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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE

Úvod
A.

Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
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Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
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Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
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Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li
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Úvod
Územní plán Kopřivnice byl vydán Zastupitelstvem města Kopřivnice formou opatření obecné
povahy dne 17.9.2009, účinnosti nabyl dne 6.10.2009.
Dosud byly pořízeny 4 jeho změny, které nabyly účinnosti ve dnech 5.1.2011, 31.12.2012,
15.10.2014 a 8.10.2015.
Poslední Zpráva o uplatňování Územního plánu Kopřivnice byla schválena Zastupitelstvem
města Kopřivnice dne 21.6.2012.
Územní plán Kopřivnice včetně všech jeho změn a právního stavu po poslední změně (dále
jen „ÚP Kopřivnice“) a včetně informací o místech, kde je možné do této územně plánovací
dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, je neustále k dispozici na webových
stránkách města Kopřivnice (www.koprivnice.cz pod odkazem Radnice – Územní plány).
Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice vychází z ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V § 55 odst. 1 stavebního
zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po
vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením projednal Městský úřad
Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako pořizovatel
územního plánu příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, návrh
Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice. Návrh Zprávy byl zveřejněn od 18. února do 21. března
2016 a po tuto dobu k němu mohly být uplatňovány připomínky, podněty a vyjádření. Na
základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh upravil
a Zprávu o uplatňování Územního plánu Kopřivnice předložil Zastupitelstvu města Kopřivnice
ke schválení.

A.

A.1

Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
Uplatňování územního plánu ve znění všech jeho změn

Zkušenosti stavebního úřadu s rozhodováním podle územního plánu jsou vesměs dobré,
územní plán je přehledný a srozumitelný. Zcela výjimečně se objevují drobné nedostatky ve
výkladu některých pojmů, které nejsou jasně definované, případně jejich výklad schází.
Tento nedostatek se projevil až při praktickém využívání územního plánu. Při tvorbě
územního plánu nebylo možno podchytit veškeré konkrétní situace, které v praxi stavebního
úřadu nastanou. Popsaný nedostatek je třeba napravit při nejbližším pořízení územně
plánovací dokumentace.
Při umísťování výstavby je respektována stanovená urbanistická koncepce, koncepce
uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury. Ukazuje se však, že velké,
několikahektarové zastavitelné plochy pro individuální bytovou výstavbu, jsou v podmínkách
Kopřivnice hůře využitelné vzhledem k vysokým nákladům na napojení těchto ploch na
dopravní a technickou infrastrukturu. Z tohoto hlediska se jeví potřebná změna urbanistické
koncepce stanovené Územním plánem Kopřivnice.
Na území města Kopřivnice dochází k výstavbě rodinných domů na plochách k tomu
určených, stejně je tomu v případě staveb pro výrobu, služby a staveb dopravní a technické
infrastruktury.
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A.2

Vyhodnocení změn podmínek

Lze konstatovat, že od schválení poslední zprávy o uplatňování, tj. od června 2012, došlo ke
změně podmínek:
A.2.1 Rozsah zastavěného území je v právním stavu ÚP Kopřivnice po změně č. 4
vymezen ke dni 1.8.2014. Od té doby došlo k dalšímu stavebnímu rozvoji, což si
vyžaduje aktualizaci zastavěného území.
Jedná se např. o tyto plochy:
Číslo plochy

Výměra (ha)

Poznámka

Z19

0,26

Poblíž ul. Severní, část zastavěná, část proluka.

Z28C

0,10

Na ul. Západní, část zastavěná.

Z35A

0,26

Na ul. Květinové, část u garáží je zastavěná.

Z53

0,12

Proluka nad ul. Záhumenní poblíž „dvojdomku“.

Z58

0,35

Pozemek mezi železnicí, hřbitovem a Kopřivničkou.

Z62

0,79

Zástavba na ul. Horečkově.

Z88

0,15

Sýkorec naproti ul. Panské, výstavba RD.

Z128B

0,10

Větřkovice u myslivecké chaty, výstavba RD.

Celkem:

2,13

A.2.2 Změnil se stav dopravní infrastruktury, některé stavby byly již realizovány,
v pořizované aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen
„ZÚR MSK“) je navrženo vyřadit koridor pro přeložku silnice II/482, apod.
A.2.3 Změnil se stav technické infrastruktury, došlo k realizaci některých staveb.
A.2.4 Aktuální je v současné době požadavek na zpracování koncepce uspořádání krajiny.
Stávající územní plán řeší koncepci krajiny z dnešního pohledu a praxe
nedostatečně. Je třeba prověřit aktuálnost plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a prověřit, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zajištění prostupnosti krajiny, zvýšení
retenční schopnosti krajiny, ochraně tradiční struktury a rozvoje sídla apod.
A.2.5 Od r. 2009, kdy byl vydán ÚP Kopřivnice, se podstatně změnil náhled na velikost
převisu nabídky zastavitelných ploch pro bydlení. Ve stávajícím ÚP Kopřivnice je
převis cca 100 % za předpokladu výstavby 50 rodinných domů ročně a výhledu 15
let, v současné době je však vyžadováno, aby převis činil max. 30 %; přičemž reálně
je v území stavěno cca 25 až 30 rodinných domů ročně. Je tedy nutno zcela změnit
urbanistickou koncepci, snížit převis nabídky zastavitelných ploch na akceptovatelnou
úroveň.
A.2.6 Dne 15.4.2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,
stanovující nové republikové priority územního plánování, nové úkoly pro územní
plánování a nové požadavky na územně plánovací činnost.
A.2.7 Došlo ke změně některých zákonů souvisejících s územně plánovací činností, např.
zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.
A.2.8 Proběhla aktualizace územně analytických podkladů ORP Kopřivnice a
Moravskoslezského kraje (limity, záplavové území, NATURA, sesuvy, záměry,
hodnoty a jejich ochrana, ochrana krajiny, nezastavěného území…).

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

3

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

A.2.9 Došlo k digitalizaci katastrálních map pro katastrální území Drnholec nad Lubinou a
Vlčovice.
A.3
Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
Během platnosti ÚP Kopřivnice se neprojevily žádné jeho zásadní negativní dopady na
udržitelný rozvoj území.
Návrh Územního plánu Kopřivnice byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
Bylo mimo jiné konstatováno, že pozitivním zásahem bude dobudování územního systému
ekologické stability, ke kterému však dosud nedošlo. Nebyly zjištěny žádné negativní dopady
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Následně pořízené změny územního plánu č. 1, č. 2 a č. 3 nebyly posuzovány z hlediska
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Změna č. 4 posuzována byla, neboť se zabývala možným rozšířením lyžařského areálu,
který zasahuje do evropsky významné lokality Červený kámen. V posouzení bylo
konstatováno, že „návrh změny č. 4 ÚP Kopřivnice je ekologicky přijatelný, a lze jej tudíž
doporučit k realizaci“, změna č. 4 ÚP Kopřivnice nemá významný negativní vliv na celistvost
a předměty ochrany EVL Červený kámen.
Stěžejním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, kterým je vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Tyto tři pilíře byly
vyhodnoceny ve 3. úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kopřivnice v roce
2014. Pro území Kopřivnice bylo konstatováno následující:
-

podmínky pro příznivé životní prostředí jako zhoršené z důvodů překročení imisního
limitu pro 24h průměrné koncentrace PM10, vyšší podíl zastavěných a ostatních
ploch, nárůst zastavěných ploch, nízký přírodní potenciál území;

-

podmínky pro hospodářský rozvoj jako zlepšené především proto, že město
Kopřivnice je sídlem ORP s patřičnou veřejnou infrastrukturou, ve městě se nachází
dostatek pracovních příležitostí;

-

podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území jako velmi dobré především
kvůli dostatku občanské vybavenosti ve městě, nižšímu podílu obyvatel ve věku 65+
na celkovém počtu obyvatel obce a vyššímu podílu obyvatel s VŠ vzděláním.

Z uvedeného vyplývá, že další rozvoj obytné funkce Kopřivnice, coby sídla ORP, je možný
při minimalizaci negativních dopadů v oblasti životního prostředí. Současně je nutno řešit
kvalitu ovzduší, negativní vliv dopravy (např. realizací přeložky komunikace I/58 mimo
zástavbu v místní části Vlčovice) a nedostatečné čištění odpadních vod v místních částech
Mniší a Vlčovice a v okrajových částech Lubiny. Dalšími body jsou stanovení prostorových
regulativů pro novou výstavbu, řešení prostupnosti krajiny, vytvoření vhodných podmínek pro
rozvoj bydlení v návaznosti na stávající zástavbu a omezení negativních vlivů
suburbanizace.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 6
stavebního zákona je nutno pořídit nový územní plán, neboť bude muset dojít k výrazné
změně urbanistické koncepce (zcela nové vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní
zeleně) a koncepce uspořádání krajiny.
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B.
Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických
podkladů
B.1

ÚAP ORP Kopřivnice

Ve třetí úplné aktualizaci ÚAP ORP Kopřivnice (prosinec 2014) jsou uvedeny následující
problémy k řešení včetně údajů, zda jsou řešitelné v územním plánu a zda se jedná o nové
problémy, či problémy přecházející:
kód
ZU01

ZU03

ZU04

ZU05

ZU06

ZU09

ZU10

ZU14

PD01

PD06

PH01

PH02

název

komentář

k řešení
v...

Vývojem došlo k tomu, že dřívější centrum města v okolí
Masarykova náměstí ztratilo svůj význam a po velkém stavebním
rozvoji města v 70. létech 20. století bylo přesunuto do prostoru
mezi kulturním domem a sídlem městského úřadu, které však
tomuto významu architektonicky neodpovídá. Závada daná
historickými souvislostmi, těžko řešitelná nástroji územního
plánování.
Tatra
Jedná se o celý Areál Tatry s výrobními provozy a také o objekty
určené a užívané pro výrobu, které se nacházejí v centru města
mezi plochami občanské vybavenosti, příp. bydlení a železniční
trati Studénka - Veřovice. Jedná se o nevhodně umístěné objekty
průmyslové výroby v těsném sousedství centra města
s občanskou vybaveností. Závada daná historickými souvislostmi,
částečně řešitelná nástroji územního plánování.
Garáže
V důsledku postupné výstavby města se dostaly areály garáží
v lokalitě Trapes a u čerpací stanice PHM z okrajových poloh do
vnitřního prostoru města. Závada je dána historickými
souvislostmi, těžko řešitelná nástroji územního plánování.
Kravín
Nevhodně umístěný zemědělský areál - bývalý kravín mezi
stávajícím sídlištěm a návrhovou plochou pro bytovou zástavbu.
Závada daná historickými souvislostmi, těžko řešitelná nástroji
územního plánování.
Uhelné
Nevhodně umístěná provozovna s rušivými vlivy na okolní
sklady
bytovou zástavbu. Závada je dána historickými souvislostmi,
těžko řešitelná nástroji územního plánování.
Ochrana před Nedostatečná protipovodňová ochrana části obytné zástavby ÚP
povodněmi
podél vodního toku Lubina, která se nachází v záplavovém
území. Závada k prověření v územním plánu. (cca 49 objektů).
Centrum

Ochrana před Nedostatečná protipovodňová ochrana části obytné zástavby
povodněmi
podél vodního toku Lubina, která se nachází v záplavovém
území. Závada k prověření v územním plánu. (cca 58 objektů).
Zahrádkové
Prstenec zahrádkových osad na úbočí Bílé hory, vzniklý
osady
historicky. Jednotlivé osady jsou pod oplocením, brány
uzamčené, je výrazně snížená průchodnost území. Závada je
daná historickými souvislostmi, těžko řešitelná nástroji územního
plánování.
Silnice I/58
Průjezd silnice I/58 zastavěným územím místní části Vlčovice
daný historickým vývojem. Vzhledem k obecnému nárůstu
dopravy těžko udržitelný stav. Závada nadmístního významu
řešitelná a řešená v ZÚR a ÚP, doba realizace - výhledově.
Cyklostezka
Vedení cyklostezky č. 502 po silnici II/482 a po ul. K Očnímu,
č. 502
která je kapacitně nevyhovující. Stávající ul. K Očnímu
nevyhovuje svojí šířkou společnému provozu motorových vozidel,
cyklistickému a pěšímu provozu zejména o víkendech. Závada
k prověření v územním plánu.
Oblast se
Celé území ORP je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jsou
zhoršenou
zde překračovány hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více
kvalitou
znečišťujících látek.
ovzduší
Staré
Na území města Kopřivnice je zmapováno celkem 10 lokalit
ekologické
starých ekologických zátěží: U Benčáku, Jezdecký areál, Skládka
zátěže
kalů, Pod Brdy, Pod Velovou, Přední potok, Nad Marákovými,
Nad letním koupalištěm, Nohlice, Pod břehem. Dle průzkumů
obsahují většinově komunální odpad.
Skládka kalů byla
v roce 2013 sanována.
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PT02

Chybějící
odkanalizová
ní

SZL01

Sjezdovka

SZL05

I/58 x ÚSES

B.2

V současné době je likvidace odpadních vod řešena individuálně, ÚP
chybí napojení na koncový stupeň čištění na ČOV Kopřivnice,
příp. jinde. Problém k řešení v ÚP - navrhnout odkanalizování
místních částí.
Již několik desítek let fungující lyžařský areál se sjezdovými ÚP
tratěmi a lyžařskou chatou. Nedávno zda byla vyhlášena
evropsky významná lokalita NATURA 2000, čímž může být
omezen či znemožněn záměr rozvoje lyžařského areálu. Střet
záměru s limity k prověření v územním plánu.
Střet záměru s vedením regionálního biokoridoru, který byl ZÚR
předběžně řešen ve studii proveditelnosti a účelnosti. Zůstává
jako střet s limity k prověření v územním plánu.

Vlčovice,
Mniší

V ÚP od
r. 1995

Kopřivnice

Nový
záměr,
prověřen
ve změně
č.4 ÚP
V ÚP od
roku
1995

Vlčovice

ÚAP Moravskoslezského kraje – aktualizace 2015

Mezi problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a v záměrech na provedení
změn v území jsou pro území Kopřivnice a jeho nejbližší okolí uvedeny tyto:
P-D16

- střet záměru obchvatu Kopřivnice se záplavovým územím a dálkovým migračním
koridorem;

P-U6

- ÚSES – rozdílné vymezení NR biocentra v ZÚR MSK a v údajích o záměrech
AOPK (NRBK Hukvaldy);

P-O4

- návrh krajinné památkové zóny Štramberk – nedořešeno ze strany Ministerstva
kultury;

Dis4

- I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice (doporučená varianta dle studie);

Esp11

- VTL plynovod Fryčovice – Štramberk;

DZ7

- silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat – dále nesledovat;

NRBK, RBC, RBK – prověřit rozsah.
Území města Kopřivnice je součástí krajinného typu nazvaného „F – Oblasti specifických
krajin Beskydského podhůří“, částečně také v přechodovém pásmu s krajinným typem „G –
Oblasti specifických krajin Moravskoslezských a Slezských Beskyd“. Významným znakem
krajiny je oblast krajinného rázu. Regionální krajinné horizonty jsou vyznačené na Bílé hoře a
Červeném kameni.

Další skutečnosti vyplývající z průběžné aktualizace územně analytických
podkladů:
B.3 Realizované stavby
Do územního plánu je třeba zapracovat již realizované stavby, jako např.
- cyklostezka Příbor – Vlčovice, cyklostezka od ulice Panské podél Průmyslového parku
k cyklostezce Příbor – Vlčovice
- demolice a úpravy v parku Dr. E. Beneše, demolice budovy za městským úřadem
- rodinné domy ve městě i místních částech
- nové průmyslové objekty
- nová čerpací stanice pohonných hmot u Tesca.

B.4 Nové studie
V územním plánu je třeba zohlednit řešení vyplývající z těchto studií:
- architektonická studie Revitalizace centra města Kopřivnice (Ing. arch. Kamil Mrva)
- Územní studie Kopřivnice Z35B
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B.5 Ostatní
Do územního plánu je třeba zapracovat tyto skutečnosti:
v lokalitě Sýkorec se připravuje zástavba v plochách Z238 – zapracovat dle územního
rozhodnutí, pokud bude v dané době k dispozici
prověřit přípravu nové trasy cyklostezky v oblasti Dolních Roliček a případně ji
zapracovat do ÚP Kopřivnice
prověřit přípravu nové trasy cyklostezky do Závišic a Lichnova
záměr Zavázání levobřežní hráze Lubiny podél levého břehu Kopřivničky (ř. km 0,116 0,310)
záměr Navýšení stávajícího terénního valu na levém břehu Kopřivničky a jeho rozšíření
na parametry ochranné hráze (ř. km 0,450 - 0,840)
návrh revitalizace Lubiny v úseku říčního km 19,6 - 22,4
návrh na stanovení záplavového území Kopřivničky v úseku říčního km 0,000 - 6,421,
případně stanovené záplavové území, pokud bude již stanoveno.

B.6 Návrhy na změnu územního plánu
Zastupitelstvo města Kopřivnice požaduje prověřit několik návrhů na změnu ÚP Kopřivnice a
využít je jako podklad při stanovení nové urbanistické koncepce. Podrobně jsou požadavky
uvedené v přílohách této Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice, většina z nich se týká
vymezení nových zastavitelných ploch určených pro zástavbu rodinnými domy. V následující
tabulce je shrnutí nejdůležitějších údajů:
Vysvětlivky:
označení lokality:
K - Kopřivnice
L - Lubina
M - Mniší
V - Vlčovice
ostatní:
DI - dopravní infrastruktura
O
- ostatní limity
TI - technická infrastruktura
OP - ochrana přírody
VH - vodní hospodářství
ZPF - ochrana zemědělského půdního fondu
L - ochrana lesa
Označení Název lokality
lokality

Velikost
(ha)

Limity využití území

Dostupnost
infrastruktury

K1

Příborské paseky – na sad

0,30

L

DI

K2

Poblíž Bubla ranče – na RD

0,36

OP, ZPF, DI, O

DI

K3

Pod zahrádkami a nad ulicí
Lomenou a Květinovou – na
RD

min.0,50

VH, ZPF, TI, O

max.2,73

K4

Za železnici a hřbitovem – na
RD

0,45

OP, VH, DI, TI, O

DI

K5

Za internáty pod Červeným
kamenem – na RD

0,38

ZPF, O

DI

K6

Za rodinnými domy na ul.
Horečkově – na RD

0,12

OP, O

DI, TI

L1

Nad železným mostem na
Haškovci – na RD

0,20

OP, O

DI, TI

L2

Směr Hájov za stávajícími
rodinnými domy – na RD

0,30

ZPF
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C

L3

U horní cesty ve Větřkovicích
– na RD

0,20

ZPF

DI, TI

L4

U Sýkorečku – na RD

0,78

OP, ZPF, L, TI

DI, TI

L5

Pod přehradou – na RD

0,22

VH, L

DI, TI

L6

Sýkorec – na RD

0,34

ZPF, TI

DI

M1

U samoty pod Velovou – na
RD

0,31

ZPF, O

DI

M2

Zahrady pod Kazničovem –
na RD

0,80

OP, L, O

DI

M3

Pozemky za KOVOKem – na
RD

1,00

OP, ZPF, TI

M4

KOVOK – upřesnění využití

1,28

L, TI

DI, TI

M5

Severně
od
komunikace
směrem na Pružinky na RD

2,00

OP, VH, ZPF, L, O

DI

V1

Bývalá hluková dráha – na
drobnou výrobu a skladování

2,80

OP, VH, L, DI, TI, O

DI

V2

Bývalá skládka odpadu – na
drobnou výrobu a skladování

2,45

OP, VH, ZPF, L, O

DI

V3

Sad mezi PPK a Lubinou – na
sad

0,93

TI

DI, TI

Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem

C.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008
Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády České republiky č. 929 ze
dne 20.7.2009, ve znění její Aktualizace č. 1 (schválena usnesením vlády České republiky ze
dne 15.4.2015 č. 276) vymezuje město Kopřivnice jako součást Metropolitní rozvojové
oblasti Ostrava (OB2). Jelikož výše uvedená Aktualizace č. 1 byla schválena až po vydání
Změny č. 4 ÚP Kopřivnice, tak je dále podrobně vyhodnocen soulad územního plánu
s novými či upravenými prioritami územního plánování, kterými jsou:
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických
funkcí krajiny.
Stávající územní plán nemá vymezeny zastavitelné plochy volně v krajině, bude
přehodnoceno vymezení stávajících a případně nových zastavitelných ploch ve vztahu ke
kvalitě orné půdy. Nově bude zpracována koncepce krajiny s ohledem na současné
požadavky její ochrany.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Město Kopřivnice je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava. Město Kopřivnice má
zpracován integrovaný plán rozvoje města pro oblast obytné zóny Jih. V tomto IPRM jsou
stanoveny tři specifické cíle – zlepšení kvality veřejného prostranství, zlepšení kvality a
dostupnosti bydlení a zlepšení a rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit, sociální integrace
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a služeb. Město Kopřivnice přistoupilo svým územím k MAS Lašsko, jejímž cílem je rozvoj a
podpora venkovského regionu. Územně plánovací činnost vychází z principů integrovaného
rozvoje území, územní plán vznikal v synergii se strategickým plánem ve snaze o komplexní
posouzení všech hledisek.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury.
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Stávající územní plán výše uvedené respektuje, nově bude zpracována koncepce krajiny
s důrazem právě na zpřístupnění krajiny. Nepředpokládá se významné rozšíření zástavby
dále do krajiny, ani nová dopravní či technická infrastruktura zásadnějšího významu.
Migrační propustnost krajiny je podpořena vymezením ploch územního systému ekologické
stability. Severní okraj katastrálního území Mniší sousedí s nadregionálním biocentrem
Hukvaldy, odkud vede částečně po území k.ú. Mniší nadregionální biokoridor do
regionálního biocentra Kopřivnice – Vlčovice – Lichnov (lokalita Červený kámen) a pak dále
pokračuje nadregionální biokoridor na katastrální území Štramberka. Část tohoto
biokoridoru, která se nachází na katastrálním území Vlčovice a Kopřivnice je současně
dálkově významným koridorem a dle ÚAP MSK je migračně významným územím, které je
územním plánem beze zbytku respektováno.
Regionální biokoridor s vloženými regionálními i lokálními biocentry je veden podél vodního
toku Lubina a spojuje území Lichnova a Příbora.
Ke srůstání sídel dosud nedošlo s výjimkou historicky zastavěného a spojeného území
Kopřivnice a Štramberka v křižovatce ulic Štramberské a Záhumenní. Územní plán je
navržen tak, aby byly zajištěny podmínky migrační propustnosti krajiny a zamezeno srůstání
sídel.
(23) … Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a
silniční dopravy, mimo jiné i prostředky obchvatů městských částí, nebo zajistit ochranu
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Bude nutno prověřit odstup navrhované zástavby v katastrálním území Vlčovice od
vymezeného návrhu vedení přeložky komunikace I/58.
Obdobně budou prověřeny vymezené zastavitelné plochy podél komunikace I/58 v místní
části Lubina a Vlčovice a také zastavitelné plochy podél regionální železniční trati Studénka
– Veřovice. Již nyní je v ÚP Kopřivnice uveden požadavek respektovat železniční trať včetně
ochranného pásma.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury … Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. …
Ve stávajícím ÚP Kopřivnice jsou navrženy nové komunikace v zastavitelných plochách
většího rozsahu. Pro tyto plochy jsou zpracovány územní studie, které řeší také technickou
infrastrukturu a vymezení veřejných prostranství. Občanské vybavení je ve městě
dostačující, v některých časových úsecích jsou objekty škol a školek místy s nedostatečnou
kapacitou a jindy zase s nadbytečnou kapacitou.
Bude nutno prověřit všechny zastavitelné plochy, i případně nově vymezené, z hlediska
dopravní a technické infrastruktury a výstavbu na nich podmínit realizací dostatečné
infrastruktury. Zastavitelné plochy většího rozsahu je možné na základě ekonomické analýzy
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omezit tak, aby jejich dostatečně kapacitní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
nebylo ekonomicky neúměrné a nezpůsobovalo tak faktickou nezastavitelnost předmětných
ploch.
(24a) Na územích, kde dochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
průmyslových nebo zemědělských areálů.
Na území města se nachází významné průmyslové lokality: Areál Tatry a Průmyslový park
Kopřivnice (BROSE CZ, s.r.o., CIREX CZ, s.r.o., ERICH JAEGER s.r.o., apod.). Stávající ÚP
Kopřivnice respektuje požadavek na dostatečný odstup ploch pro obytnou zástavbu od ploch
průmyslových.
(25) … V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.
Ve stávajícím ÚP Kopřivnice jsou vymezeny plochy pro vybudování tří retenčních nádrží
v souvislosti s plochami pro obytnou výstavbu. Do budoucna je nutno danou problematiku
prověřit v celém území města, zvláště v souvislosti s případně nově vymezenými
zastavitelnými plochami.
(29) … vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Ve stávajícím ÚP Kopřivnice je toto respektováno, zeleň se nachází podél realizovaných
stezek a je navržená i u plánovaných stezek jak pro pěší, tak pro cyklisty.
ÚP Kopřivnice respektuje republikové priority zakotvené v PÚR ČR 2008. Koncepce veřejné
infrastruktury (technické a dopravní) je navržená tak, aby umožňovala hospodářský rozvoj
území, zajišťovala kvalitu života obyvatel, neohrožovala krajinný ráz a nebránila prostupnosti
krajiny. Zastavitelné plochy nejsou umístěny do záplavového území.
Město Kopřivnice je dle aktualizace PÚR ČR součástí „Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava
OB2“ a při zpracování nového ÚP Kopřivnice 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 návrhu nového územního plánu je
třeba uvést územní plán do souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR.

C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Pro město Kopřivnice jsou platné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR
MSK), které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010
usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4. 2. 2011. ÚP Kopřivnice byl uveden do
souladu se ZÚR MSK při pořizování Změny č. 3 ÚP Kopřivnice.
V současné době se projednává aktualizace ZÚR MSK, která bude po svém vydání
závazným dokumentem pro pořizování územně plánovacích dokumentací města Kopřivnice.
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D

Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55
odst. 4 stavebního zákona

D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch určených pro bytovou zástavbu
Podrobně je aktuální využití dosud vymezených zastavitelných ploch uvedené v následující
tabulce včetně shrnutí nejdůležitějších údajů, v členění podle katastrálních území:
Vysvětlivky:
Fce – plocha s rozdílným způsobem využití:
SV – smíšená venkovská
BI – bydlení v rodinných domech (individuální) – městské, příměstské
SM – smíšená obytná městská
Výměra – (v ha) dle stávajícího ÚP Kopřivnice
Nechat – (v ha) ponechat v ÚP Kopřivnice
Rezerva – (v ha) návrh na přeřazení do rezervy
Prověřit – (v ha) prověřit ponechání v zastavitelných plochách nebo jiné využití či stav
Vyřadit – (v ha) návrh na vyřazení ze zastavitelných ploch s uvedením důvodů
TI – technická infrastruktura
VN – vysoké napětí
OP – ochranné pásmo
BP – bezpečnostní pásmo
VTL – vysokotlaký plynovod
VKP – významný krajinný prvek
PHO – pásmo hygienické ochrany
ZÚ – zastavěné území
RD – rodinný dům
ZPF – zemědělský půdní fond
OOV – ostravský oblastní vodovod
VD – plocha výroby drobné, řemeslné a skladování dle ÚP Kopřivnice
ZS – plocha zeleně soukromé dle ÚP Kopřivnice
KOPŘIVNICE
výměra nechat
0,35

plocha
Z1

fce
SV

Z2A
Z2B
Z4
Z6
Z7

SV
SV
BI
BI
BI

5,16
0,79
0,86
0,33
0,25

Z9
Z11A
Z11B
Z11C
Z11D
Z11E
Z12
Z13
Z16
Z18
Z19
Z20
Z24A
Z24B

BI
SM
SM
SM
SM
SM
SM
BI
BI
BI
BI
SM
SM
SM

0,38
0,43
1,16
3,99
5,59
2,69
1,73
1,85
0,49
0,37
0,26
1,16
0,61
1,11

rezerva prověřit

vyřadit důvod
0,35 mimo souvislou zástavbu, bez TI
mimo zástavbu, bez TI, v OP VTL,
3,72 nechat jen oplocené zahrady
0,79 OP VTL
0,86
je ve VKP, doporučeno vyřadit
0,33
prověřit, proluka?
0,25
prověřit, proluka?
zahrada k RD - BI stav, zbytek ZS
0,38 stav

1,44

0,43
1,16
0,84
2
2,69
1,73
1,25
0,49
0,37

3,15
3,59

0,6

1,16
0,61
1,11
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plocha
Z24C
Z26A
Z26B
Z28A
Z28B

fce
SM
SM
SM
SM
SM

výměra
0,22
0,34
0,56
2,06
0,61

Z28C
Z28D
Z28E

SM
SM
SM

1,64
1,64
0,23

0,7
1,64
0,23

Z28F
Z32A
Z32B
Z32C
Z35A
Z35B
Z36
Z43
Z45A
Z45B
Z45C
Z45D
Z45E
Z46A
Z46B
Z46C
Z46D
Z47
Z49
Z53
Z58
Z59

SM
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

0,17
1,86
1,26
1,51
0,59
3,53
0,2
0,46
0,78
1,52
0,48
0,65
0,61
0,27
1,59
0,16
0,3
0,21
1,12
0,89
0,35
0,53

0,17

Z60
Z61A
Z61B
Z62
Z63

BI
BI
BI
BI
BI

1,86
0,12
0,27
1,27
0,17

0,86

59,59

38,14

celkem

nechat rezerva prověřit
0,22
0,34
0,56
2,06
0,61

vyřadit

důvod
II. tř. ZPF
II. tř. ZPF
II. tř. ZPF

zastavěno, zemědělsky obhospoda0,1 řované pozemky do rezervy

0,84

1,86
1,26
1,51
0,26 již zastavěno

0,33
3,53
0,2
0,46

proluka?

0,78
1,52
0,48
0,65
0,61
0,27
1,59
0,16
0,3
0,21
1,12
0,77

proluka?
proluka?
proluka?
zeměděl. obhob. pozemky do rezervy
0,12 p.č.2687 zahrada k RD č.p. 158
0,35 zastavěno

0,53

0,12
0,27
0,48
0,17

limity využití území - VTL, VN,
1,0 vodovod, PHO
proluka?
0,79 částečně zastavěno

9,31

4,02

8,12

Předpoklad výstavby v období 2017 – 2026:

120 RD

Rezerva + 25%:

150 RD

Potřebná plocha pro tyto RD za předpokladu, že 1000 - 1200 m2/1RD:

15 - 18 ha

Podle výše uvedeného vyhodnocení je však k dispozici minimálně 38 ha, což výrazně
převyšuje uvedenou potřebu zastavitelných ploch v samotné Kopřivnici.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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LUBINA
k.ú. Drnholec nad Lubinou
plocha

fce výměra

Z66

SV

0,22

nechat rezerva prověřit

vyřadit

důvod

Z73

SV

0,23

Z74

SV

0,85

0,73

Z78

SV

0,79

0,79

Z77

SV

7,95

7,95

Z78

SV

0,73

0,79

Z80

SV

0,31

Z85

SV

0,17

Z88

SV

4,58

0,9

Z89

SV

0,99

0,99

Z90

SV

1,39

Z94

SV

0,27

Z106A

SV

0,62

0,2

Z106B

SV

0,16

0,16

Z106C

SV

1,05

Z106D

SV

0,84

Z106E

SV

0,31

0,31 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z106F

SV

0,23

0,23 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z106G

SV

0,28

0,28 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z106H

SV

0,47

0,47 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z106I

SV

0,22

0,22 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z106J

SV

0,28

Z106K

SV

0,07

0,07

Z108

SV

0,69

0,69

0,28 II. tř. ZPF, bez přístupu
II. tř. ZPF, je to zahrada ke
0 stávajícímu RD
I. tř. ZPF, špatný přístup, část
0 zahrady k RD

Z110A

SV

0,64

0

0,64 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z110B

SV

0,29

0

0,29 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z110C

SV

0,63

0,63 II. tř. ZPF, bez přístupu

Z112A

SV

0,42

0,42 II. tř. ZPF, bez přístupu, podmáčené

Z112B

SV

1,14

1,14 II. tř. ZPF, bez přístupu, VTL a VN

Z112C

SV

0,4

Z114

SV

0,25

Z115

SV

0,28

Z117

SV

0,36

0,36

II. tř. ZPF

Z119

SV

1,09

1,09

II. tř. ZPF

Z120

SV

0,06

0,06

Z133A

SV

0,17

0,17

Z133B

SV

0,32

0,1

Z135

SV

3,94

3,94

0,22
0,23

II. tř. ZPF, oploceno, proluka

0,12

II. tř. ZPF
II. tř. ZPF, Dolní Roličky

0,31
0,17

převést do VD
proluka?
3,68 jižní část - příprava výstavby RD
II. tř. ZPF

1,39

II. tř. ZPF, VTL, VN, voda
0,27 sesuv, v křižovatce MK

0,4

0,15
0,4

I. tř. ZPF; proluka?
I. tř. ZPF, nechat jen přístupnou
0,5 část
I. tř. ZPF, v ZÚ je zahrada k RD,
0,44 ostatní vyřadit

II. tř. ZPF, částečně již oploceno

0,4

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

0,42 I. tř. ZPF, proluka; VTL s OP do ZS

0,25

II. tř. ZPF, proluka?

0,28

připravená stavba autoservisu

vymezení mimo OP VN
0 proluka?
0,22 OP VTL do ZS

04/2016
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výměra nechat rezerva

prověřit

vyřadit důvod

plocha

fce

Z136

SV

0,5

0,5

Z137

SV

0,32

0,32

Z147

SV

0,24

Z234

SV

0,69

Z238A

SV

0,49

0,49

Z238B

SV

0,62

0,62

Z238C

SV

0,66

0,26

Z238D

SV

0,07

Z238E

SV

0,66

0,56

0,1

plochu příp. upravit dle KN

Z238F

SV

0,77

0,47

0,3

nechat jenom část

Z238G

SV

1,69

1,69

Z240

SV

0,51

celkem
Drnholec

42,1

0,24

proluka?
0,69 II. tř. ZPF, část záplavové území

plochu příp. upravit dle KN

0,4
0,07

proluka?

0,51

23,57

0

6,21

proluka?

12,38

k.ú. Větřkovice u Lubiny
plocha

fce výměra

nechat rezerva prověřit

Z92

SV 0,58

0,58

Z93

SV 0,23

0,23

Z121

SV 0,56

0,44

Z122

SV 0,98

0,98

Z125

SV 0,49

0,49

Z126

SV 0,1

Z128A

SV 0,32

Z128B

SV 0,2

0,1

Z129

SV 1,04

1,04

Z130

SV 0,17

0,17

Z132

SV 0,11

Z153

SV 0,42

0,42

Z157

SV 0,31

0,31

Z158

SV 0,35

Z162

SV 0,3

Z163

SV 1,26

Z241
SV 1,33
celkem
Větřkovice
8,75
Lubina
celkem
50,85

vyřadit

0,12

0,1

vyřadit pruh zasahující do p.č.
576/74

proluka?

0,32
0,1

0,11

vedení VN, vzrostlá zeleň
část je zastavěné území, zbytek
proluka?
II. tř. ZPF, část již prodána na
výstavbu RD

0,35
0,3
1,26

3,39
26,96

0

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

0,1

1,23

3,5

1,86

9,71

14,24

04/2016

nový RD a proluka?
přes Z část vede VN, špatný
přístup, svažitost
v J části vedení VN, v Z části
záplava, v S části OOV; proluka?
stále zemědělsky
obhospodařováno, II. tř. ZPF

již zastavěno
pozemky bez přístupu, zásah do
lánu a krajiny
prověřit proluku, ostatní vyřadit vedení VN, zásah do lánu a krajiny
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Předpoklad výstavby v období 2017 – 2026:

100 RD

Rezerva + 25%:

125 RD

Potřebná plocha pro tyto RD za předpokladu, že 1500 - 2000 m2/1RD:

18,75 - 25 ha

Podle výše uvedeného vyhodnocení je však k dispozici minimálně 27 ha, což
převyšuje uvedenou potřebu zastavitelných ploch v místní části Lubina.

MNIŠÍ
plocha
Z169
Z171
Z181
Z183
Z184
Z187
Z190
Z191

fce výměra
nechat rezerva prověřit vyřadit
SV
0,69
0,69
SV
0,28
0,28
SV
0,3
0,3
SV
0,23
0,17
0,06
SV
0,56
0,26
0,3
SV
0,75
0,75
SV
0,23
0,23
SV
0,24
0,24

Z193

SV

0,48

Z195A
Z195B
Z196
Z199
Z200
Z203
Z204
Z205
Z206
Z207
Z208

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

0,97
0,29
0,07
0,26
0,25
1,25
0,35
0,27
0,44
0,13
0,31

Z237
Z239
celkem

SV
SV

0,2
0,25
8,8

0,48
0,22

0,75
0,29
0,07

0,26
0,25
1,25
0,35
0,17
0,44
0,13

limity
II. tř. ZPF, OP lesa, VN
OP lesa
prověřit ZÚ, společné oplocení
uklidněný sesuv

OP lesa, sousedství s lokalitou
NATURA 2000, ve svahu a bez
přístupu, změna na ZS
část v uklidněném sesuvu, přístup jen
na proluku
zapracovat stav podle oplocení
bez přístupu
uklidněný sesuv

0,1 upravit podle účelové komunikace

0,31

5,99

0,61

dočasně uklidněný sesuv
dočasně uklidněný sesuv, nad PHO
0,2 vodního zdroje, v ÚP od roku 2009
0,25 nepouštět zástavbu do volné krajiny
2,2

Předpoklad výstavby v období 2017 – 2026:

20 RD

Rezerva + 25%:

25 RD

Potřebná plocha pro tyto RD za předpokladu, že 1500 - 2000 m2/1RD:

3,75 - 5 ha

Podle výše uvedeného vyhodnocení je k dispozici minimálně 6 ha, což nepatrně
převyšuje uvedenou potřebu zastavitelných ploch v místní části Mniší.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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VLČOVICE
výměra

prověřit vyřadit limity

plocha

fce

Z138

SV

0,46

0,46 mimo centrum místní části

Z151

SV

0,52

Z210

SV

0,18

0,52 mimo centrum místní části, u I/58
téměř celý pozemek v OP VN, II. tř.
ZPF, proluka do ZÚ

Z211

SV

2,58

Z214
Z218

SV
SV

2,07
1,45

1,45

Z219

SV

1,47

1,47

Z225

SV

0,1

celkem

8,83

nechat rezerva

0,18

z J strany OP I/58, II. tř. ZPF , v ÚP
od r. 2009
ze S a V strany OP I/58, II. tř. ZPF,
v ÚP od r. 1995
vedení VTL včetně BP, II. tř. ZPF

2,58
2,07

OP lesa, do 25m od lesa, přeřadit do
0,1 ZS
2,92

4,65

0,18

1,08

Předpoklad výstavby v období 2017 – 2026:

30 RD

Rezerva + 25%:

38 RD

Potřebná plocha pro tyto RD za předpokladu, že 1500 - 2000 m2/1RD:

5,7 - 7,6 ha

Podle výše uvedeného vyhodnocení je k dispozici minimálně 3 ha, což neodpovídá
uvedené potřebě zastavitelných ploch v místní části Vlčovice.

D.2 Shrnutí
Zastavitelné plochy pro bydlení se daří postupně využívat, především malé plochy bez
větších požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu.
V samotné Kopřivnici 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 plochy nezastavěného území. Bude nutno pečlivě zvážit reálnost výstavby
(zejména s ohledem na finanční náročnost napojení ploch na TI a DI) a limity využití území
pro každou dosavadní plochu. Vymezení nových zastavitelných ploch se jeví jako téměř
nemožné.
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 školních zařízení, obchodu a služeb, dopravní a technickou infrastrukturu).
Na základě výše uvedeného bude nutno nově zpracovat urbanistickou koncepci pro
město a místní části.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

16

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání
změny

E.

Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP Kopřivnice bylo zjištěno, že je nutno provést
-

změnu
urbanistické
koncepce
s akceptovatelným převisem

včetně

vymezení

zastavitelných

ploch

-

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.
Pokud zastupitelstvo města rozhodne o pořízení nového územního plánu, bude dále
postupováno v souladu s ustanovením § 47 a dalších stavebního zákona, tj. bude zpracován
návrh zadání, ten bude projednán s veřejnosti, dotčenými orgány, sousedními obcemi a
krajským úřadem, upraven a předložen ke schválení zastupitelstvu města. Následně bude
zpracován a projednán návrh nového územního plánu a závěrečným krokem bude vydání
územního plánu zastupitelstvem města.

F.

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů
na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Na základě této zprávy o uplatňování územního plánu nebude zpracována změna územního
plánu a tudíž ani vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území.

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, jeli zpracování variant vyžadováno
Na základě této zprávy o uplatňování územního plánu nebude zpracována změna územního
plánu, proto není nutno stanovit požadavky na zpracování variant řešení.

H.

Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností
uvedených pod písmeny A. až D. vyplyne potřeba změny, která podstatně
ovlivňuje koncepci územního plánu

Tato Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice uvádí několik skutečností, ze kterých vyplynula
potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu (viz kapitoly A. až D.).
Z těchto důvodů bude nutno pořídit nový územní plán.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

17

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

I.

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních
dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení
uplatňování územního plánu zjištěny

Nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, nejsou proto uplatňovány žádné
požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů.

K.

Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

Zpráva o uplatňování územního plánu neuvádí žádné problémy či záměry, které by měly vliv
na aktualizaci zásad územního rozvoje.

Přílohy:
Listy lokalit v k.ú. Kopřivnice
Listy lokalit v místní části Lubina
Listy lokalit v místní části Mniší
Listy lokalit v místní části Vlčovice

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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LISTY LOKALIT V K.Ú. KOPŘIVNICE

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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K1

PŘÍBORSKÉ PASEKY – na oplocený ovocný sad
(0,3 ha)

Lokalizace:

Lokalita za oplocenými pozemky rodinných domů nebo zahrad. V současnosti využívaná jako pole nebo
louka.

předmětný
pozemek

předmětný
pozemek

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

V lokalitě se nachází meliorace z roku 1972.
III. třída, BPEJ 64400; záměr nenarušuje významně organizaci zemědělského
půdního fondu, je ze dvou stran oplocen.
Severozápadní část lokality leží v ochranném pásmu lesa.

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Ostatní

Pozemek je součástí volné krajiny.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Pozemek leží na hranici katastrálního území Kopřivnice, zpevněná
jednopruhová komunikace se nachází v k.ú. Příbor ve vzdálenosti cca 35 m.

Komentář pořizovatele

Doporučujeme změnu ve prospěch plochy umožňující oplocení budoucího sadu.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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Technická infrastruktura

V lokalitě se nenacházejí vodovodní řady, kanalizace ani NTL či STL plynovod.
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Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
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POBLÍŽ BUBLA RANČE – na rodinné domy (0,36 ha)

K2

předmětný
pozemek

Lokalizace:

Pozemky vedle areálu Bubla ranče u komunikace K Očnímu směrem k lesu Benčák. V současnosti jsou
pozemky zemědělsky obhospodařované (součást pole). Část lokality je dle územního plánu součástí
plochy „rekreace na plochách přírodního charakteru“ (RN). Hlavním využitím této plochy jsou plochy
jezdeckého areálu, stavby a zařízení související s chovem koní.

bývalá skládka, nyní
již zabezpečená

předmětný
pozemek

ul. Západní
ul. K Očnímu

ul. Sluneční
zahrádky

Limity využití území

Ochrana přírody

Vodní hospodářství
Ochrana ZPF

Lokalita je součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 3470
s názvem „Louka polopřirozená“.
Severozápadní a severovýchodní okraj lokality je dotčen prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES), konkrétně trasou lokálního biokoridoru, Dopravní infrastruktura
spojujícího lokální biocentrum Kopřivnice (les Benčák) s lokálním biocentrem
Drnholec – Příbor (pod čistírnou odpadních vod na rozhraní katastru
Kopřivnice – Drnholec n.L. – Příbor).
V lokalitě se nachází meliorace z roku 1974.
Technická infrastruktura
III. třída, záměr narušuje organizaci zemědělského půdního fondu, jednalo by
se o nový zábor v dosud souvislém zemědělském pozemku
Ostatní

Ochrana lesa

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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Po ulici K Očnímu je vedená cyklistická trasa č. 502 (Starý Jičín – Hukvaldy),
která je součástí dálkové trasy Greenways – evropský turistický koridor,
Krakow – Wien – páteřní trasa a je do Územního plánu Kopřivnice převzata
z nadřazené územně plánovací dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.

Pruh pozemku podél ul. K Očnímu o šířce 20 m je podle platného Územního
plánu Kopřivnice součástí plochy zeleně ochranné ZO. Tato plocha byla
vymezena jako protierozní opatření ve vztahu k větrné erozi a dále jako zeleň
krajinotvorná, ochranná a izolační, oddělující zemědělsky užívané území od
návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech.
Do západní části lokality zasahuje archeologické naleziště I. kategorie (území
s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů) s názvem

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Kopřivnice 25-21-17/7.
Severovýchodní část lokality je dotčena starou ekologickou zátěží s názvem
Kopřivnice – skládka tuhého komunálního odpadu. Jedná se o původní plytkou
terénní depresi s vývěrem pramenů z okolních polí, do které bylo v době
navážení odpadů neodborně uloženo betonové potrubí. Výměra bývalé skládky
je asi 22.500 m2 a je zde uloženo neidentifikované množství především
stavebních a průmyslových odpadů a určité procento komunálních odpadů. Po
náhodném provedení vrtu v této skládce v roce 2005 odbornou firmou byly
potvrzeny i nebezpečné průmyslové odpady. Odpady jsou překryty vrstvou
výkopové zeminy

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy sousedí s lokalitou.

Technická infrastruktura

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Kopřivnice bez technické infrastruktury. Záměr vybíhá do nezastavěného území, které je nutno chránit. Lokalita
je součástí volné, nezastavěné krajiny. Technická infrastruktura s odpovídajícími parametry není v bezprostřední blízkosti předmětné lokality. Území je navíc zcela nevhodné pro zástavbu
z důvodu existence staré ekologické zátěže.

Vodovod, kanalizace a STL plynovod cca 200 m od lokality.

Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad

Orgán ochrany přírody a krajiny

Povodí Odry s.p
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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.
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.
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K3

POD ZAHRÁDKAMI A NAD ULICÍ LOMENOU A
KVĚTINOVOU - na rodinné domy (0,5 – 2,7 ha)

Lokalizace:

Pozemky se nachází mezi zahrádkářskou osadou pod Bílou horou a zástavbou na ulici Lomené a
Květinové. Lokalita tvoří optickou hranici – volnou krajinu mezi bytovou zástavbou a zahrádkami.

ul. Květinová

zahrádky pod
Bílou horou

předmětný
pozemek
předmětný
pozemek

ul. Záhumenní
ul. Lomená

Limity využití území
Ochrana přírody

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

Lokalita je ve svažitém území (severní cca polovina směrem k ul. Květinové a
jižní cca polovina směrem k ul. Lomené) a jako dosud nezastavěná plocha má
významný vliv na zachycování srážkových vod, zejména při přívalových Technická infrastruktura
srážkách a tání sněhu. Tímto chrání zástavbu rodinnými domy na ul. Květinové
a Lomené.

Ochrana ZPF

IV. třída, BPEJ 64911.
Ostatní

Ochrana lesa

Východní částí lokality prochází vodovodní řad DN 300 včetně ochranného
pásma, kam nelze umístit stavbu RD. V západní části lokality se nachází
vzdušné vedení vysokého napětí včetně ochranného pásma 10 m od krajních
vodičů, ve kterém nelze umístit stavbu RD. Lokalitu protíná kabelové (zemní)
vedení vysokého napětí včetně ochranného pásma 1 m od krajních vodičů, ve
kterém nelze umístit stavbu RD.
Jižní část lokality se nachází v potenciálním sesuvném území, není žádoucí
vymezovat zde novou zastavitelnou plochu.
Severní polovina lokality je významně pohledově exponovaná.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Nejblíže je ulice Záhumenní ve vzdálenosti cca 180 m.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy. Ačkoli se jedná o lokalitu v blízkosti centra města Kopřivnice, není zde možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Lokalita je
součástí volné, nezastavěné krajiny, která přirozeně odděluje bytovou zástavbu města od zahrádkářské osady pod Bílou horou. Je v zájmu města chránit pohledově výrazně exponované
úpatí Bílé hory před dalším zastavěním. Rozšíření výstavby v lokalitě není žádoucí rovněž s ohledem na zachování volné krajiny.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod a kanalizace cca 65 m od lokality, STL plynovod cca 300 m od
lokality.

Dopravní infrastruktura
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Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny

Nedoporučuje
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.

Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

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.

Dušan Svoboda, Libor Taichman

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 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.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

K4

ZA ŽELEZNICÍ A HŘBITOVEM – na rodinné domy
(0,45 ha)

Lokalizace:

Pozemek za železniční trati Studénka – Veřovice s přístupem od hřbitova, v současnosti je využívaný jako
oplocená zahrada. Podle stávajícího územního plánu je pozemek součástí plochy zeleně soukromé (ZS),
která zahrnuje zahrady se stávajícími zahrádkářskými chatami, stavby pro uskladnění nářadí a výpěstků,
hospodářské budovy do 40 m2, skleníky, pergoly apod.

ZŠ Alšova

železniční trať

hřbitov Kopřivnice

Ul. Štramberská

předmětný
pozemek

předmětný
pozemek

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Celý pozemek je součástí významného krajinného prvku č. 34119 s názvem
Dopravní infrastruktura
„Louky a pastviny pod Červeným kamenem“.
Celý pozemek leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně vodního zdroje
Technická infrastruktura
Kopřivnice – Šutyra.
IV. třída
Ostatní

Cca 70 % pozemku leží v ochranném pásmu regionální železniční trati č. 325
Studénka – Veřovice, do kterého nelze umístit stavbu pro bydlení.
Cca 70 % pozemku leží v bezpečnostním pásmu plynové sondy a velmi
vysokotlakého plynovodu ve vlastnictví RWE Gas Storage.
Cca 40 % pozemku leží ve vzdálenosti menší než 100 m od hranice hřbitova.
Ochranná pásma veřejných pohřebišť činí 100 m, v Kopřivnici toto ochranné
pásmo dosud nebylo vyhlášeno, ale je doporučováno jej respektovat.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Místní komunikace III. třídy je v sousedství pozemku.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Kopřivnice bez technické infrastruktury. Lokalita je dotčena několika bezpečnostními a ochrannými pásmy,
které prakticky znemožňují výstavbu rodinných domů v této lokalitě.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod cca 80 m, kanalizace cca 110 m, STL plynovod cca 50 m od lokality,
vše je na druhé straně železnice, ve stávající zástavbě.

Dopravní infrastruktura
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Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny

Ústřední orgán ve věcech
dopravy

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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.
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K5

ZA INTERNÁTY POD ČERVENÝM KAMENEM
– na rodinné domy (0,38 ha)

Lokalizace:

Pozemky za stávajícím areálem internátů pod Červeným kamenem, v současnosti jsou pozemky
využívané jako louka.

fotbalový stadion

koupaliště

internáty

navrhovaná část
předmětného pozemku

navrhovaná část
předmětného pozemku

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
IV. třída, BPEJ 74811; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního
fondu.
Ostatní

Ochrana lesa

Volná krajina v sousedství lesního porostu, regionálního biocentra, Přírodního
parku Podbeskydí, evropsky významné lokality Červený kámen.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy ve vzdálenosti cca 30 m.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu ve prospěch výstavby rodinných domů, neboť se jedná o okrajovou část Kopřivnice bez odpovídající technické infrastruktury. Lokalita je součástí volné,
nezastavěné krajiny, která přímo a přirozeně navazuje na lesní porosty na svazích Červeného kamene, rozšíření výstavby v lokalitě není žádoucí s ohledem na zachování krajinných
hodnot daného území (volná krajina). Z urbanistického hlediska je nevhodné vymezovat plochy pro bydlení v takto odtržených lokalitách.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura
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Vodovod a STL plynovod cca 300 nebo 500 m od lokality, kanalizace 400 m.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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.
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

K6

ZA VÝSTAVBOU RODINNÝCH DOMŮ NA ULICI
HOREČKOVĚ – na rodinný dům (0,12 ha)

Lokalizace:

Jedná se o část pozemku nad ulicí Horečkovou, nad současně stanovenou hranicí zastavitelného území,
pozemek sousedí se zastavěným územím, dosud je užíván jako louka a pastvina.

ul. Janáčkova

nádraží Štramberk
ul. Horečkova

část pozemku
pro RD a cestu

část pozemku
pro RD a cestu

směr Lichnov

Limity využití území – kurzívou je označený text doplněný po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice
Ochrana přírody

Celý pozemek je součástí významného krajinného prvku č. 34119 s názvem
Louky a pastviny pod Červeným kamenem.
Dopravní infrastruktura
Pozemek leží cca 50 m od hranice evropsky významné lokality Červený
kámen, vyznačená část pozemku ve vzdálenosti cca 75 m.

Vodní hospodářství

Pozemek svou východní hranicí sousedí s pásmem hygienické ochrany
2. stupně vodního zdroje Kopřivnice – Šutyra, vyznačená část pouze v krátkém Technická infrastruktura
východním úseku.

Ochrana ZPF

V. třída, BPEJ 74851.
Ostatní

Ochrana lesa

Jižní hranice pozemku je dotčená vzdušným vedením vysokého napětí včetně
jeho ochranného pásma 10 m od krajních vodičů, vyznačené části se tento
limit netýká.
Cca 70 m východně od pozemku je uložen vysokotlaký plynovod RWE Gas
Storage s bezpečnostním pásmem 120 m, které zasahuje do pozemku a
okrajově také do vyznačené části pozemku.
Lokalita je pohledově exponovaná (již realizovaná zástavba vyvolává řadu
negativních ohlasů odborné i laické veřejnosti).
Východní hranice pozemku leží v aktivním sesuvu, vyznačená část je mimo.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Účelová komunikace pro nově realizované rodinné domy je v sousedství
Technická infrastruktura
pozemku.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

Vodovod je v sousedství pozemku, kanalizace cca 20 m, STL plynovod cca
220 m od lokality.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu ve prospěch výstavby rodinného domu. Jedná o okrajovou část Kopřivnice, ve vzdálenosti cca 50 m od jižní hranice pozemku začíná lesní porost. Lokalita se
uplatňuje v dálkových pohledech, je v zájmu města chránit pohledově výrazně exponované úpatí Červeného kamene před dalším zastavěním ve svahu nad současně stanovenou hranicí
zastavitelnosti.

Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny

Nedoporučuje
Nachází se zde registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 34119 „Louky a pastviny pod Červeným kamenem“. 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 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.

Jaroslav a Hana Váňovi

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:
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)“
Dotaz k projednávanému návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice ze dne 17.2.2016:
Prosím o vyjádření k bodu L4 (U Sýkorečku). V komentáři pořizovatele uvádíte. Že „jihovýchodní část pozemku podél místní komunikace (cca 2.000 m2) je vhodná pro výstavbu
jednoho rodinného domu.“ Prosím o vyjádření, zda-li se tohoto pozemku v k.ú. Kopřivnice, týká § 55 odst. 4 stavebního zákona. Lze v případě schválení změny ÚP pro výstavbu
jednoho rodinného domu prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy?

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016
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LISTY LOKALIT V MÍSTNÍ ČÁSTI LUBINA

L1

L2
L3

L5

L4

L6
L6

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016
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NAD ŽELEZNÝM MOSTEM – na rodinný dům (0,2 ha)

L1

cyklostezka
do Příbora

předmětný
pozemek

Lokalizace:

Pozemek nad tzv. železným mostem v Lubině - Haškovci v křižovatce místních komunikací, na okraji
souvislé zástavby, v současnosti je předmětný pozemek travnatou plochou.

nová zástavba RD

předmětný
pozemek

směr Příbor

Na Hornici
most
obchvat Příbora

Limity využití území

Vodní hospodářství

Pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 3421
s názvem „Kulturní louka“. Pozemek se nachází na vyvýšenině a případné Dopravní infrastruktura
stavby na něm se mohou uplatňovat v dálkových pohledech.
Technická infrastruktura

Ochrana ZPF

V. třída

Ochrana přírody

Ostatní

Jihozápadní část pozemku leží v potenciálním sesuvném území. Návrh na
změnu územního plánu se týká části pozemku nad tímto potenciálním
sesuvem, v jeho těsném sousedství.

Ochrana lesa

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Místní komunikace III. třídy sousedí s pozemkem.

Komentář pořizovatele

Rozšiřování zástavby v okrajové části Lubiny není příliš vhodným řešením, byť je lokalita dopravně přístupná (v zimě obtížněji) a v relativně dostupné vzdálenosti se nachází vodovod a
plynovod. V lokalitě není kanalizace. Pozemek je výrazně pohledově exponovaný.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod je cca 100 m od pozemku, kanalizace cca 220 m (za řekou), STL
plynovod cca 65 m od pozemku.

Dopravní infrastruktura

04/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny

Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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.

04/2016
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L2

SMĚREM DO HÁJOVA ZA STÁVAJÍCÍMI RODINÝMI
DOMY – na rodinný dům (0,3 ha)
komunikace
do Hájova

Lokalizace:

Lokalita na okraji Lubiny navazující na stávající zástavbu rodinných domů, ale vybíhající do zemědělských
pozemků, dosud užívaná jako pole.

předmětný
pozemek

předmětný
pozemek

Advanced Design
Solution s.r.o.

Mléčná farma
Lubina spol. s r.o.

komunikace
na Hukvaldy

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura

III. třída ochrany ZPF; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního Ostatní
fondu, jednalo by se o nový zábor v dosud souvislém zemědělském pozemku.

Ochrana lesa

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Komunikace III. třídy III/4824 Lubina – Hájov je ve vzdálenosti cca 110 m od
lokality.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme pro zástavbu rodinnými domy. Důvodem je zachování volné krajiny, zemědělských pozemků východně od stávající zástavby. Záměr zasahuje do volné krajiny, kterou je
nutno chránit.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

Technická infrastruktura

Vodovod ve vzdálenosti cca 130 m, STL cca 110 m lokality, kanalizace cca
500 m od lokality (až v souvislé zástavbě Lubiny).

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
Vymezení lokality 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.
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.
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L3

U HORNÍ CESTY VE VĚTŘKOVICÍCH – na rodinný dům Lokalizace:
(0,2 ha)

předmětný
pozemek

řeka
Lubina

Pozemky u horní cesty ve Větřkovicích, na jedné straně cesty stávající souvislá zástavba, na druhé straně
jsou pozemky využívané jako pole, louka.

předmětný
pozemek

Mléčná farma

most přes
Lubinu
Katolický dům

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF

Dopravní infrastruktura
V lokalitě se nachází meliorace z roku 1977.
Technická infrastruktura
III. třída ochrany ZPF; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního Ostatní
fondu, jednalo by se o nový zábor v dosud souvislém zemědělském pozemku.

Ochrana lesa

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Místní komunikace III. třídy sousedí s pozemkem.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme pro zástavbu rodinnými domy, byť lokalita sousedí s místní komunikaci, vodovodem a plynovodem. Důvodem je zachování volné krajiny, zemědělských pozemků
východně od místní komunikace. Záměr zasahuje do volné krajiny, kterou je nutno chránit. Pokud by v místní části Lubina nebyly jiné, vhodnější zastavitelné plochy, bylo by koncepční
provést vymezení zastavitelné plochy podél celé nebo téměř celé komunikace. Do té doby je nutno chránit nezastavěné území.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod a STL plynovod jsou v místní komunikaci vedoucí podél lokality,
chybí kanalizace.

Dopravní infrastruktura

04/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
Jiří Tománek

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
Vymezení lokality 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.
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.
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.
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L4

U SÝKOREČKU – na rodinný dům (0,78 ha)

Lokalizace:

Pozemek na pravém břehu Sýkorečku navazující na stávající zástavbu poblíž Dolních Roliček;
v současnosti je předmětný pozemek travnatou plochou.

směr Příbor

předmětný
pozemek

Dolní Roličky

předmětný
pozemek

směr
Kopřivnice
směr Vlčovice

Limity využití území
Ochrana přírody

Pozemek je součástí významného krajinného prvku č. 3401 s názvem
Dopravní infrastruktura
„Sýkoreček – regulovaný vodní tok“.

Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Technická infrastruktura

Jihovýchodní a západní část pozemku jsou dotčeny vzdušným vedením
vysokého napětí s ochranným pásmem 10 m od krajních vodičů. Do tohoto
ochranného pásma nelze umístit stavbu pro bydlení.

Cca 70 % pozemku leží ve II. třídě ochrany ZPF a zbývajících cca 30 % leží ve
Ostatní
III. třídě ochrany ZPF.
Cca 95 % pozemku leží v ochranném pásmu lesa.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Místní komunikace III. třídy sousedí s pozemkem.

Komentář pořizovatele

Jihovýchodní část pozemku podél místní komunikace (cca 2.000 m2) je vhodná pro výstavbu jednoho rodinného domu, zbývající část by měla zůstat nezastavěnou částí krajiny s ohledem
na existenci významných krajinných prvků (les, vodní tok) a s ohledem na kvalitu zemědělské půdy (II. třída ochrany).

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod a STL plynovod leží v místní komunikaci, tj. v sousedství pozemku,
kanalizace se nachází cca 50 m od pozemku.

Dopravní infrastruktura
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Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad

Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany přírody a krajiny

Povodí Odry s.p.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

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.
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 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).
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.
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).
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L5

POD PŘEHRADOU – na rodinný dům (0,22 ha)

Lokalizace:

Pozemek východně nad stávající zástavbou ve Větřkovicích směrem na Mniší poblíž odbočky na
přehradu, v současnosti je předmětný pozemek travnatou plochou.

komunikace
do Hájova

předmětný
pozemek

předmětný
pozemek

Lubina

komunikace
do Mniší

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Ostatní

Zvláštní povodeň pod vodní nádrží Větřkovice.
IV. třída
Celá lokalita leží v ochranném pásmu lesa.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy.

Technická infrastruktura

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme, neboť velká část lokality leží ve vzdálenosti menší než 20 m od hranice lesa, který se nachází jižně od dané lokality. Záměr vybíhá do nezastavěného území, které je
nutno chránit. Dopravní a technická infrastruktura nejsou v bezprostřední blízkosti předmětné lokality.

Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
04/2016

Vodovod, kanalizace, STL plynovod cca 35 – 40 m od pozemku.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Orgán státní správy lesů

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

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.
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SÝKOREC – na rodinné domy 0,34 ha

L6

Lokalizace:

Pozemky mezi stávající zástavbou na Sýkorci a zástavbou podél komunikace Lubina – Vlčovice napříč
zemědělským lánem, v současnosti jsou pozemky zemědělsky obhospodařované (součást pole).

okružní křižovatka
v Lubině

silnice I/58

ul. Panská

předmětné pozemky

předmětné pozemky

Limity využití území
Ochrana přírody

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

V lokalitě se nachází meliorace z roku 1976.

Technická infrastruktura

Ochrana ZPF

III. třída; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního fondu, jednalo by
Ostatní
se o nový zábor v dosud souvislém zemědělském pozemku.

VTL plynovod DN 200 s bezpečnostním pásmem.

Ochrana lesa

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy sousedí s východním pozemkem, západní
pozemky jsou bez přístupu.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Lubiny bez technické infrastruktury, východní část záměru i bez dopravního napojení. Záměr výrazně zasahuje
do nezastavěného území, které je nutno chránit. Lokalita je součástí volné, nezastavěné krajiny. Technická infrastruktura s odpovídajícími parametry není v bezprostředním sousedství
předmětné lokality.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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Technická infrastruktura

Vodovod do 80 m, kanalizace cca 200 m a STL plynovod cca 60 m od lokality.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu

Nedoporučuje
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.

Vladimír Schwarz

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.
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.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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LISTY LOKALIT V MÍSTNÍ ČÁSTI MNIŠÍ

M1

M2

M3

M4

M5

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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U SAMOTY POD VELOVOU – na rodinné domy
(0,31 ha)

M1

předmětný pozemek

Lokalizace:

Pozemky za souvislou zástavbou Mniší u osamoceného rodinného domu u místní komunikace spojující
Mniší a Větřkovice vedoucí pod kopcem Velová, v současnosti jsou pozemky zemědělsky využívané.

předmětný pozemek

směr Hukvaldy

směr Větřkovice

směr Mniší

točna Mniší

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF

V lokalitě se nachází meliorace z roku 1975.
IV. třída, BPEJ 74712; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního
fondu.

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Ostatní

Ochrana lesa

Volná krajina s původní samotou.
Lokalita pohledově exponovaná.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy ve vzdálenosti cca 40 m.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Mniší bez technické infrastruktury. Lokalita je ve volné, nezastavěné krajině (s výjimkou původní usedlosti),
rozšíření výstavby v lokalitě není žádoucí s ohledem na zachování krajinných hodnot daného území (volná krajina). Technická infrastruktura s odpovídajícími parametry není
v bezprostřední blízkosti předmětné lokality.
Možno zvážit vymezení plochy vhodné pro zemědělskou usedlost – objekty pro zemědělskou výrobu včetně bytu vlastníka.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura
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Vodovod a STL plynovod cca 400 m od lokality, bez kanalizace.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
Michal Jalůvka

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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.
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.
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M2

ZAHRADY POD KAZNIČOVEM – na rodinné domy
(0,8 ha)

Lokalizace:

Zahrady nad stávající zástavbou v Mniší pod Kazničovem (oborou), v současnosti jsou v lokalitě oplocené
a udržované zahrady se stavbami hospodářských či rekreačních objektů.

předmětné
pozemky

předmětné
pozemky

místní část
Mniší

Limity využití území
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Pozemky jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 3438
„Polní sad ovocných dřevin“. Lokalita sousedí s nadregionálním biocentrem
Hukvaldy.

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura

V. třída, BPEJ 74168
Severní část lokality (cca 40 %) leží v ochranném pásmu lesa

Ostatní

Jihovýchodní část lokality leží v uklidněném sesuvu.
Lokalita je pohledově exponovaná.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o okrajovou část Mniší bez technické infrastruktury. Stávající místní komunikace je nezpevněná a jednopruhová. Lokalita je
pohledově exponovaná, rozšíření výstavby v lokalitě není žádoucí s ohledem na zachování krajinných a přírodních hodnot daného území (louky pod Hukvaldskou oborou, sad, zahrady bez
významnějších a pohledově rušících staveb). Dopravní a technická infrastruktura s odpovídajícími parametry nejsou v bezprostřední blízkosti předmětné lokality.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

04/2016

Vodovod cca 330 m, STL plynovod cca 230 m od lokality, bez kanalizace.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany přírody a krajiny

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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
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 prvky, patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

04/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

M3

POZEMKY ZA KOVOKEM – na rodinné domy (1,0 ha)

Lokalizace:

Pozemky za souvislou zástavbou Mniší přístupné přes areál firmy KOVOK Mniší, v současnosti jsou
zemědělsky využívané.

škola

kulturní dům
točna v Mniší

hřiště
předmětné
pozemky

předmětné
pozemky
požadavek M4 na
drobnou výrobu

Limity využití území
Ochrana přírody

Pozemky jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 3434
Dopravní infrastruktura
„Louky a pastviny na V svazích Hůrky (418 m n.m.)“

Vodní hospodářství

V lokalitě se nachází meliorace z roku 1978.

Ochrana ZPF
Ochrana lesa

III. třída; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního fondu

Technická infrastruktura

Severní a západní část lokality je dotčená vzdušným vedením vysokého napětí
včetně jeho ochranného pásma.

Ostatní

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy ve vzdálenosti cca 100 m před areálem firmy
Technická infrastruktura
KOVOK

Komentář pořizovatele

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 (louky a pastviny pod Hůrkou bez pohledově rušících staveb). Dopravní a technická
infrastruktura s odpovídajícími parametry nejsou v bezprostřední blízkosti předmětné lokality.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

04/2016

Vodovod cca 230 m, STL plynovod cca 220 m od lokality, bez kanalizace.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany přírody a krajiny

Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
KOVOK Kopřivnice s.r.o.

Martin Hrnčárek

Nedoporučuje
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.
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.
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:

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/.
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:
Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
04/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
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 přítěžní, 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:

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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KOVOK – na drobnou výrobu (1,28 ha)

M4

Lokalizace:

Pozemky v areálu firmy KOVOK Mniší, v současnosti probíhá revitalizace celého areálu, likvidace
zchátralých budov a plánuje se výstavba nových, moderních provozů. Nyní dle územního plánu součást
plochy výroby zemědělské, která se zde již několik let neprovozuje.

škola

kulturní dům
točna v Mniší

požadavek M3 na
rodinné domy
hřiště

předmětné
pozemky

předmětné
pozemky

Limity využití území
Ochrana přírody

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

Technická infrastruktura

Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Jižní část lokality je dotčená vzdušným vedením vysokého napětí včetně jeho
ochranného pásma.

III. třída; záměr se nachází v zastavěném území.
Část lokality leží v ochranném pásmu lesa, který se nachází severně a Ostatní
východně od lokality.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy před areálem firmy KOVOK

Komentář pořizovatele

Doporučujeme změnu pro plochu výroby drobné, řemeslné a skladování, jedná se o přiléhavější specifikaci stávajícího a plánovaného využití areálu bývalého zemědělského statku. Plocha
je již součástí řešení stávajícího územního plánu, je zastavěná.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

04/2016

Vodovod a STL plynovod cca 80 m od lokality, bez kanalizace.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán státní správy lesů

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Vzhledem k uvedení stávajícího stavu do souladu s ÚP Kopřivnice souhlasí vodoprávní úřad se změnou využití území na drobnou výrobu.
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.
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SEVERNĚ OD KOMUNIKACE SMĚREM NA PRUŽINKY
– na rodinné domy (2,0 ha)

M5

místní část
Mniší

Lokalizace:

Pozemky leží zcela mimo souvislou zástavbou Mniší u místní komunikace spojující Mniší a odlehlou část
Pružinky, v současnosti jsou pozemky loukou, lesem či vzrostlou zelení podél potoka.

cesta do
Měrkovic

předmětné
pozemky
předmětné
pozemky

Limity využití území
Ochrana přírody

Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Přes jižní část lokality protéká drobný vodní tok, obklopený doprovodnou
zelení.
Dopravní infrastruktura
Severní částí lokality prochází lokální biokoridor, coby součást územního
systému ekologické stability.
Přes jižní část lokality protéká drobný vodní tok, obklopený doprovodnou
zelení.
Technická infrastruktura
V části lokality se nachází meliorace z roku 1969.
III. třída; záměr narušuje organizaci zemědělského půdního fondu.
Téměř celá lokalita leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K dotčení těchto Ostatní
pozemků je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů.

Severní cca polovina lokality leží ve spodní části poměrně rozsáhlého
sesuvného území.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Místní komunikace III. třídy sousedí s lokalitou.

Komentář pořizovatele

Nedoporučujeme změnu pro rodinné domy, neboť se jedná o lokalitu naprosto odtrženou od zastavěné části Mniší bez technické infrastruktury. Lokalita je ve volné, nezastavěné krajině
s omezujícími limity ochrany přírody a krajiny, ochrany lesů a vodních toků, část území leží v uklidněném sesuvném území. Rozšíření výstavby v lokalitě není žádoucí s ohledem na
zachování krajinných hodnot daného území. Navíc, budování „satelitního hnízda“ bez návaznosti na stávající obec a její přirozený vývoj je naprosto nevhodné.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

Vodovod, kanalizace a STL plynovod jsou až v souvislé zástavbě Mniší, což je
ve vzdálenosti cca 600 m od lokality.

Dopravní infrastruktura
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany přírody a krajiny

Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
Povodí Odry s.p.

František Zdražil

Renata Zdražilová

Ing. Marek Kirchner, Ph.D.,

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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 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 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.
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.
Proti vymezení plochy pro RD „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).
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.
Vážení, 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.
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.
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.
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

LISTY LOKALIT V MÍSTNÍ ČÁSTI VLČOVICE

V1

V2
V3

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

V1

BÝVALÁ HLUKOVÁ DRÁHA – do plochy výroby –
průmyslu a skladování (2,8 ha)

Lokalizace:

Pozemky a okolí bývalé zkušební hlukové dráhy. V současné době jsou pozemky součástí plochy dopravy
silniční specifické, požaduje se jejich využití především pro průmyslovou a výrobní činnost.

Větřkovice
Velová

zahrádky

předmětné
pozemky

směr Příbor

předmětné
pozemky

pozemky Slumeka,
požadavek V2

řeka Lubina

směr Tatra,
ul. Panská

směr Vlčovice

Limity využití území
Ochrana přírody

Vodní hospodářství

Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Pozemek parc.č. 841/4, který leží ve vymezené lokalitě, je součástí plochy
přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES), konkrétně
Dopravní infrastruktura
regionálního biocentra RBC 265 Větřkovice. Předmětná lokalita na své
východní straně s tímto biocentrem sousedí.

Podél předmětné lokality je nově vybudována část cyklistické stezky „Z Poodří
do Beskyd“.

Část lokality leží v území ohroženém zvláštní povodní (vzniklé při případném
Technická infrastruktura
protržení hráze vodní nádrže Větřkovice).

Část lokality je dotčena vzdušným vedením vysokého napětí s ochranným
pásmem 10 m od krajních vodičů a do tohoto ochranného pásma lze umístit
stavbu pouze výjimečně se souhlasem vlastníka vedení.
Část lokality je dotčena existencí dešťové kanalizace DN 1200 včetně
ochranného pásma.

Malá část lokality leží ve II. třídě, větší část ve III. třídě, většina lokality je ve
třídě ochrany 0.
Ostatní
Pozemek parc.č. 842/5 je pozemkem plnícím funkce lesa, část lokality leží ve
vzdálenosti kratší než 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.

Pozemky se nacházejí v lokalitách se starou ekologickou zátěží s názvem
„skládka Kopřivnice“ a „Kopřivnice – skládka Vlčovice“.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy vede k předmětné lokalitě.

Komentář pořizovatele

Doporučujeme změnu pro plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (nikoli plochu průmyslové výroby), jednalo by se o produktivní využití areálu bývalé hlukové dráhy a bývalé skládky.
Nutno posoudit v souvislosti se žádostí o změnu pro celou bývalou skládku – viz lokalita V2, zejména s ohledem na možnou kolizi s rekreačním využíváním lokality.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Technická infrastruktura

04/2016

Vodovod cca 600 m, kanalizace v lokalitě, STL plynovod cca 750 m od lokality.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany přírody a krajiny

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
Na hranici obou ploch V1 a V2 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
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

BÝVALÁ SKLÁDKA ODPADU – na drobnou výrobu,
skladování (2,45 ha)

V2

Lokalizace:

Pozemky u bývalé skládky a zkušební hlukové dráhy. Je požadována změna funkčního využití pro celý
pozemek parc.č. 835/24 a pro část pozemku parc.č. 835/31 o velikosti cca 250 x 100 m na plochu určenou
pro shromaždiště velkoobjemového odpadu (odpadové dřevo, starý nábytek) a stavební suti (beton, asfalt)
za účelem dalšího předrcení, dotřídění a dalšího využití nebo likvidace v souladu se zákonnými předpisy.
V současnosti je na pozemku parc.č. 835/24 částečně zpevněná plocha bez využití, na pozemku parc.č.
835/31 je travnatá plocha.

zahrádky

Pozemky
TATRA TRUCKS,
požadavek V1

předmětné
pozemky

předmětné
pozemky
směr Příbor

řeka Lubina

směr Tatra,
ul. Panská

směr Vlčovice

Limity využití území
Ochrana přírody

Vodní hospodářství
Ochrana ZPF
Ochrana lesa

Část pozemku parc.č. 835/31 sousedí s regionálním biocentrem RBC 265
Větřkovice. Jedná se o částečně funkční regionální biocentrum zahrnující Dopravní infrastruktura
břehové porosty Lubiny, kde je požadována dosadba porostů chybějících částí.
V západní části pozemku parc.č. 835/31 se nachází zatrubněná část
Babincova potoka, který následně ústí do vodního toku Lubina.
Technická infrastruktura
Oba předmětné pozemky leží v území ohroženém zvláštní povodní (vzniklé při
případném protržení hráze vodní nádrže Větřkovice).
I. třída na velké části pozemku parc.č. 835/31, ostatní je ve třídě ochrany 0.
Část pozemku parc.č. 835/31 leží v ochranném pásmu lesa, který se nachází Ostatní
od lokality.

Podél rekultivované skládky je nově vybudována část cyklistické stezky
„Z Poodří do Beskyd“.

Pozemky se nacházejí v lokalitách se starou ekologickou zátěží s názvem
„skládka Kopřivnice“ a „Kopřivnice – skládka Vlčovice“.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Místní komunikace III. třídy vede k pozemku parc.č. 835/24.

Komentář pořizovatele

Doporučujeme změnu pro plochu výroby drobné, řemeslné a skladování, jednalo by se o produktivní využití areálu bývalé hlukové dráhy a bývalé skládky. Nutno posoudit v souvislosti se
žádosti o změnu pro celou bývalou hlukovou dráhu – viz lokalita V1, zejména s ohledem na možnou kolizi s rekreačním využíváním lokality.

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP
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Technická infrastruktura

Vodovod cca 600 m, kanalizace cca 80 m, STL plynovod cca 750 m od lokality.

Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice
Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany přírody a krajiny

Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
Na hranici obou ploch V1 a V2 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
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Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice

V3

SAD MEZI PODNIKATELSKÝM PARKEM KOPŘIVNICE
A LUBINOU – na oplocený ovocný sad (0,93 ha)

Lokalizace:

Lokalita sousedí s příjezdovou komunikací do Areálu Tatry a do Průmyslového parku Kopřivnice.
V současnosti využívaná jako neoplocený sad.

směr Lubina

předmětný
pozemek

předmětný
pozemek

směr Vlčovice

Ul. Panská
Průmyslový park
Kopřivnice

Limity využití území
Ochrana přírody

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

V lokalitě se nachází meliorace z roku 1971.

Technická infrastruktura

Ochrana ZPF

III. třída; záměr nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nachází
se v místě stávajícího sadu.
Ostatní

Část lokality leží v bezpečnostním pásmu pozorovací sondy společnosti Gas
Storage.

Ochrana lesa

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Pozemek leží v sousedství místní komunikace II. třídy.

Technická infrastruktura

Komentář pořizovatele

Doporučujeme změnu ve prospěch plochy umožňující oplocení budoucího sadu. S ohledem na výše uvedené lze zvážit definování nové nezastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu –
ovocnářství s podmínkou, která umožní pouze oplocení sadů a umístění jedné stavby pro uskladnění nářadí.

Vodovod cca 30 m, kanalizace cca 40 m, STL plynovod cca 150 m od lokality.

Po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice:
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP

Nedoporučuje
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.
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