Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

A.

Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:

S1

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18
6284/2016/Zvo ze dne 2.3.2016, naše č.j. 11997/2016:

Ostrava, čj: ŽPZ/

Krajský úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
obdržel dne 18. 2. 2016 návrh zprávy o uplatnění územního plánu Kopřivnice (dále jen
„koncepce“). Zároveň byl vyzván k doručení stanoviska podle § 45i odst. 1 tohoto zákona ve lhůtě
stanovené v § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad posouzením koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
dospěl k závěru, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví
národní seznam evropsky významných lokalit), nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona vydává stanoviska ke koncepcím nebo
k záměrům podle § 45i odst. 1 téhož zákona, ukládá kompenzační opatření a informuje o
uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí.
V dotčeném území řešeném návrhem zprávy o uplatňování územního plánu se nacházejí evropsky
významné lokality CZ0810001 Červený kámen (dále jen „EVL Červený kámen“) a CZ0810036
Štramberk (dále jen „EVL Štramberk“) stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení
národního seznamu evropsky významných lokalit, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e
zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti (dále jen „nařízením vlády č. 318/2013
Sb.“).
Předmětem ochrany EVL Červený kámen jsou typy přírodních stanovišť 6510 (extenzivní sečené
louky nížin až podhůří Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 7220 (petrifikující
prameny s tvorbou pěnovců Cratoneurion) a 9180 (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích). Předmětem ochrany EVL Štramberk jsou typy přírodních stanovišť 6110* (vápenité nebo
bazické skalní trávníky), 6190 (panonské skalní trávníky), 6210* (polopřirozené suché trávníky a
facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště), 6210
(polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích), 6510 (extenzivní sečené
louky nížin až podhůří), 7220* (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců), 8210 (chasmofytická
vegetace vápnitých skalnatých svahů) a 9180* (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích). Předložený návrh zprávy není zadáním územního plánu. Konkrétní požadavky
z hlediska zájmů zákona o ochraně přírody a krajiny budou krajským úřadem uplatňovány v rámci
projednání zadání nového územního plánu.
V rámci návrhu zprávy o uplatnění územního plánu bylo vyhodnoceno, že je nutno provést změnu
urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch s akceptovatelným převisem a
změnu koncepce uspořádání krajiny včetně prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Výše uvedené
změny koncepce znamenají, že nebude pořizována změna územního plánu, ale že bude nutno
pořídit nový územní plán. Předložený návrh zprávy o uplatnění územního plánu současně stanoví,
že není zadáním územního plánu. Koncepce tak má charakter vyhodnocení stávajícího stavu,
případné požadavky vyplývající z tohoto vyhodnocení budou uplatňovány až následně v rámci
projednání zadání nového územního plánu.
S ohledem na tuto skutečnost krajský úřad konstatuje, že předloženou koncepcí nedojde
k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí. Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit,
který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb.
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Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru
vydávají podle zvláštních předpisů.
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.

B.

Vyjádření dotčených orgánů a krajského úřadu:

V1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00
Ostrava, sp.zn. S-KHSMS07403/2016/NJ/HOK ze dne 1.3.2016, naše
č.j. 11512/2016:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/
2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila podání Městského úřadu Kopřivnice, odboru
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, ze dne 18.2.2016, ohledně oznámení a
výzvy k vyjádření v rámci projednávání zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice.
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený
správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 47 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), sděluje že:
nemá připomínky k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice
Odůvodnění:
Na základě podání Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče, ze dne 18.2.2016, a oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Kopřivnice, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví. Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP města Kopřivnice
bylo zjištěno, že je nutno provést změnu urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných
ploch s akceptovatelným převisem a změnu koncepce uspořádání krajiny včetně prověření
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a prověření, ve kterých plochách je
vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona. Výše uvedené změny koncepcí znamenají, že nebude pořizována změna
územního plánu, ale že bude nutno pořídit nový územní plán.
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.

V2

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno, sp.zn.: 64668/20168201-OÚZ-BR 98-53/2016-8201 ze dne 2.3.2016, naše č.j. 11989/2016:

Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a
místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent Sekce
ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Marie ŠLÉZAROVÁ na základě pověření ministra
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obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb.,
vydává vyjádření.
K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kopřivnice nemáme
připomínek.
Vzhledem k tomu, že schválený návrh zprávy o uplatňování územního plánu bude podkladem pro
zpracování nového územního plánu, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování a
respektování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu Územního plánu
Kopřivnice:
- Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 103).
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, zapracujte tento limit
do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu.
„Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany“. (Podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zák.
č. 183/2006 Sb.).
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP – jev 119).
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na
základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice …)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části
např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
Výše uvedené údaje o území jsou v souladu s předanými podklady pro zpracování územně
analytických podkladů ORP .
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
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V3

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18
5992/2016/Ond ze dne 10.3.2016, naše č.j. 13743/2016:

Ostrava, čj: ÚPS/

Podáním ze dne 17.2.2016 byl Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) předložen návrh Zprávy o uplatňování územního plánu
Kopřivnice.
Územní plán Kopřivnice vydalo Zastupitelstvo města Kopřivnice formou opatření obecné povahy
dne 17. 9. 2009, účinnosti nabyl dne 6. 10. 2009. Následně byly pořízeny jeho 4 změny, které
nabyly účinnosti 5.1.2011, 31.12.2012, 15.10.2014 a 8.10.2015. Dle ust. § 55 odst. 1 stavebního
zákona pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu
zprávu o uplatňování územního plánu, která musí být, dříve než bude předložena zastupitelstvu
obce, konzultována s dotčenými orgány a krajským úřadem.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kopřivnice (dále jen „ÚP Kopřivnice“) v uplynulém období je
zpracována v souladu s ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen
„vyhláška ÚPD“). Poslední Zpráva o uplatňování Územního plánu Kopřivnice byla schválena
Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 21. 6. 2012.
V předložené zprávy o uplatňování územního plánu je uvedeno následující:
A. Během platnosti ÚP Kopřivnice bylo zjištěno, že velké, několikahektarové plochy zastavitelné
plochy pro individuální bytovou výstavbu, jsou vzhledem k vysokým nákladům na napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu hůře využitelné. Z tohoto důvodu i z důvodů jiných změn
v území, schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, změn některých zákonů,
aktualizace ÚAP ORP Kopřivnice je potřeba změnit urbanistikou koncepci ÚP Kopřivnice.
B. Problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů budou zapracovány do nového
územního plánu zapracovány.
C. ÚP Kopřivnice respektuje republikové priority zakotvené v PÚR ČR 2008. Koncepce veřejné
infrastruktury je navržená tak, aby umožňovala hospodářský rozvoj území, zajišťovala kvalitu
života obyvatel, neohrožovala krajinný ráz a nebránila prostupnosti krajiny. Město Kopřivnice je dle
aktualizace PÚR ČR součástí „Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2“ a při zpracování
nového územního plánu je nutno respektovat kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly územního plánování uvedené v kapitole „3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy“. Při
zpracování nového územního plánu je třeba uvést územní plán do souladu s Aktualizací č. 1 PÚR
ČR. Pro město Kopřivnice jsou platné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále
jen „ZÚR MSK“), které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010
usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011.
D. Zastavitelné plochy se daří postupně využívat, a to především malé plochy bez větších
požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu. V samotné Kopřivnice a v místní části Lubina
je převis zastavitelných ploch, který bude nutno zmenšit. Některé zastavitelné plochy by měly být
přesunuty do ploch rezervních, v některých lokalitách by mělo být stanoveno pořadí změn v území
(etapizace) a některé plochy změněny na nezastavitelné území. V místních částech Mniší a
Vlčovice je zastavitelných ploch přiměřeně. Je však nutno prověřit každou plochu z hlediska limitů
využití území a budoucí možné zástavby. Současně bude nutno zohlednit veřejnou infrastrukturu
v těchto místních částech (např. kapacity předškolních a školských zařízení, obchodu a služeb,
dopravní a technickou infrastrukturu). Na základě výše uvedeného bude nutno nově zpracovat
urbanistickou koncepci pro město a místní části.
E. Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP Kopřivnice bylo zjištěno, že je nutno zpracovat nový
územní plán. Pokud zastupitelstvo města rozhodne o pořízení nového územního plánu, bude dále
postupováno v souladu s ust. § 47 a dalších stavebního zákona.
F. Na základě zprávy o uplatňování nebude zpracována změna územního plánu.
G. Na základě zprávy o uplatňování nebude zpracována změna územního plánu, proto není nutno
stanovit požadavky na zpracování variant řešení.
H. Z této zprávy o uplatňování vyplynula potřeba pořízení nového územního plánu, a to na základě
skutečností, které podstatně ovlivňují koncepci územního plánu.
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I. Nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, nejsou proto uplatňovány žádné
požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů.
J. Návrh zprávy o uplatňování neuvádí žádné problémy či záměry, které by měly vliv na aktualizaci
zásad územního rozvoje.
Krajský úřad k předložené zprávě uvádí následující:
V době vydání ÚP Kopřivnice byl platný Územní plán velkého územního celku Beskydy, včetně
změny č. 1. a změny č. 2, jehož součástí bylo správní území města Kopřivnice. Posouzení souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle ust. § 51 stavebního zákona tak bylo
provedeno s ÚPN VÚC Beskydy.
V současné době je správní území města Kopřivnice - z hlediska územně plánovací dokumentace
vydané krajem - řešeno Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR
MSK“). ÚP Kopřivnice byl uveden do souladu s požadavky vyplývajícími ze ZÚR MSK Změnou č. 3
ÚP Kopřivnice, která byla zpracovaná na základě předchozí zprávy o uplatňování územního plánu
v uplynulém období.
Dne 15.4.2015 byla vládou projednána a schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje
České republiky (dále jen „APÚR ČR“). Ke zveřejnění APÚR ČR včetně souvisejících dokumentů
způsobem umožňujícím dálkový přístup došlo dne 16. 4. 2015 a od následujícího dne, tzn. od 17.
4. 2015, se stala pro území města Kopřivnice závaznou. APÚR ČR vymezuje OB2 Metropolitní
rozvojovou oblast Ostrava do které také spadají obce ORP Kopřivnice, mimo obcí ve střední části.
S ohledem na výše uvedené vymezení rozvojové oblasti lze konstatovat, že město Kopřivnice je
do rozvojové oblasti zařazena. Z APÚR ČR tedy vyplývají pro území města stanovené kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území a stanovené republikové priority.
K předložené Zprávě o uplatňování územního plánu Kopřivnice, z jejíhož obsahu vyplynula
potřeba pořízení nového územního plánu, ve kterém bude navržena nová urbanistická
koncepce města, budou prověřeny podněty vyplývající ze zpracovaných ÚAP ORP
Kopřivnice a ÚAP KÚ MSK, bude zpracován v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, neuplatňuje krajský úřad žádné
požadavky.
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.

V4

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava,
č.j.: 327/580/16,12507/ENV ze dne 10.3.2016, naše č.j. 13893/2016:

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo
vaše oznámení o projednávání výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování
návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.

V5

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4, č.j.: MV28105-4/OSM-2016 ze dne 14.3.2016, naše č.j. 14219/2016:

Na základě Vašeho oznámení č.j.: 9055/2016/Buj ze dne 17.2.2016 a po prověření u odborných
garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zprávy o uplatňování ÚP
Kopřivnice neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky.
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Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.

V6

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, čj: MSK 28547/2016
ze dne 14.3.2016, naše č.j. 14442/2016:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel návrh zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice dle ustanovení
§ 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Předložený návrh zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice (dále „návrh
zprávy“) neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny.
Krajský úřad vydává ve smyslu výše uvedeného ustanovení následující vyjádření.
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst.
2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění: Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro
které je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu,
nejsou dotčeny.
Odůvodnění: Předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kopřivnice v koncepci
dopravy k silnicím II. a III. třídy
nenavrhuje žádné změny.
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu,
nejsou dotčeny.
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona neuplatňuje
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu žádné požadavky.
Odůvodnění: Návrh zprávy respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu,
nejsou dotčeny.
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně
přírody a krajiny, krajský úřad s předloženým návrhem zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice
souhlasí.
Odůvodnění: Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
anebo o vojenské újezdy, stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska
zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.
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Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP Kopřivnice bylo zjištěno, že je nutno provést změnu
urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch s akceptovatelným převisem a
změnu koncepce uspořádání krajiny včetně prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Výše uvedené
změny koncepce znamenají, že nebude pořizována změna územního plánu, ale že bude nutno
pořídit nový územní plán.
Předložený návrh zprávy není zadáním územního plánu. Konkrétní požadavky z hlediska zájmů
zákona o ochraně přírody a krajiny budou krajským úřadem uplatňovány v rámci projednání zadání
nového územního plánu.
Z hlediska veřejných zájmů podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny krajský
úřad vydal samostatně stanovisko č. j. MSK 33128/2016 ze dne 2. 3. 2016, ve kterém vylučuje vliv
ÚPD na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí.
7/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu,
nejsou dotčeny. Krajský úřad neuplatňuje požadavek na posouzení vlivů na životní
prostředí. Předložený návrh zprávy neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního
plánu v rozsahu zadání změny. Zpráva nestanoví rámec pro umístění záměrů z přílohy č. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní
prostředí.
8/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle § 17a zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil
předloženou zprávu o uplatňování ÚP Kopřivnice. K obsahu zprávy, týkajícímu se zájmů ochrany
zemědělského půdního fondu, krajský nemá požadavky.
Odůvodnění: Předložený návrh zprávy neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny
územního plánu v rozsahu zadání změny.
V případě provedeného vyhodnocení uplatnění stávajícího územního plánu lze dovodit, že je
nezbytné zajistit přehodnocení stávajících ploch z hlediska skutečné potřeby území pro výstavbu.
Pořizovatel zde zejména poukazuje na převis nabídky ploch pro zástavbu v samotném městě i
některých jeho částí. Krajskému úřadu v této části projednávání návrhu zprávy nepřísluší činit
závěry k jednotlivým požadavkům, neboť se tak děje až v případě zpracování zemědělské přílohy
vlastního návrhu územního plánu. Při zpracování nového územního plánu bude kladen důraz
na případy, které neodpovídají zásadám ochrany zemědělského půdního fondu, vymezeným
§ 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tedy mj. případy, kdy záměry zasahují
do ucelené honové soustavy a nenavazují na stávající zástavbu v území. Krajský úřad bude
důsledně vyžadovat provedený rozbor stávajícího využití dosud projednaných a
odsouhlasených ploch s cílem redukovat a vyčlenit dosud nevyužité a nepřipravené
lokality, které jinak pouze navyšují neodůvodněnou výměru požadovanou k zástavbě.
9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k návrhu
zprávy nemá připomínky.
Odůvodnění: Součástí zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace nejsou pokyny pro
zpracování návrhu změny územního plánu.
10/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle
§ 32 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.
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Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Požadavek uvedený v odstavci 8 – ochrana ZPF bude respektován v návrhu zadání nového
územního plánu.

V7

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15
910-UPR/2-Ma ze dne 21.3.2016, naše č.j. 15468/2016:

Praha 1, zn. 190/2016-

Zákon č. 2/1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy jako
ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že Ministerstvo
dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví – dopravních sítí v rámci jednotlivých
druhů dopravy.
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopravy
rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do PÚR ČR a územně plánovací
dokumentace na úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí.
Na základě ustanovení § 47 stavebního zákona uplatňuje MD, jako dotčený orgán ve věcech
dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák.č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák.č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 4 zák.č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Územím města Kopřivnice je vedena silnice I/58 Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – Ostrava.
Zásady územního rozvoje MSK vymezují koridor D81 pro umístění veřejně prospěšné stavby pro
přeložku silnice I/58. Tento koridor je v územním plánu Kopřivnice respektován.
Předložený návrh Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice zahrnuje pokyny pro zpracování
změny územního plánu. Působnosti MD se týká dílčí změna V1 - změna bývalé skládky
odpadu na drobnou výrobu a skladování. Tato plocha zasahuje do ochranného pásma
silnice I/58 (50 m od osy silnice na obě strany). Ochranné pásmo silnice požadujeme
vyznačit jako limit v území (§ 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a
respektovat. Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití
podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Připojení plochy V1 požadujeme řešit prostřednictvím stávající
místní komunikace.
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 325 Studénka Veřovice, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy
regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o
dráhách.
Předběžně informujeme, že v současné době společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., zpracovává
„Studii proveditelnosti tratě Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín/Třinec,
Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka-Veřovice" s předpokládaným dokončením v polovině
roku 2016.
V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalit v ochranném pásmu
dráhy (K4) požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v
dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované
zájmy.
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Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Požadavky týkající se ochranných pásem komunikace I. třídy a železniční trati budou respektovány
v návrhu zadání nového územního plánu.

V8

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, č.j. 15482/2016/KleŠ ze dne 21.3.2016,
naše č.j. 15482/2016:

Dne 17.02.2016 obdržel Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Vaše oznámení o
projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice a současně výzvu
k uplatnění připomínek dotčených orgánů státní správy. Po prostudování přiložené dokumentace
Vám dáváme následující stanovisko.
Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Vodoprávní úřad
K části B.6 Návrhy na změnu územního plánu:
•
Lokalita K1 - z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitky proti změně
využití území na ovocný sad.
•
Lokalita K2 - K6 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele – nedoporučení změny.
•
Lokalita L1 - L3 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele – nedoporučení změny.
•
Lokalita L4 - pozemek 261/1 v k.ú. Drnholec n. L. je situován na pravém břehu vodního toku
Sýkoreček. Nově je navrženo využití na stavbu rodinných domů. Koryta vodních toků včetně
pobřežní zeleně jsou chráněny vodním zákonem. Změna využití území na stavbu rodinných
domů je nevhodná.
•
Lokalita L5 a L6 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele – nedoporučení změny.
•
Lokalita M1 – M3 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele – nedoporučení změny.
•
Lokalita M4 - Vzhledem k uvedení stávajícího stavu do souladu s ÚP Kopřivnice souhlasí
vodoprávní úřad se změnou využití území na drobnou výrobu.
•
Lokalita M5 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele – nedoporučení změny.
•
Lokalita V1 – V3 - ztotožňujeme se s komentářem pořizovatele.
K části D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch určených pro bytovou výstavbu:
k.ú. Drnholec nad Lubinou,
plocha Z90 - Tato plocha „Na Holotě“ se nachází pod poměrně plošně rozsáhlým územím, které je
zemědělsky obhospodařováno. V období výraznějších dešťových srážek dochází k povrchovému
odtoku srážkových vod a rovněž k odtoku drenážních vod ve směru do předmětné plochy Z90.
Případná výstavba dalších RD musí být podmíněna řešením těchto vod.
plocha Z234 - Do okrajové části této plochy „Na hrázi“ zasahuje záplavové území stoleté vody
Q100 vodního toku Lubina. Vzhledem k této skutečnosti se vodoprávní úřad ztotožňuje s názorem
pořizovatele územního plánu na vyřazení této plochy ze zóny SV.
Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
Orgán státní správy lesů
K části B.6 Návrhy na změnu územního plánu:
•
Lokalita K1 – vzhledem k dostatečné vzdálenosti lokality od okraje lesa nemáme z hlediska
zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o lesích), námitky proti změně využití území na ovocný sad.
•
Lokalita L4 – pozemek 261/1 v k.ú. Drnholec n. L. je situován tak, že jeho podstatná část se
nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Nově je navrženo využití na stavbu rodinných
domů. Orgán státní správy lesů upozorňuje, že ve vzdálenosti do 20 m od okraje lesa
vzhledem k zájmům chráněným zákonem o lesích (zachování lesa a plnění všech jeho funkcí)
nelze vydat souhlas s umístěním nových staveb pro trvalé bydlení. Vzhledem ke tvaru a
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velikosti pozemků tvořících lokalitu, je z hlediska zákona o lesích možná změna využití území
s tím, že pro vlastní umístění stavby do 50 m od okraje lesa je nutné opatřit si závazné
stanovisko orgánu státní správy lesů (dostatečná vzdálenosti stavby RD od okraje lesa je min.
20 m, optimálně pak 25 m a více, a to vzhledem k dosahované výšce vzrostlých stromů).
Lokalita L5 – pozemek 699/9 v k.ú. Větřkovice je situován tak, že podstatná část tohoto
pozemku je ve vzdálenosti do 20 m od okraje lesa, kde vzhledem k zájmům chráněným
zákonem o lesích (zachování lesa a plnění všech jeho funkcí) nelze vydat souhlas
s umístěním nových staveb pro trvalé bydlení. Zůstává jen malá část pozemku ve vzdálenosti
větší než 20 m od okraje lesa, na kterou by bylo možné vydat souhlas k umístění stavby jako
závazné stanovisko orgánu státní správy lesů. Změna využití území na stavbu rodinného
domu je možná, vlastní umístění stavby však může být obtížné.
Lokalita M2 – severní část lokality leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Nově je
navrženo využití na stavbu rodinných domů. Orgán státní správy lesů upozorňuje, že ve
vzdálenosti do 20 m od okraje lesa vzhledem k zájmům chráněným zákonem o lesích
(zachování lesa a plnění všech jeho funkcí) nelze vydat souhlas s umístěním nových staveb
pro trvalé bydlení. Vzhledem ke tvaru a velikosti pozemků tvořících lokalitu je z hlediska
zákona o lesích možná změna využití území s tím, že pro vlastní umístění stavby do 50 m od
okraje lesa je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (dostatečná
vzdálenosti stavby RD od okraje lesa je min. 20 m, optimálně pak 25 m a více, a to vzhledem
k dosahované výšce vzrostlých stromů).
Lokalita M4 – jde o pozemky stávajícího areálu firmy KOVOK Kopřivnice s.r.o., kde
v současnosti probíhá revitalizace celého areálu. Vzhledem k uvedení stávajícího stavu do
souladu s ÚP Kopřivnice souhlasí orgán státní správy lesů se změnou využití území na
drobnou výrobu. Pro umisťování nových staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude
nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu státní správy lesů.
Lokalita M5 – téměř celá lokalita se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Nově je
navrženo využití na stavbu rodinných domů. Orgán státní správy lesů upozorňuje, že ve
vzdálenosti do 20 m od okraje lesa vzhledem k zájmům chráněným zákonem o lesích
(zachování lesa a plnění všech jeho funkcí) nelze vydat souhlas s umístěním nových staveb
pro trvalé bydlení. Vzhledem k tvaru a velikosti pozemků tvořících lokalitu je z hlediska zákona
o lesích možná změna využití území s tím, že pro vlastní umístění stavby do 50 m od okraje
lesa je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (dostatečná vzdálenosti
stavby RD od okraje lesa je min. 20 m, optimálně pak 25 m a více, a to vzhledem
k dosahované výšce vzrostlých stromů).
Lokalita V1 – pozemek 842/5 v k.ú. Větřkovice u Lubiny a pozemek p.č. 822/7 v k.ú. Vlčovice
jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Podle § 14 odst. 1 lesního zákona jsou
pořizovatelé územně plánovací dokumentace dbát zachování lesa, navrhnout a zdůvodnit
taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení a navrhnout alternativní řešení. Návrh zprávy
o uplatňování ÚP Kopřivnice tyto zákonné požadavky nesplňuje, požadujeme tedy
dopracování, případně navrhujeme vyřazení pozemků určených k plnění funkcí lesa
z lokality, u které je požadována změna využití území na plochu výroby, průmyslu a
skladování.
Lokalita V2 – část pozemku p.č. 835/31 v k.ú. Vlčovice se nachází ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa. Vzhledem k velikosti a tvaru pozemku je změna funkčního využití území na
drobnou výrobu a skladování možná. Upozorňujeme, že pro případné umístění staveb ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu státní správy
lesů.

K části D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch určených pro bytovou výstavbu:
k.ú. Vlčovice, plocha Z225 – jen úzký pruh parcely p.č. 368/1 v k.ú. Vlčovice (v nejširším místě
široký 7 m) se nachází ve vzdálenosti větší než 20 m od okraje lesa. Stavbu nových rodinných
domů lze s ohledem na zájmy chráněné lesním zákonem (zachování lesa a plnění všech jeho
funkcí) povolit ve vzdálenosti min. 20 m od okraje lesa. Situování stavby RD na tomto pozemku
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tak, aby byla dodržena tato minimální vzdálenost od okraje lesa, je značně obtížné. Vzhledem
k této skutečnosti se orgán státní správy lesů ztotožňuje s názorem pořizovatele územního
plánu na vyřazení tohoto pozemku ze zóny SV.
Orgán ochrany přírody a krajiny
K části B.6 Návrhy na změnu územního plánu:
•
Lokalita K1 – bez připomínek.
•
Lokalita K2 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 3470
„Polopřirozená louka“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit, neboť významné
krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability - ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zákon o ochraně přírody).
Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody,
a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Dle ust. § 4 odst. 2 téhož
zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit významné krajinné
prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Přes SZ a SV okraj plochy prochází lokální biokoridor, který je prvkem územního systému
ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody). Ochrana systému
ekologické stability je dle § 4 odst. 1 zákona ochraně přírody povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ a jeho vytváření je veřejným zájmem.
•
Lokalita K3 – v lokalitě se nachází vzrostlá zeleň, která lemuje pozemky v podobě remízů.
Vzhledem k tomu, že při postupující zástavbě dochází ke střetům se zájmy ochrany přírody
v podobě požadavků majitelů nemovitostí na kácení této krajinářsky a ekologicky významné
zeleně, nedoporučujeme vyčlenění lokality pro jakoukoli další zástavbu.
•
Lokalita K4 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 34119 „Louky a
pastviny pod Červeným kamenem“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit,
neboť významné krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1
písm. b) zákona o ochraně přírody). Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto
ustanovení lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny,
které zaregistruje orgán ochrany přírody, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy, odkryvy. Dle ust. § 4 odst. 2 téhož zákona jsou významné krajinné prvky chráněny
před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto
negativně ovlivnit významné krajinné prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba
nerostů.
•
Lokalita K5 - lokalita se nachází mimo zvláště chráněná území, je však součástí přírodního
parku Podbeskydí, vyhlášeném podle § 12 odst. 3 zákona pro mimořádné přírodní a krajinné
hodnoty v roce 1994, kde je posílena ochrana krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně
přírody) jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa a oblasti s
přírodními a estetickými hodnotami. Z přírodního ani estetického hlediska není v tomto
přírodním parku žádoucí, rozšiřovat zástavbu mimo již vymezená zastavěná území, neboť se
tímto mění původní obraz krajiny a dochovaný stav vegetace. S vymezením plochy pro
zástavbu nelze souhlasit.
•
Lokalita K6 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 34119 „Louky a
pastviny pod Červeným kamenem“. Významné krajinné prvky, jako ekologicky,
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geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo
přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody).
Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody,
a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Dle ust. § 4 odst. 2 jsou
významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak,
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit významné krajinné prvky, patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Lokalita je součástí přírodního parku Podbeskydí, vyhlášeném podle § 12 odst. 3 zákona pro
mimořádné přírodní a krajinné hodnoty v roce 1994, kde je posílena ochrana krajinného rázu
(§ 12 zákona o ochraně přírody) jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky
místa a oblasti s přírodními a estetickými hodnotami. Z přírodního ani estetického hlediska
není v tomto přírodním parku žádoucí, rozšiřovat zástavbu mimo již vymezená zastavěná
území, neboť se tímto mění původní obraz krajiny a dochovaný stav vegetace. S vymezením
plochy pro zástavbu nelze souhlasit.
Lokalita L1 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 3421 „Kulturní
louka“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit, neboť významné krajinné prvky,
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický
vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
přírody). Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany
přírody, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Dle ust. § 4 odst. 2
téhož zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením.
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo
oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit
významné krajinné prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Lokalita L2 a L3 – vymezení lokalit k zástavbě neovlivní žádný ze zájmů chráněných částí
třetí zákona o ochraně přírody, avšak vymezení nedoporučujeme, jelikož rozšířením nové
výstavby mimo již zastavěná území nelze vyloučit vliv stavebních záměrů na krajinný ráz
chráněný podle části druhé, § 12 zákona o ochraně přírody.
Lokalita L4 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 3401 „Sýkoreček
– regulovaný vodní tok“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit, neboť
významné krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně přírody). Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje
orgán ochrany přírody, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy.
Dle ust. § 4 odst. 2 téhož zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto
negativně ovlivnit významné krajinné prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba
nerostů.
Lokalita L5 a L6 – bez připomínek.
Lokalita M1 - vymezení lokalit k zástavbě neovlivní žádný ze zájmů chráněných částí třetí
zákona o ochraně přírody, avšak vymezení nedoporučujeme, jelikož rozšířením nové
výstavby mimo již zastavěná území nelze vyloučit vliv stavebních záměrů na krajinný ráz
chráněný podle části druhé, § 12 zákona o ochraně přírody.
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Lokalita M2 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 3438 „Polní sad
ovocných dřevin“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit, neboť významné
krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o
ochraně přírody). Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany přírody, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Dle ust.
§ 4 odst. 2 téhož zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a
ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit
významné krajinné prvk,y patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Lokalita M3 – nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 3434 „Louky a
pastviny na V svazích Hůrky“. S vymezením plochy pro výstavbu nelze souhlasit, neboť
významné krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ust. § 3 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně přírody). Významnými krajinnými prvky jsou dle tohoto ustanovení lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje
orgán ochrany přírody, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy.
Dle ust. § 4 odst. 2 téhož zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto
negativně ovlivnit významné krajinné prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba
nerostů.
Lokalita je součástí přírodního parku Podbeskydí, vyhlášeném podle § 12 odst. 3 zákona pro
mimořádné přírodní a krajinné hodnoty v roce 1994, kde je posílena ochrana krajinného rázu
(§ 12 zákona o ochraně přírody) jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky
místa a oblasti s přírodními a estetickými hodnotami. Z přírodního ani estetického hlediska
není v tomto přírodním parku žádoucí, rozšiřovat zástavbu mimo již vymezená zastavěná
území, neboť se tímto mění původní obraz krajiny a dochovaný stav vegetace. Rozšířením
nové výstavby mimo již zastavěná území nelze vyloučit vliv stavebních záměrů na krajinný
ráz chráněný podle části druhé, § 12 zákona o ochraně přírody.
Lokalita M4 – bez připomínek.
Lokalita M5 - lokalita je součástí přírodního parku Podbeskydí, vyhlášeném podle § 12 odst.
3 zákona pro mimořádné přírodní a krajinné hodnoty v roce 1994, kde je posílena ochrana
krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně přírody) jako dochované přírodní, kulturní a
historické charakteristiky místa a oblasti s přírodními a estetickými hodnotami. Z přírodního
ani estetického hlediska není v tomto přírodním parku žádoucí rozšiřovat zástavbu mimo již
vymezená zastavěná území, neboť se tímto mění původní obraz krajiny a dochovaný stav
vegetace. Rozšířením nové výstavby mimo již zastavěná území nelze vyloučit vliv
stavebních záměrů na krajinný ráz chráněný podle části druhé, § 12 zákona o ochraně
přírody.
Severní částí pozemku prochází lokální biokoridor, který je prvkem územního systému
ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody). Ochrana systému
ekologické stability je dle § 4 odst. 1 zákona ochraně přírody povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ a jeho vytváření je veřejným zájmem.
V jižní částí lokality se nachází drobný vodní tok, který je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona
o ochraně přírody evidován jako významný krajinný prvek. Dle tohoto ustanovení jsou
významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále
jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody, a to zejména mokřady, stepní
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trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 téhož
zákona, jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit významné krajinné
prvky patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. S vymezením plochy
pro zástavbu z výše uvedených důvodů nesouhlasíme.
Lokality V1 a V2 – na hranici obou ploch protéká vodní tok Lubina, který je dle ust. § 3 odst.
1 písm. b) zákona o ochraně přírody evidován jako významný krajinný prvek. Dle tohoto
ustanovení jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody, a to zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 téhož
zákona, jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou takto negativně ovlivnit významné krajinné
prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Vymezením plochy
pro průmyslovou zástavbu nelze vyloučit negativní vliv na významný krajinný prvek
vodní tok Lubina.
Vodní tok Lubina plní zároveň funkci migračního koridoru. V hierarchii ÚSES na regionální
úrovni. Biokoridor je prvkem územního systému ekologické stability (ÚSES), což je vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody). Ochrana systému
ekologické stability je dle § 4 odst. 1 zákona ochraně přírody povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ a jeho vytváření je veřejným zájmem.
Lokalita V3 – bez připomínek.

K části D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch určených pro bytovou výstavbu:
k.ú. Kopřivnice, plocha Z4 – jedná se o plochu umístěnou na území registrovaného VKP č. 3452
„Bezejmenný levostranný přítok Kopřivničky“. S ohledem na zachování a funkčnost VKP
doporučujeme vyřazení této lokality z plochy pro výstavbu rodinných domů.
Vyhodnocení pořizovatele:
Uvedené připomínky byly zapracovány do popisu předmětných lokalit.

C.

Podněty sousedních obcí:

Po1 Obec Tichá, 742 74
10244/2016:

Tichá 1, č.j.: OBEC-TICH-196/2016 ze dne 22.2.2016, naše č.j.

Obec Tichá se tímto ztotožňuje s názorem resp. komentářem pořizovatele územního plánu, a to ve
věci bodu M5:
- Lokalita mimo souvislou zástavbu v místní části Mniší, na rodinné domy o rozloze cca 2 ha –
severně od komunikace směrem na Pružinky.
Jedná se o lokalitu, k níž je příjezd zajištěn pouze místní komunikací III. tř. ze strany od místní
části Kopřivnice – Mniší a místní komunikací III. tř. od obce Tichá.
V rámci katastru obce Tichá jde o řídce obydlenou část obce, kde náklady na pořizování nové či
rekonstrukci stávající infrastruktury vysoce přesahují finanční náklady na ekvivalentního obyvatele
obce Tichá. Proto není možné zaručit v návaznosti na předpokládanou užitkovou spádovost a
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uživatelnost tamní místní komunikace ve směru na Tichou, potažmo Frenštát pod Radhoštěm,
jakékoli zkvalitnění služeb a budování infrastruktury v dané lokalitě v souvislosti s řádným
užíváním resp. provozováním nově obývaných pozemků. Z hlediska obce Tichá se jedná o
nevhodné umisťování „satelitního obydlí“ v extravilánu sousedních obcí.
Vyhodnocení pořizovatele:
Uvedená připomínka byla zapracována do popisu lokality M5 Severně od komunikace směrem na
Pružinky – na rodinné domy (2,0 ha).
Nesouhlasné vyjádření k lokalitě M5 uplatnil také vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů a
orgán ochrany přírody a krajiny (MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí).

D.

Připomínky:

P1

SLUMEKO, s.r.o., Služby města Kopřivnice, Štefánikova 58/31, 742 21
17/2016/Pu ze dne 22.2.2016, naše č.j. 10377/2016:

Kopřivnice, č.j.:

Žádáme vás v rámci projednávání nového Územního plánu Kopřivnice o změnu zařazení pozemku
parc.č. 812/22 (pozemky naproti areálu závodu DURA Automotive systems CZ, s.r.o., Kopřivnice,
Vlčovice) v k.ú. Vlčovice dle zákresu v příloze této připomínky.
Na uvedených pozemcích hodláme vybudovat čerpací stanici CNG (stlačený zemní plyn) za
účelem budoucí změny pohonu vlastního vozového parku a v návaznosti na rozvoj tohoto
alternativního paliva v automobilové dopravě s ohledem na vyhlášenou podporu této technologie
Národním plánem mobility ČR (MPM). Příslušné legislativní kroky k naplňování tohoto národního
plánu hodlá Vláda ČR iniciovat již v tomto roce.
Navrhovaný pozemek je dostačující pro potřeby budoucí čerpací stanice, má přímé napojení na
komunikační síť města, požadované inženýrské sítě jsou v dosahu. Pozemek se nachází v těsné
blízkosti Průmyslového areálu Vlčovice s předpokladem budoucího využívání této technologie
v rámci vozového parku jednotlivých průmyslových firem podnikajících v dané lokalitě. Vybudování
stanice CNG bude mimo podporu v rámci NPM dalším impulsem rozšíření této technologie i do
oblasti hromadné dopravy osob i nákladů a posléze i do individuální osobní dopravy.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Předložený návrh se jeví být v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
vymezenými v § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (záměr zasahuje do ucelené
honové soustavy a nenavazuje na stávající zástavbu v území). Krajský úřad ve svém vyjádření
uvedl, že při pořizování nového územního plánu bude důsledně vyžadovat rozbor stávajícího
využití dosud projednaných a odsouhlasených zastavitelných ploch s cílem redukovat a vyčlenit
dosud nevyužité a nepřipravené lokality, které jinak pouze navyšují neodůvodněnou výměru
požadovanou k zástavbě.
Požadavek může být prověřen v rámci procesu pořizování nového územního plánu, ve kterém se
prokáže, zda je či není možné vymezení zastavitelné plochy v předmětné lokalitě.

P2

Ing. Pavel Vývoda, Květinová 1513/9, 742 21
12198/2016:

Kopřivnice, ze dne 3.3.2016, naše č.j.

Na základě dokumentu „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kopřivnice“ chci vznést
připomínku a současně požádat o změnu územního plánu pro:
1. Část pozemku p.č. 411/9 v k.ú. Drnholec nad Lubinou na plochu pro zástavbu RD dle
přiloženého nákresu. Pro kladné vyřízení tohoto požadavku hovoří následující argumenty:
- Část parcely resp. pás pozemku kolem komunikace je ve stejné úrovni jako cesta a okolní
zástavba a nespadá do záplavové zóny.
- Tato část parcely navazuje a respektuje stavební linii okolní zástavby, jak je naznačeno na
přiloženém náčrtu.
- Na daném pozemku bude v návaznosti na okolní záplavové území plánovaná pouze výstavba při
takových technických parametrech, aby tuto skutečnost zohlednila. Tzn. vyvýšená základová
deska nad úrovní terénu, apod.
- Některé okolní stavby v této linii jsou dokonce pod úrovní komunikace.
- Výstavba RD v této části komunikace nebude narušovat další případné limity a pásma.
- Zbývající část parcely 411/9 bude využita jako zahrada.
2. Pozemek p.č. 417/134 v k.ú. Drnholec nad Lubinou na plochu pro zástavbu RD. Pro kladné
vyřízení tohoto požadavku hovoří následující argumenty:
- Parcela se nachází v lokalitě sousedící s územím určeném pro individuální výstavbu RD.
- Výstavba RD v této části u komunikace nebude narušovat další případné limity a pásma.
3. Pozemek p.č. 417/135 v k.ú. Drnholec nad Lubinou na plochu pro zástavbu RD. Parcela se
nachází v lokalitě sousedící s územím určeném pro individuální výstavbu RD.
Email: Hovořil jsem se sousedy – starousedlíky v okolí, kteří potvrzují bezproblémovost lokality
resp. levého břehu řeky Lubiny v této části obce. Ani při největších povodních v roce 1997 nebyla
tato část zaplavena, jelikož je pravý břeh řeky níže než tento levý a tak případná voda se směřuje
do lokalit na pravém břehu.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Pozemek p.č. 411/9 je téměř celý v záplavovém území řeky Lubiny, kde nelze vymezovat nové
zastavitelné plochy (tvrzení starousedlíků o bezproblémovosti lokality není relevantním podkladem
pro rozhodování v lokalitě).
Pozemky p.č. 417/134 a 417/135 jsou zemědělskou půdou II. třídy ochrany, kterou lze odejmout ze
zemědělského půdního fondu jedině v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Z tohoto pohledu je vymezení
předmětných pozemků jako zastavitelných ploch nereálné.
Požadavek na vymezení části pozemku p.č. 411/9 mimo hranici záplavového území může být
prověřen v rámci procesu pořizování nového územního plánu, ve kterém se prokáže, zda je či není
možné vymezení zastavitelné plochy v předmětné lokalitě.

P3

Bc. Petr Koliba, Lubina 109, 742 21 Kopřivnice, ze dne 3.3.2016, naše č.j. 12472/2016:

Podávám tímto připomínku k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice a chtěl bych tímto
požádat o posunutí hranice územního plánu. Důvodem je možnost oplocení pozemků 246/47 o
výměře 313 m2 a 246/48 o výměře 7 m2 v k.ú. Drnholec nad Lubinou, které vlastním.
Výše uvedené pozemky jsou zemědělskou půdou a jsou umístěné za hranicí stávajícího územního
plánu města Kopřivnice a přiléhají k parcele 264/12, kterou rovněž vlastním a kde chceme stavět
RD. Na výše uvedených pozemcích chceme mít zeleninovou zahrádku a z důvodu zabránění
okusu zvěří a drobných krádeží ji chceme oplotit běžným drátěným plotem se sloupky
v betonových patkách.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Pozemky p.č. 246/47 a 246/48 jsou zemědělskou půdou I. třídy ochrany, kterou lze odejmout ze
zemědělského půdního fondu jedině v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Z tohoto pohledu je vymezení
předmětných pozemků jako zastavitelných ploch nereálné.

P4

KOVOK Kopřivnice s.r.o., Mniší 230, 742 21
12626/2016:

Kopřivnice, ze dne 3.3.2016, naše č.j.

Firma KOVOK Kopřivnice s.r.o. vznáší připomínku k záměru města ohledně možnosti změny
územního plánu s možností rozšíření nové zastavitelné plochy za areálem KOVOK Kopřivnice
s.r.o.
- V budoucnosti ani v současné době nebude možné využívat žádnou plochu ani komunikaci
k příjezdu na zmiňované pozemky, které jsou ve vlastnictví firmy KOVOK Kopřivnice s.r.o.;
bylo by to proti předpisům BOZP – pohyb zaměstnanců a manipulační techniky firmy po
komunikaci a plochách areálu.
- Přes pozemky KOVOK Kopřivnice s.r.o. nebude umožněna možnost vedení inž. sítí
soukromých subjektů.
- Firma KOVOK Kopřivnice s.r.o. bude v nejbližším období realizovat oplocení areálu, na které
má již vydané platné povolení.
Prosíme o akceptování těchto připomínek.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínka byla doplněna do popisu lokality M3 Pozemky za KOVOKEM – na rodinné domy
(1,0 ha).

P5

Michal Jalůvka, Mniší 195, doručovací adresa Školní 947, 742 21 Kopřivnice, ze dne
4.3.2016 a doplněno dne 14.3.2016, naše č.j. 12788/2016 a 14216/2016:

Žádám o změnu územního plánu na pozemku p.č. 204/62 v k.ú. Mniší a to o změnu zařazení
z neurbanizovaných zemědělských pozemků (NZ) na smíšené venkovské (SV) pro možnost
výstavby rodinného domu. Nyní lze na tomto pozemku postavit pouze hospodářské objekty
k ustájení dobytka. V tomto duchu bych rád pokračoval, ale rád bych vyloučil nutnost dojíždění.
Proto bych si rád zajistil možnost bydlení a následného hospodaření na tomto pozemku.
K pozemku mám přístup po parcele určené jako příjezdová cesta pro RD pana Jana Jalůvky. Také
je možnost zajištění el. přípojky. Voda je zajištěna pomocí studny. Pozemek je v klidné lokalitě, což
je důvod proč chci na tomto pozemku hospodařit. Jsem vlastníkem těžké techniky (traktor včetně
nezbytných dílů radlice pluh) pro údržbu a obhospodařování pozemku. Včetně zajištění odhrnování
sněhu. Mohu doložit smlouvu o věcném břemenu na zmíněnou příjezdovou cestu. Jelikož jsem
vyrostl v Mniší, rád bych v této části zůstal. Jsem také ochoten vyjmout pouze plochu pro RD a
ostatní plocha by nadále sloužila pouze pro hospodaření. Rád bych pozemek oplotil a umožnil
volný výběh dobytku případně drůbeži.
Pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území. Je dopravně přístupný – viz situace
z ÚP.
Dále vzhledem ke znalosti území (sousední pozemek je rodina) na pozemku jsou vhodné
hydrogeologické podmínky, lze zde vsakovat odpadní vody. Pozemek (BPEJ 74712, 74772) patří
do 4. a 5. třídy ochrany z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, tedy o pozemky
s nejnižší třídou ochrany, vhodné k nezemědělskému využití, na rozdíl od mnohdy zastavitelných
ploch, které je náročné odnímat a za vysokou cenu odnětí. Na pozemku nejsou dle platného
územního plánu vymezena chráněná území z hlediska ochrany přírody ani není pozemek v těsné
blízkosti lesa.
K žádosti přikládám katastrální snímek s vyznačeným pozemkem a příjezdovou cestou.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínka byla doplněna do popisu lokality M1 U samoty pod Velovou – na rodinné domy
(0,31 ha). Předložený návrh se jeví být v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního
fondu vymezenými v § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (záměr zasahuje do
ucelené honové soustavy a nenavazuje na stávající zástavbu v území). Krajský úřad ve svém
vyjádření uvedl, že při pořizování nového územního plánu bude důsledně vyžadovat rozbor
stávajícího využití dosud projednaných a odsouhlasených zastavitelných ploch s cílem redukovat a
vyčlenit dosud nevyužité a nepřipravené lokality, které jinak pouze navyšují neodůvodněnou
výměru požadovanou k zástavbě.
Požadavek může být prověřen v rámci procesu pořizování nového územního plánu, ve kterém se
prokáže, zda je či není možné vymezení zastavitelné plochy v předmětné lokalitě.

P6

Marie Juřicová, Lubina 391, 742 21 Kopřivnice, ze dne 7.3.2016, naše č.j. 12789/2016:

Jako vlastník pozemků parc.č. 246/18 a 246/19 k.ú. Drnholec nad Lubinou uplatňuji tuto
připomínku:

Duben 2016

20

Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Nesouhlasím se změnou pozemků na ochrannou zeleň, pozemky chci v budoucnu uplatnit pro
stavby rodinných domů. Myslím, že když budou na pozemku vystavěny rodinné domy, tak tam
budou i vysázené stromy, které vodu z pole budou pohlcovat. Pokud tam zůstane pole nebo zeleň,
tak nic nezabrání tomu, aby při delším trvání deště ta voda na poli stála. Je plánovaná příjezdová
cesta a podél ní by se udělal příkop, který by měl taky tu vodu zadržovat.
Příloha:

Vyhodnocení pořizovatele:
Bylo upraveno vyhodnocení plochy Z90. Požadavek bude prověřen v rámci procesu pořizování
nového územního plánu. Problematiku ochrany před vodami lze řešit stanovením podmínek pro
danou zastavitelnou plochu.

P7

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno,
zn. 007324/11300/2016 ze dne 8.3.2016, naše č.j. 13328/2016:

Na základě oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kopřivnice
jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic k projednávané ÚPD sdělujeme:
Správním územím města Kopřivnice jsou vedeny tyto silnice:
I/58 Rožnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava,
II/464 Opava - Bílovec - Příbor,
II/480 Kopřivnice - Ženklava - Veřovice,
II/482 Nový Jičín - Závišice - Kopřivnice,
II/486 Krmelín - Rychaltice - Vlčovice,
III/4824 Lubina - Hájov.
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Silnice 1/58 je ve vlastnictví státu, ostatní silnice jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dle
Zásad územního rozvoje MSK je územím obce veden koridor D81 pro umístění veřejně prospěšné
stavby pro přeložku silnice I/58. Tento koridor je v územním plánu Kopřivnice respektován.
Součástí předmětné Zprávy o uplatňování ÚP jsou i pokyny pro zpracování změny územního
plánu. Našich zájmů se týká dílčí změna V1 - změna bývalé skládky odpadu na drobnou výrobu a
skladování. Tato plocha zasahuje do ochranného pásma silnice I/58 (50 m od osy silnice na obě
strany dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb.). Upozorňujeme, že toto ochranné pásmo je nutné
respektovat (dle § 32 zákona č. 13/1997 Sb.). Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním
režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Rovněž upozorňujeme, že přímé připojení této plochy V1
k silnici I/58 nebude možné. Pro připojení této plochy V1 budeme požadovat využití stávající místní
komunikace.
Obecně upozorňujeme, že veškeré zastavitelné plochy a jejich připojení k silniční síti musí být
vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky č. 104/1997
Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně souhlasem
s komunikačním připojením k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících připojení a návrhy nových
připojení k silnicím I. třídy musí být projednány s ŘSD ČR, Odborem koncepce a technické
přípravy, Odd. technické přípravy Morava.
Mimo výše uvedeného nemáme k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kopřivnice jiné
připomínky.

Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Požadavky týkající se ochranných pásem komunikace I. třídy a železniční trati budou respektovány
v návrhu zadání nového územního plánu.

P8

Jiří Tománek, Lubina 400, 742 21 Kopřivnice, ze dne 9.3.2016, naše č.j. 13853/2016:

V rámci návrhu zprávy o uplatňování územního plánu je uvedeno, že v současné době je
k dispozici 27 ha zastavitelných pozemků. Takové množství pozemků možná k dispozici je, ale
jejich vlastníci je prodat nechtějí. Z hlediska mé žádosti (U horní cesty ve Větřkovicích) bych chtěl
podotknout, že nemám v úmyslu dál zasahovat do zemědělských pozemků a narušovat volnou
krajinu. Chtěl bych využít pouze část, která je v těsné blízkosti místní komunikace a zbylou část
mých pozemků ponechat, jak je nyní. V novém územním plánu bych proto velmi rád uvítal
zakreslení, v případě možnosti zástavby v této části. O tyto pozemky žádal do zařazení do
územního plánu již před několika lety můj otec, kdy na nedalekém konci (lokalita nad železným
mostem) nebyla v tuto dobu ještě nová zástavba RD, která je tam nyní a také nenarušuje volnou
krajinu.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínka byla doplněna do popisu lokality L3 U horní cesty ve Větřkovicích – na rodinný dům
(0,2 ha).

P9

Martin Hrnčárek, Obránců míru 1306, 742 21
14388/2016:

Kopřivnice, ze dne 14.3.2016, naše č.j.

Dovoluji si tímto vznést připomínky ke komentáři zpracovatele k předmětným pozemkům
označených jako „M3“ příloha č. 1 materiálu. Zpracovatel materiálu použil tento nedoporučující
komentář:
„Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Mniší bez technické
infrastruktury výrazně zasahující do uceleného zemědělského pozemku s nedořešeným příjezdem.
Výstavba v lokalitě není žádoucí s ohledem na zachování krajinných hodnot daného území bez
pohledově rušících staveb. Dopravní a technická infrastruktura s odpovídajícím parametry nejsou
v bezprostřední blízkosti lokality.“
Chybějící technická infrastruktura:
1) Elektrické napětí je vedeno přes navrhovanou lokalitu a tím je tedy vyřešeno stávajícím vedení
pro připojení.
2) Vodovodní řad je možné řešit prodloužením přes pozemky žadatele na jeho vlastní náklady.
Jedná se o 230 m vodovodního řadu.
3) Na území je dle přiložené zástavbové studie plánovaná vlastní dešťová gravitační kanalizace,
která by mohla být provedena v celém úseku výstavby, ta umožňuje jak napojení čištěných vod
z domovních ČOV tak i domovních dešťových srážkových vod při dodržení zdržení dešťových vod
dle stavebního zákona. Kanalizace může ideálně končit ve vodoteči u pozemku navrhovatele
s ideálním výškovým rozdílem cca 6 m /odborný odhad/.
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4) Tento způsob řešení nevyžaduje umístění rozvodu zemního plynu, z toho důvodu, že moderní
zástavba rodinných domů může být řešena bez zemního plynu.
Všechny nutné inženýrské sítě plánuje investor vybudovat na vlastní náklady.
Příjezdová komunikace:
Argument s nedořešeným příjezdem považuji za ne zcela přesný, z tohoto důvodu, že zde existuje
přístupová, dnes polní komunikace, parc.č. 850/1 (na LV zapsáno jako ostatní komunikace), která
přímo navazuje na plochu určenou k zařazení do územního plánu. V případě budoucí výstavby na
této ploše předpokládáme zlepšení technického stavu této příjezdové komunikace bez nároků na
jakýkoliv příspěvek města, k čemuž jsme se schopni uzavřít smluvní vztah. Vzhledem k počtu
navrhovaných ploch (cca 1 ha) je tato navrhovaná investice návratná. Alternativou je přístup přes
pozemky investora.
Lze uvažovat i o nabídce odkupu této komunikace od města.
Krajinné hodnoty:
Argument na zachování krajinných hodnot daného území je nepodložený, jelikož z dlouhodobého
hlediska tato lokalita přímo navazuje na stávající zastavěné území (přímo sousedící) a výškovým
uspořádáním budov v zástavové studii se nepředpokládá výstavba rodinných domů převyšující
standardní výšky budov v krajině. Mimo tuto skutečnost kromě rodinných domů na pozemku
investora není pozemek pohledově viditelný z jiných rodinných domů pro přírodní (les, remízky) či
jiné pohledové překážky. Nelze tedy konstatovat, že by nová výstavba někomu významně
pohledově bránila ve výhledu.
Zemědělské využití
Argument o nevyužití zemědělské půdy nelze akceptovat, protože půda leží více než 15 let ladem.
Nepředpokládáme v budoucnu žádnou zemědělskou produkci. Současná plocha je pronajata za
„podnákladový“ nájem a je zde pouze běžný travní porost. Celý systém závisí na dotacích, které
využívá nájemce na rekultivaci krajiny. Žádná hospodářská ani rostlinná výroba není bez dotací
rentabilní. Tyto pozemky jsou spíše ekonomickou přítěží, a to zejména s přihlédnutím
k majetkovým daním, které budou neustále narůstat.
Závěr:
V materiálu zpracovatel konstatuje, že je stavebních pozemků dostatečné množství. Toto je pouze
tabulkový stav. Osobně jsem v současnosti řešil nákup pozemku k výstavbě a setkal jsem se
s argumenty majitelů, kteří vhodné pozemky mají, nicméně nechtějí je prodat. Není otázkou cena,
ale např. skutečnost, že si nepřejí sousedy. To je právo každého vlastníka. Pak ale tyto pozemky
nemají být v územním plánu k výstavbě, pokud vlastník dlouhodobě (např. 10 let) neumožňuje
jejich prodej. Přiložená zástavbová studie koncepčně řeší celé toto území i s ohledem na budoucí
rozvoj města. V obci Mniší v horizontu 10 -15 let není moc území, které by se dalo v budoucnu
využít pro větší zástavbu, aby nebylo v kopcích, v území, kde jsou nepříznivé povětrnostní
podmínky (silný vítr), v ochranném pásu lesů a souběžně by majitelé byli ochotni prodat větší
plochu, tzn. vytvořit ucelený zástavbový celek, a tím umožnili ekonomickou návratnost vložených
investic do infrastruktury.
Zejména z těchto údajů nesouhlasíme s komentáře uvedeném pořizovatelem.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínka byla doplněna do popisu lokality M3 Pozemky za KOVOKEM – na rodinné domy
(1,0 ha).

P10 Ing. Zdeněk Polášek, Lubina 248, 742 21
14536/2016:

Kopřivnice, ze dne 15.3.2016, naše č.j.

Dovoluji si tímto uplatnit připomínku k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice a
to v místní části Lubina, k. ú. Drnholec nad Lubinou pozemek parcelní číslo 417/169 a 417/133
v ploše SV – část Z 120.
Žádám Vás tímto o směnu dvou trojúhelníkových části pozemků o výměře cca 750m 2, dle
přiložené situace (nová značená oranžová vyměnit za původní fialovou).
Plocha SV by tak pokračovala s logickou návazností po hranicích pozemků. Žádám o tuto směnu i
z toho důvodu, že ve stávající ploše (fialově značená) se nachází velké množství inženýrských sítí
a využitelnost je tak minimální. Nová hranice plochy SV a intravilánu je navrhována v trase
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stávajícího vzdušného vedení VN a po hranicích stávajících parcel 417/169 a 417/133
k.ú. Drnholec nad Lubinou.
Příloha:

Vyhodnocení pořizovatele:
Na základě připomínky bylo upraveno vyhodnocení zastavitelné plochy Z120.

P11 Kamil Herůdek, Francouzská 1187/30, 742 21
14702/2016 a 14703/2016:

Kopřivnice, ze dne 14.3.2016, naše č.j.

Připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice.
Jsem vlastníkem pozemku p.č. 3355/53 a spoluvlastníkem pozemku p.č. 3355/52 v k.ú.Kopřivnice.
Předložená Zpráva navrhuje změnu využití ploch zahrnutou v Z32A,B,C a také Z32-ZV1 na
pozemku p.č.3355/53 v k.ú.Kopřivnice, jehož jsem vlastníkem na plochu k bydlení BI - rezervní.
S tímto nemohu souhlasit a podávám připomínku proti výše uvedenému návrhu obsaženému ve
zprávě. A požaduji celou plochu parcely č. 3355/53 zařadit do ploch BI.
Odůvodnění:
Do mých vlastnických práv bylo již jednou zasaženo tím, že část pozemku byla v rámci plochy Z32
převedena ze stavební plochy BI do ploch veřejné zeleně ZV1. V době, když jsem pozemky
kupoval, byly určeny k zástavbě a já na nich chci realizovat stavbu svého rodinného domu.
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Řádným způsobem jsem podal 8.12.2015 návrh na pořízení změny územního plánu a ze strany
orgánu státní správy do dnešního dne nebylo učiněno nic.
Je paradoxní, když pracovník územního plánování předkládá do RM č.27 a také řadě předchozích,
návrh na pořízení změny územního plánu a usnesením 878-881 je schváleno k projednání do ZM
a to na svém 8. zasedání dne 10.12.2015 v usnesení č.222-225 schvaluje k projednání změnu ÚP
a následně tentýž člověk v návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice tvrdí, že
město má v ÚP nadbytek zastavitelných ploch a jako náhodou zrovna vyřazuje ty plochy, kde
vlastním pozemky já. Po řadě jednání, která vedu s městem, nabývám dojmu o podjatosti
pracovníků a to
- z dosavadních vyjádření k věci zástavby pozemku 3355/53
- z neodůvodněného omezení sjezdu na vlastní pozemky
- z hlediska osobního zájmu referenta z titulu vlastnictví rodinného domu v dané lokalitě a
vyjádření dalších vlastníků, že v dané lokalitě nepovolí výstavbu, přičemž o této výstavbě ani
nerozhodují, ale úředníci berou stanoviska jako zásadní pro změnu ÚP.
Námitky k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice.
Technická poznámka pořizovatele: Text námitky je stejný jako text připomínky, navíc je zde
uveden pouze níže uvedený text:
Námitku podávám z důvodu nepřesvědčivého vysvětlení změny pozemku, který byl z ploch BI
navržen na rezervu ploch BI, bez určení užití rezervy.
Proto jsem rozhodnut podat žalobu k příslušnému soudu.
Příloha:

Vyhodnocení pořizovatele:
Na základě připomínky bylo upraveno vyhodnocení zastavitelných ploch Z32A, Z32B a Z32C
v kapitole D Zprávy o uplatňování – z „rezerva“ na „prověřit“. Požadavek bude prověřen v rámci
procesu pořizování nového územního plánu.
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P12 Jaroslav a Hana Váňovi, Kozina 800, 742 66
14754/2016, 15174/2016:

Štramberk, ze dne 16.3.2016, naše č.j.

Připomínky k projednávanému návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice k bodu K6 „Za
výstavbou rodinných domů na ulici Horečkově“ přílohy č. 1:
Připomínka č. 1:
V Komentáři pořizovatele je uvedeno, že: „ve vzdálenosti cca 50 m od jižní hranice pozemku
začíná lesní porost,
Nesouhlasíme, aby vzdálenost od lesního porostu byla měřena od hranice pozemku 2574/8. Tento
údaj je zavádějící, nepřesný, nelogický a uvádí nás do nevýhody. Dotčené orgány by se měly
vyjadřovat ke skutečným vzdálenostem od hranice pozemku, na který je požadována změna ÚP.
Žádáme o změnu textu na: „ve vzdálenosti cca 77 m od jižní hranice části pozemku, na který je
požadována změna ÚP, začíná lesní porost.“
Připomínka č. 2:
V bodě „Technická infrastruktura“ se uvádí: „Jižní hranice pozemku je dotčená vzdušným vedením
vysokého napětí včetně jeho ochranného pásma 10 m od krajních vodičů.“
Nesouhlasíme, aby vzdálenosti vedení vysokého napětí byla měřena od hranice pozemku 2574/8.
Tento údaj je zavádějící, nepřesný, nelogický a uvádí nás do nevýhody. Dotčené orgány by se
měly vyjadřovat ke skutečným vzdálenostem od hranice pozemku, na který je požadována změna
ÚP.
Žádáme o změnu textu na: „Jižní hranice pozemku určeného ke stavbě RD je vzdálena od
vzdušného vedení vysokého napětí 37 m.“
Připomínka č. 3: V bodě „Vnitřní hospodářství“ se dále uvádí: „Cca 70 m východně od pozemku je
uložen vysokotlaký plynovod RWE Gas Storage s bezpečnostním pásmem 120 m, které zasahuje
do pozemku.
Nesouhlasíme, aby vzdálenost od plynovodu byla měřena od hranice pozemku 2574/8. Tento údaj
je zavádějící, nepřesný, nelogický a uvádí nás do nevýhody. Dotčené orgány by se měly
vyjadřovat ke skutečným vzdálenostem od hranice pozemku, na který je požadována změna ÚP.
Žádáme o změnu textu na: „Východní hranice pozemku určeného ke stavbě RD je vzdálena od
plynovodu RWE Gas Stotage 120 m.“
Připomínka č. 4: Na pozemku se již historicky pase celoročně desítky ovcí. Máme zájem o
výstavbu ustájení pro ovce a kozy, dále např. výrobnu kozího sýra, včetně bytu vlastníka.
Žádáme o přidání textu do Komentáře pořizovatele: Pozemek je již využíván k chovu dobytka.
Možno zvážit vymezení plochy vhodné pro menší zemědělskou usedlost – objekty pro
zemědělskou výrobu včetně bytu vlastníka.
Připomínka č. 5: V Komentáři pořizovatele se dále uvádí: „Lokalita se uplatňuje v dálkových
pohledech, je v zájmu města chránit pohledově výrazně exponované úpatí Červeného kamene …“
Žádáme o změnu textu na: „Výstavbou jednopodlažního rodinného domku se sedlovou střechou
v požadovaném místě žadatele, nebude mít vliv na dálkové pohledy této lokality, protože zmíněná
stavba nebude svou úrovní narušovat pohledy již ovlivněné stávající zástavbou. Pohledově
výrazně exponované úpatí Červeného kamene a ani zájmy města tímto nebudou dotčeny.“
Připomínka č. 2:
Žádáme o změnu názvu bodu K6 v příloze č. 1:
Původní název: „Za výstavbou rodinných domů na ulici Horečkově – na rodinné domy (0,12 ha)“
Opravit na: „Za výstavbou rodinných domů na ulici Horečkově – na rodinný dům (0,12 ha)“
Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínka byla doplněna do popisu lokality K6 – Za výstavbou rodinných domů na ulici
Horečkově – na rodinný dům (0,12 ha).
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P13 Správa železniční dopravní cesty, s.o., Generální ředitelství, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, zn. 11803/2016-SŽDC-O26 ze dne 15.3.2016, naše č.j. 14859/2016:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), je zřízena Ministerstvem
dopravy a spravuje vlastnická práva k nemovitostem, tvořícím železniční dopravní cestu, včetně
souvisejících staveb a zařízení potřebných pro provoz železniční dopravy. Vyjádření SŽDC se
zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které
je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 325 Studénka Veřovice, která je ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy
regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o
dráhách.
V současné době společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., zpracovává „Studii proveditelnosti tratě
Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín/Třinec, Frýdlant nad Ostravicí Ostravice a Studénka-Veřovice" s předpokládaným dokončením v polovině roku 2016.
V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalit v ochranném pásmu dráhy (K4)
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Vyhodnocení pořizovatele:
Bere se na vědomí, nemá vliv na obsah Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Požadavky týkající se ochranného pásma železniční trati budou respektovány v návrhu zadání
nového územního plánu.

P14 Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
02722/9231/0.622/2016 ze dne 14.3.2016, naše č.j. 15140/2016:

Ostrava, zn.

Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice: Řešené území je tvořeno
k.ú. Drnholec nad Lubinou, Kopřivnice, Mniší, Větřkovice u Lubiny a Vlčovice, kde se v naší správě
nacházejí vodní toky Lubina, Tichávka, Kopřivnička, Sýkoreček, Svěcený a Babincův potok. Pro
Lubinu a Tichávku, které jsou dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. významnými vodními toky, jsou
stanovena záplavová území včetně vymezených aktivních zón opatřeními Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje - pro Lubinu pod čj. MSK 61439/2001 ze dne 22.7.2011, pro Tichávku
pod č.j. ŽPZ/10970/03 ze dne 11.3.2004.
Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Kopřivnice vyplynula potřeba pro pořízení
nového územního plánu. Součástí zprávy je několik požadavků zastupitelstva obce Kopřivnice
týkajících se prověření možnosti vymezení zastavitelných ploch určených především pro stavbu
RD.
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce
výše uvedených vodních toků uvádíme následující:
• Informujeme, že na základě „Studie DVT - Kopřivnička" byl dne 8.3.2016 státním podnikem
Povodí Odry podán Městskému úřadu Kopřivnice, odboru životního prostředí, návrh na
stanovení záplavového území Kopřivničky v úseku říčního km 0,000 - 6,421, tedy od ústí do
řeky Lubiny po křížení s místní komunikací na chatu Červený kámen. Podklady jsou u nás
k dispozici a na vyžádání vám je pro potřeby územního plánování poskytneme v elektronické
podobě. Předem uvádíme, že žádný z požadavků uvedených v příloze č. 1 návrhu Zprávy o
uplatňování Územního plánu Kopřivnice se v záplavovém území Kopřivničky nenachází.
• Z výše uvedené studie vyplývá, že státní podnik Povodí Odry bude na vodním toku Kopřivnička
připravovat 2 akce proti velkým vodám Q100:
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- Zavázání levobřežní hráze Lubiny podél levého břehu Kopřivničky (ř. km 0,116 - 0,310).
- Navýšení stávajícího terénního valu na levém břehu Kopřivničky a jeho rozšíření na
parametry ochranné hráze (ř. km 0,450 - 0,840).
Bližší informace lze získat u zpracovatele studie (AQUATIS a.s., Ing. Marek Cejda). Dále vás
informujeme, že postupně budeme připravovat opravy zatrubněných úseků koryta Kopřivničky,
zejména na ulici Obránců míru.
• Plán oblasti povodí Odry (plánovací období 2010 až 2015) obsahuje návrh revitalizace Lubiny
v úseku říčního km 19,6 - 22,4. Příprava stavby měla být zahájena po roce 2015. Uvádíme, že
v dalším plánovacím období (2016 až 2021) není dle Plánu dílčího povodí Horní Odry, který
byl v termínu prosinec 2014 až červen 2015 projednáván s veřejností a který bude schvalován
zastupitelstvem Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, s realizací tohoto záměru
uvažováno, a to z důvodu, že se nyní podél tohoto úseku řeky Lubiny navrhuje cyklostezka,
která musí být stabilizována.
• Co se týče požadavků uvedených v příloze č. 1 předložené zprávy, našich zájmů se dotýkají
lokality L4, M5 a K2. Proti vymezení ploch pro RD „U Sýkorečku" (lokalita L4) a „Severně od
komunikace směrem na Pružinky" (lokalita M5) nemáme z hlediska odtokových poměrů
námitek. Výstavbu zde podmiňujeme dodržením provozního pásma podél pravého břehu
Sýkorečka a pravobřežního přítoku Lubinky, a to v šířce 6 m (dle § 49 zákona o vodách).
Vymezení plochy pro RD „Poblíž Bublá ranče" (lokalita K2) vzhledem k umístění v blízkosti
starých ekologických zátěží (Kopřivnice - skládka TKO a Tatra a.s. Kopřivnice)
nedoporučujeme. V příloze zasíláme příslušné Listy opatření, které jsou součástí Plánu
dílčího povodí Horní Odry.
• K návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice nemáme dalších připomínek.
Vyhodnocení pořizovatele:
Informace o plánovaných akcích byly doplněny do kapitoly B.5 a budou podkladem pro projektanta
nového územního plánu.
Připomínky byly doplněny do popisu lokalit K2, L4 a M5.

P15 Ing. Radek Harabiš, Vlčovice 17, 742 21 Kopřivnice ze dne 21.3.2016, naše č.j. 15429/2016:
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 862 v kat. území Vlčovice uplatňuji připomínku k návrhu
Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Nesouhlasím s navrhovanou změnou začlenění tohoto pozemku a žádám jeho ponechání
v současné zóně.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Vzhledem k bezprostřední blízkosti průmyslových objektů Průmyslového parku Kopřivnice a silnice
I. třídy I/58 není vhodné ponechávat plochu Z151 jako zastavitelnou.

P16 Vladimír Schwarz ze dne 21.3.2016, naše č.j. 15490/2016:
Vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice. Jedná se o lokalitu Sýkorec – na rodinné
domy 0,31 ha, která je ve zprávě označena jako L6. Po přečtení komentáře pořizovatele si dovoluji
s některými názory nebo fakty nesouhlasit.
1. Uvádí se, že pozemek je v současnosti zemědělsky obhospodařován. Není to pravda, protože
je tam louka.
2. Uvádí se, že se jedná o okrajovou část Lubiny bez infrastruktury. Nemůže to být pravda,
protože v bezprostředním sousedství asi 15 m od hranice pozemku stojí rodinný dům a hned
vedle se staví další rodinný dům.
3. Lokalita je součástí volné, nezastavěné krajiny. S tímto názorem si dovoluji polemizovat. Je zde
sice rozsáhlé pole, ale všude kolem jsou rodinné domy a v blízkosti do 500 m rozsáhlé
průmyslové komplexy. Kdyby byl pozemek součástí rozsáhlého biotopu nebo lesa, chápal bych
tyto argumenty, ale v tomto případě tomu tak není.
4. Uvádět jako důvod ochrany nový zábor v dosud souvislém zemědělském pozemku mi připadá
jako čirá demagogie. Téměř každý pozemek, který není stavební, tak je louka, pole nebo les a
to má být jako důvod proč jej chránit?? Příliš obecné vysvětlení.
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Závěrem bych chtěl říci, že na tomto pozemku nechceme nic jiného než postavit dům. Pokud vím,
tak i v záměru současné radnice bylo podpořit výstavbu rodinných domů, ale teď momentálně
k dispozici jen několik předražených pozemků anebo pozemky, které nikdo nechce, jelikož je tam
nějaké břemeno.
Pro tyto důvody nemohu souhlasit s komentářem pořizovatele a byl bych rád, aby tyto argumenty
byly vzaty v potaz při hodnocení žádosti.
Příloha:

Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínky byly doplněny do popisu lokality L6 – Sýkorec – na rodinné domy (0,31 ha).

P17 Dušan Svoboda, Lomená 1290, 742 58 Příbor, Libor Taichman, Stojanova 399, 742 58
Příbor, ze dne 21.3.2016, naše č.j. 15558/2016:
Dne 30.4.2015 jsme podali návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2932/2 v k.ú.
Kopřivnice, kde námi navrhovaná změna je „stavební pozemek“. Tuto žádost jsme doplnili o
požadované informace písemně 27.5.2015 a 2.6.2015.
Na základě „Nedoporučení změny pro stavbu RD“ zasíláme připomínku (nesouhlas) ke „komentáři
pořizovatele“ a žádáme o přehodnocení výsledku.
Jak jsme již uvedli dopisem z 2.6.2015, že není našim záměrem zde realizovat hromadnou
výstavbu a žádali jsme i o částečnou (poměrnou) změnu užívání pozemku. Jsme si plně vědomi,
že pozemky protíná el. vedení (nadzemní a podzemní) a vodovodní řad a z těchto důvodů je
nutnost zachování ochranných pásem.
Jižní část pozemku se nachází „v potencionálním sesuvném území“, ale na kterém již stojí
novostavby na p.č. 2932/10, 2932/11, 2932/12, což evidentně není důvodem, pro který nelze
změnit územní plán. Naopak je potřeba zachovat rovný přístup a podobné případy posuzovat
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shodně. Jinými slovy, pokud potencionální sesuvné území nebylo překážkou k výstavbě rodinných
domů u vedlejších pozemků, není možno u předmětného pozemku postupovat jinak.
Povolením změny minimálně v jižní části by mohlo dojít k dorovnání stavební linie se stavbou na
pozemku 2972/2.
Také nelze souhlasit, že výstavbou RD by došlo k pohledovému znehodnocení úpatí „Bílé hory“ (je
možné řešit podmínkami vzhledu projektů RD), jelikož celé úpatí „Bílé hory“ je již zastavěno
novými RD až po hranici města Štramberku.
Touto změnou územního plánu bychom chtěli vyřešit i dlouhodobé neoprávněné užívání našeho
pozemku 2930/1 a 2932/2 sousedícím zahrádkářským sdružením, vybudováním infrastruktury –
cesty. Jedná se o jedinou přístupovou cestu členů zahrádkářského sdružení k jižní části svých
zahrad.
Je zřejmé, že označené důvody „nedoporučení“ jsou zástupné, jelikož nebyla doporučena ani
jedna žádost v rámci projednávané změny územního plánu, na výstavbu RD v k.ú. Kopřivnice, viz
aktuální převis nabídky volných stavebních pozemků, viz kap. A.2.5. Je však obecně známým
faktem, že v Kopřivnici v podstatě žádné stavební pozemky k dispozici reálně nejsou.
Věřím, že se našimi připomínkami budete zodpovědně zabývat a na jejich základě doporučíte
změnu užívání pozemku 2932/2 v k.ú. Kopřivnice na stavební pozemky pro výstavbu RD.
Příloha:

Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínky byly doplněny do popisu lokality K3 – Pod zahrádkami a nad ulicí Lomenou a
Květinovou - na rodinné domy (0,5 – 2,7 ha).

P18 František Zdražil, Rooseveltova 780, 537 01
15566/2016:

Chrudim, ze dne 18.3.2016, naše č.j.

Nesouhlasím s vyhodnocením územního plánu, jež je označen v Příloze č. 1 pod označením M5
v Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice. Nesouhlasím především
s komentářem ochrany ZPF ani s daty technické infrastruktury.
Žádám o nové posouzení žádosti o změnu územního plánu.
Tímto Vás zdvořile žádám, abyste mě informovali o průběhu předmětného řízení.
Příloha:
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Vyhodnocení pořizovatele:
Připomínky byly doplněny do popisu lokality M5 – Severně od komunikace směrem na Pružinky –
na rodinné domy (2,0 ha).

P19 Renata Zdražilová, Radoušova 1420, 537 01
15690/2016:

Chrudim, ze dne 20.3.2016, naše č.j.

Nemohu souhlasit s vyhodnocením a zprávou týkající se územního plánu Kopřivnice, část Mniší,
jež je označena v Příloze č. 1 pod zn. M5.
Můj nesouhlas se týká především výroku ochrany ZPF, o narušování organizace zemědělského
půdního fondu – není tomu tak, protože se jedná o část, která je větší měrou loukou náletově
zarostlou. Dále nemohu souhlasit s textem lokalizace se stanoviskem, že se jedná o pozemky
lesní, není tomu tak, záměr výstavby by splňoval a především respektoval ochranné pásmo lesa.
Co se týká technické infrastruktury, je ta skutečnost, že poslední nejbližší výstavba je vzdálena cca
100 – 150 m, nikoli jak uvádíte 600 m a dají se řešit samostatně a vedení el. energie vede okolo
předmětných pozemků k č.p. 70, 83 a 113. Drobný vodní tok, vedoucí krajem pozemků by byl
samozřejmě zachován a vylepšen jeho průtok, dle potřeb.
A na závěr si dovoluji uvést, že realizace záměru výstavby rodinných domů by nebyla v žádném
případě devastujícím a necitlivým zásahem do krajiny a přírody. Záměrem není žádné budování
„satelitního hnízda“, jak uvádíte, ale bydlení v souladu s přírodou s citlivým zasazením domků a se
zachováním veškerých přírodních krás a hodnot v dané lokalitě.
Duben 2016

34

Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o nové posouzení žádosti o změnu územního plánu
v naší lokalitě. Prosím o podání informací o průběhu řízení.
Příloha:

viz P18

Vyhodnocení pořizovatele:
viz P18

P20 Ing. Marek Kirchner, Ph.D., Honzíkova 185, 251 01 Babice, ze dne 18.3.2016, naše č.j.
15695/2016:
Jako spolumajitel předmětných pozemků nesouhlasím s komentářem pořizovatele územního
plánu, jenž je uveden v Příloze č. 1 pod označením M5 v Oznámení o projednávání návrhu zprávy
o uplatňování ÚP Kopřivnice.
Daný pozemek se rozhodně nenachází ve volné přírodě, je nedaleko zastavěné oblasti a navíc
mezi dvěma komunikacemi.
Nesouhlasím dále s komentářem ochrany ZPF a ochrany lesa.
Žádám o nové posouzení žádosti o změnu územního plánu.
Tímto Vás zdvořile žádám, abyste mě informovali o průběhu předmětného řízení.
Příloha:

viz P18

Vyhodnocení pořizovatele:
viz P18
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