Dotaz:
Žádám o poskytnutí informace k přípisu žadatelů ze dne 5.4.2008 o dílčí změnu územního
plánu (ÚP) obce Kopřivnice, místní části Mniší - Pružiny:
1. Jak bylo naloženo s přípisem?
2. Byla tato žádost o změnu ÚP jakkoliv vyřízena či zapracována do návrhu změny
zemního plánu a s jakým výsledkem?
3. Byla tato žádost o změnu ÚP zamítnuta, pokud ano, pak s jakým odůvodněním.
4. Byla tato žádost předmětem jakéhokoliv jednání zastupitelstva a pod jakým číslem
jednacím nebo číslem územního plánu?
5. Jak a kdy byla tato žádost vyřízena vůči žadatelům?
6. Jaké stanovisko bylo k této žádosti ze strany obce Kopřivnice?
7. Jaké stanovisko (stanoviska, pokud byla vypracována různými odbory úřadu) bylo
k této žádosti orgány obce vypracováno?
8. Kopie přípisů vztahující se k výše uvedeným dotazům.
Odpověď:
Ad 1. Předmětná písemnost byla zaevidována jako připomínka k v té době projednávanému
konceptu Územního plánu Kopřivnice (byl zveřejněn k připomínkování v době od 31.03.2008
do 15.05.2008). Všechny uplatněné připomínky byly součástí příloh č. 1 a 2 návrhu Pokynů
pro zpracování návrhu Územního plánu Kopřivnice, předmětná písemnost měla pořadové
číslo 5.
Ad 2. Usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 283 (přijatým na 13. zasedání konaném
dne 25.09.2008) nebylo schváleno zařazení požadavku č. 5 do návrhu Územního plánu
Kopřivnice.
Ad 3. Připomínce nebylo vyhověno. Odůvodnění je součástí Přílohy č. 1 Pokynů pro
zpracování návrhu Územního plánu Kopřivnice v tomto znění: „Pozemek ve volné krajině na
JV Mniší, navazuje na místní komunikace a osamělé stavení. Dochází zde ke kolizi
s nadregionálním biokoridorem – nelze akceptovat.“. V Příloze č. 2 Pokynů pro zpracování
návrhu Územního plánu Kopřivnice jsou pak popisy a grafické zobrazení jednotlivých
požadavků. K požadavku 5, který je součástí listu lokality č. 11, je uvedeno:
Požadavek: 5

Pozemek v Mniší mimo stávající zástavbu u místní komunikace do Mniší pro bytovou
zástavbu.

Limity využití území,
stanovisko DO:

Pozemky jsou dotčeny koridorem nadregionálního biokoridoru Jezernice – Hukvaldy.

Usnesení RM:

Nedoporučuje z důvodu kolize s uvedeným limitem a současně nevhodnosti
rozšiřování další zástavby do odlehlých míst mimo souvislou zástavbu.

Ad 4. O schválení či neschválení zařazení jednotlivých požadavků, uplatněných formou
připomínek ke konceptu Územního plánu Kopřivnice, do návrhu Územního plánu Kopřivnice
rozhodovalo Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém 13 zasedání konaném dne
25.09.2008. Usnesení Zastupitelstva města Kopřivnice v této věci má číslo 283.
Ad 5. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke konceptu bylo součástí odůvodnění návrhu
Územního plánu Kopřivnice, kapitoly 5.2.1. Návrh včetně odůvodnění byl zveřejněn
k připomínkování mezi 06.05.2009 a 23.06.2009, což bylo široké veřejnosti (tedy i
podatelům) oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 19/2009/SÚP&25118/2009/Buj. Vyhodnocení
připomínek je trvalou součástí odůvodnění Územního plánu Kopřivnice, který je přístupný
bez
omezení
na
webových
stránkách
města
Kopřivnice
pod
odkazem
http://www.koprivnice.cz/index.php?id= uzemni-plan-koprivnice&up=koprivnice&plan=up#kop
(případně cestou „Radnice“ – „Územní plány“ – „Územní plán Kopřivnice“ – tabulka „Historie“
– odkaz „Územní plán Kopřivnice“ – textová část „Územní plán Kopřivnice“ – zde na str. 38).
Vydání Územního plánu Kopřivnice bylo oznámeno veřejnosti veřejnou vyhláškou
č.j. 19/2009/SÚP&52031/2009/kvito, která byla vyvěšena dne 21.09.2009. Od tohoto dne je

Územní plán Kopřivnice trvale zveřejněn na webových stránkách města Kopřivnice pod výše
uvedeným odkazem.
Ad 6. Zastupitelstvo města Kopřivnice v samostatné působnosti rozhodlo o neschválení
zařazení požadavku č. 5 do návrhu Územního plánu Kopřivnice. Projednání v zastupitelstvu
města předcházelo projednání Radou města Kopřivnice, která doporučila Zastupitelstvu
města neschválit zařazení požadavku č. 5 do návrhu Územního plánu Kopřivnice.
Ad 7. Plně v souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v tehdy platném znění (dále jen „stavební zákon“), na
základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracoval pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, včetně
návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení. K návrhu pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu pořizovatel, v souladu s ust. § 49 odst. 2 stavebního zákona připojil
odůvodnění, které obsahovalo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení
souladů se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, popřípadě
s výsledky řešení rozporů, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, zdůvodnění výběru varianty řešení s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů
variant na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky.
Stavební zákon neukládá pořizovateli povinnost projednání připomínek s dotčenými orgány,
proto nebyla, a ani nemohla být, stanoviska k uplatněným připomínkám vyžadována.
Ad 8. V přílohách poskytujeme tyto informace ve formě kopií listin:
- stranu 35 Přílohy č. 1 k Pokynům pro zpracování návrhu Územního plánu
Kopřivnice
- strany 22 a 23 Přílohy č. 2 k Pokynům pro zpracování návrhu Územního plánu
Kopřivnice, tj. list lokality 11
- výpis z usnesení 13 zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného dne
25.09.2008 č. 283

