Z15/2014-
2018 ze dne 19.12.2016, přičemž její návrh byl v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona před 
jejím předložením zastupitelstvu města ke schválení konzultován se sousedními obcemi a dotčenými 
orgány.  

 Návrh změny č. 2 Územního plánu Luhačovice vypracoval Ing. arch. Michal Hadlač, Institut regionálních 
informací, s.r.o, ČKA 03 497.  

 Společné jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Luhačovice (dále jen změna č. 2) bylo zahájeno 
přípisem pořizovatele dne 28.2.2018, který oznámil místo a dobu konání společného jednání ve smyslu 
ust. § 50 stavebního zákona ve spojení s ust. § 172 správního řádu a to dne 19.3.2018. 
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 Ve stanovené lhůtě byly podány písemné připomínky. Podrobné vyhodnocení připomínek je obsahem 

části P3 – textová část , kapitola 17. 

 Po zaslání obdržených stanovisek, připomínek a výsledků konzultací k návrhu územního plánu vydal 
nadřízený orgán územního plánování – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu stanovisko dne 23.5.2018 pod č.j. KUZL 35731/2018. 

 V dokumentaci byly zjištěny nedostatky. 

 Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Zlínského kraje o odstranění 
nedostatků bylo vydáno dne 19.11.2018 pod č. j.KUZL 80214/2018. 

 Řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 18.02.2019 což 
pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšenou ve lhůtě od 18.2.2019  do 10.04.2019 na Městském 
úřadě v Luhačovicích.  

 Upravený a posouzený návrh územního plánu byl veřejně projednán dne 3.04.2019 od 15.30 hod na 
Městském úřadě v Luhačovicích. 

 K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu byly podány námitky vlastníků dotčených 

pozemků. Vyhodnocení námitek je obsahem textové části návrhu změny č. 2, část P3 – textová část, 

kapitola 16 a nejsou brány jako podstatné úpravy.  

 Nadřízený orgán a dotčené orgány mohly uplatnit své stanoviska k doručenému vyhodnocení výsledků 
projednání, návrhu rozhodnutí o  podaných námitkách a vyhodnocení připomínek ve lhůtě do  
05.07.2019. 

 Dne 19.9.2019 byl předložen  Zastupitelstvu města Luhačovice návrh na vydání změny č. 2 Územního 
plánu Luhačovice  s  jeho odůvodněním.  

 

 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny dle ust. § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona.  

Výsledek vyhodnocení  je uveden v části P3 - textové části odůvodnění změny č. 2. kapitoly č. 2, 3, 4 a 5. 

 

 

 

IV. Změna č. 3 Územního plánu Luhačovice vydaná Zastupitelstvem města Luhačovice  

usnesením č. 285/Z16/2018-2022  ze dne 4.3.2021 s nabytím účinnosti dne 30. 3. 2021 
 

 

obsahující: 

 

Textová část odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Luhačovice zpracována projektantem (obsah dle 
vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohač.7) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Luhačovice (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., 
přílohač.7) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 3 dle ust. § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona. Výsledek 
vyhodnocení  je uveden v části P3 – textové části Odůvodnění změny č. 3 kapitoly č. 2,3,4,5. 
 
Postup pořízení změny ÚP včetně vyhodnocení stanovisek DO, rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek je obsahem části  P3 - textové části odůvodnění změny č. 3 kapitoly č. 15,16. 
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Poučení 

 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u 
správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat opravný 
prostředek. 
 

 
 

****** 
 
 

Vyhotovení  Územního plánu Luhačovice zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3 je v tištěné podobě k 
nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Luhačovice, odboru stavebním-úřadu územního plánování, 
Nám.28.října 543, 763 26 Luhačovice , Městu Luhačovice  a rovněž  bylo poskytnuto stavebnímu úřadu MěÚ 
Luhačovice a Krajskému úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída T.Bati 21, 761 90 Zlín. V 
elektronické podobě je dokument zveřejněn na internetových stránkách www.luhacovice.eu. 
 
 
 
 

 
Ing. Marcela Malá 
referent stavebního odboru 
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Seznam příloh Územního plánu Luhačovice zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3 
 
P1 Textová část   
 
P5 Grafická část    
P5-2-1     Výkres základního členění 
P5-2-2     Hlavní výkres  
P5-2-3     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 
 
P3 Textová část odůvodnění 
P3 –0    Textová část odůvodnění ÚP Luhačovice vč. příloh  č. 5a, 6a, 7a 
P3 - 1    Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Luhačovice vč. příloh  č. 5b, 6b, 7b 
P3 - 2    Textová část odůvodnění změny  č.2 ÚP Luhačovice 
P3 – 3   Textová část odůvodnění změny č. 3 ÚP Luhačovice 
 

Příloha č. 4 - Grafická část odůvodnění   
P4-1-1  Doprava, vodní hospodářství, energetika, telekomunikace 
P4-1-2  Koordinační výkres 
P4-1-3  Vyhodnocení záborů půdních fondů 
P4-1-4  Širší vztahy 
 
 
Poznámka: 
Příloha č. 5  

Vyhodnocení společného jednání  (5a, 5b) 
Příloha č. 6 
           Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů (6a, 6b) 
Příloha č. 7 

Vyhodnocení podaných námitek a připomínek (7a, 7b) 
 
 
 
 

 
****** 
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