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G. Výsledek přezkoumání územního plánu
G.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Václavovice s politikou územního rozvoje a
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Obec Václavovice se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008, jež byla
schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009, v rozvojové oblasti Ostrava (OB2). Jedná se o
území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy. Pro rozvojové oblasti jsou tímto
dokumentem stanoveny podmínky a úkoly pro územní plánování na str. 69 až 70 Odůvodnění ÚP
Václavovice ( textová část).
V průběhu pořizování ÚP Václavovice vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zásady
územního rozvoje ( dále jen ZÚR MSK), které nabyly účinnosti dne 4.2.2011. Řešeným územím ZÚR
MSK je celé území Moravskoslezského kraje. Vydáním ZÚR MSK pozbyl Územní plán velkého
územního celku okresu Ostrava platnost, a to vyvolalo úpravu návrhu Územního plánu Václavovice.
Projektant do návrhu Územního plánu Václavovice zapracoval všechny záměry viz str. 70 až 73
Odůvodnění Územního plánu Václavovice ( textová část), dále vyhodnotil a zapracoval úkoly pro
územní plánování, které stanovují ZÚR MSK pro rozvojovou oblast OB2.
Na základě stanoviska KÚ MSK byl návrh doplněn viz str. 17 a 18 Odůvodnění Územního plánu
Václavovice (textová část).
Po posouzení návrhu Územního plánu Václavovice pořizovatel konstatuje, že dokumentace po
doplnění úprav vzniklých v rámci pořizování je v souladu s Politikou územního rozvoje a ÚPD
vydanou krajem.

G.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Václavovice s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
Územní plán Václavovice stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, plochy pro
veřejně prospěšné stavby a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Cílem návrhu
územního plánu je vymezit v území nové plochy určené pro výstavbu s ohledem na udržitelný rozvoj
území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. V územním plánu Václavovice jsou vytvořeny
podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace.
Pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem
zastavitelných ploch, umožňujících výstavbu rodinných domů, návrhem nových ploch pro rozvoj
občanského vybavení a návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.
Přírodní hodnoty na území obce Václavovice jsou reprezentovány především přírodní památkou
Václavovice – pískovna, která je zároveň i evropsky významnou lokalitou, dále souvislými lesními
celky v jižní a východní části obce a břehovými porosty vodních toků. Veškeré tyto přírodní hodnoty
jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené změny v území, pouze návrh dílčí
přeložky silnice II/473 na jižním okraji obce, který je přebrán ze ZÚR MSK zasahuje do lesních
porostů.
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G.3.Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Obec Václavovice dosud nemá platný územní plán. V roce 1975 byl zpracován Směrný
územní plán – SÚP ( Stavoprojekt Ostrava, pracoviště Havířov), který byl schválen radou
ONV dne 10.3.1977. Tento SÚP řešil pouze centrální část obce a záměry v něm obsažené
nebyly v podstatě realizovány. V roce 1991 byly zahájeny práce na Územním plánu sídelního
útvaru Šenov, jehož součástí byly tehdy i Václavovice. Pro celé území sídelního útvaru byly
zpracovány průzkumy a rozbory, další etapy však již byly zpracovány jen pro území obce
Šenov. Nové průzkumy a rozbory zpracoval Hutní projekt Ostrava, a.s. v červnu 1994 pro
koncept řešení územního plánu obce Václavovice, který byl zpracován v červnu 1997
Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. a následně byl jimi v říjnu 2000 zpracován návrh
řešení územního plánu Václavovice. Vzhledem k nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků
k návrhu dílčí směrové úpravy silnice III/47310 v západní části obce, však nebylo projednání
návrhu ukončeno a územní plán nebyl schválen. V roce 2004 rozhodlo zastupitelstvo obce o
nutnosti dokončit územní plán obce a byly zahájeny práce na upraveném konceptu řešení.
V 1. etapě prací byla provedena aktualizace průzkumů a rozborů. Upravený koncept řešení
byl zpracován v srpnu r. 2006 a projednán dle § 22 stavebního zákona, souborné stanovisko
k upravenému konceptu však nebylo schváleno zastupitelstvem obce Václavovice. Od
1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon ( zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) dále stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky a upravený
koncept řešení již neodpovídal platné legislativě. Proto byl zpracován nový návrh zadání
územního plánu, který vycházel z řešení výše zmiňovaného upraveného konceptu. V roce
2007 bylo vymezeno současně zastavěné území obce Václavovice samostatným postupem a
toto vymezení je zatím jedinou současně platnou územně plánovací dokumentací obce.
O pořízení Územního plánu obce Václavovice rozhodlo Zastupitelstvo obce Václavovice na
svém zasedání, které se konalo dne 28.2.2007 v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů.
Dne 15.3.2007 obdržel Útvar hlavního architekta žádost o pořízení územního plánu obce
Václavovice. Reakcí na žádost o pořízení územního plánu bylo doporučení ÚHA MMO
objednat si zpracování průzkumů a rozborů. Zadání územního plánu Václavovice bylo
projednáno v termínu od 17.12.2007 do 15.1.2008 dle § 47 stavebního zákona a upraveno dle
vznesených připomínek a stanovisek. Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a
zemědělství jako dotčený orgán, ve smyslu §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb., v souladu s § 10i odst.
3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatoval, že územní plán obce
Václavovice je nutno posoudit podle § 10a až 10i zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Takto upravené zadání bylo schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva obce
Václavovice dne 18.3.2008 pod bodem č.7.
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Návrh Územního plánu obce Václavovice po zpracování projektantem byl v říjnu 2009
předán pořizovateli k dalšímu projednávání. Společné jednání s dotčenými orgány, krajským
úřadem a sousedními obcemi bylo svoláno na 8.12.2009. V následujících 30-ti dnech obdržel
Útvar hlavního architekta MMO stanoviska dotčených orgánů a správců sítí a žádost o
prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu ÚP obce Václavovice od Odboru životního
prostředí a zemědělství KÚ MSK o 30 dnů. Po vyhodnocení obdržených stanovisek byla paní
starostka obce Václavovice informována, že návrh územního plánu obce Václavovice
vyžaduje úpravu. Obci byl předán pokyn k úpravě návrhu Územního plánu obce Václavovice
na základě výsledků jeho projednání dne 25.2.2010. Pokyn k úpravě návrhu územního plánu
byl obcí postoupen projektantovi. Je-li dle § 56 stavebního zákona překročena lhůta 1 roku od
předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, je pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu
obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování. Z tohoto důvodu po upozornění
pořizovatele zastupitelstvo obce Václavovice výpisem usnesení č.5, bod č.6 ze zasedání
zastupitelstva obce Václavovice ze dne 15.6.2011 schválilo pokračování v pořizování
Územního plánu obce Václavovice.
Upravený návrh Územního plánu obce Václavovice byl předán dne 28.3.2012 Útvaru
hlavního architekta se žádostí o další pokračování v jeho pořizování. Na základě úprav bylo
upraveno SEA posouzení z října 2009 jako dodatek č.1. Součástí těchto úprav bylo také
uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
aktualizace vymezení zastavěného území a úpravy navrženého řešení dle požadavků obce.
Zároveň bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití dle §3 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009
Sb., tak, aby odpovídalo specifikaci dle § 4-19 výše uvedené vyhlášky. K takto upravenému
návrhu ÚP Václavovice bylo svoláno dne 17.5.2012 opakované společné jednání k návrhu
Územního plánu Václavovice. Ve lhůtě 30 dnů KÚ MSK Odbor životního prostředí a
zemědělství jako dotčený orgán požádal ve smyslu §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o
prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Václavovice na životní prostředí, v souladu s §22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Ve svém souhlasném
stanovisku ze dne 27.6.2012 KÚ MSK OŽPaZ konstatuje, že je nutno respektovat návrh
podmínek a navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí uvedené v kapitole 5.
A 7. SEA vyhodnocení včetně jeho dodatku č. 1 ( po úpravě v lednu 2012). Po vyhodnocení
obdržených stanovisek byla paní starostka obce Václavovice informována, že návrh územního
plánu obce Václavovice opět vyžaduje úpravu a obci byl předán pokyn k úpravě návrhu
Územního plánu obce Václavovice na základě výsledků jeho projednání dne 31.8.2012. Obec
Václavovice dne 15.1.2013 Útvaru hlavního architekta doručila přepracovaný návrh
Územního plánu obce Václavovice včetně dodatku č.2 k SEA se žádostí o pokračování v jeho
projednávání.
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 nabyla účinnost novela stavebního zákona, pokračovalo
projednávání návrhu ÚP obce Václavovice v souladu s touto novelou. ÚHA MMO jako
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pořizovatel Územního plánu Václavovice příslušný dle ust. §6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, ve znění pozdějších předpisů, doručil ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního
zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
návrh Územního plánu Václavovice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou, ve které bylo uvedeno, že v termínu od
11.3.2013 do 25.4.2013 je možno se seznámit s návrhem ÚP u pořizovatele, tj. na MMO
ÚHA, na Obecním úřadě ve Václavovicích a způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách a v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky bylo
možno uplatnit písemné připomínky. Pořizovatel obdržel 4 připomínky v termínu a 1
připomínku po termínu, jejich vyhodnocení je součástí kapitoly G.4.
Dne 29.4.2013 požádal pořizovatel o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona Odbor
územního plánování, stavebního řádu a kultury KÚ MSK a zároveň o stanovisko k návrhu
koncepce podle ust. § 10g, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k upravenému
návrhu ÚP Václavovice Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK. V souladu s ust.
50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byly k žádosti předloženy stanoviska dotčených orgánů
obdržená v rámci opakovaného společného jednání k návrhu ÚP Václavovice a připomínky
k návrhu ÚP obdržené ve smyslu § 50 odst.3 stavebního zákona a upravený návrh ÚP
Václavovice.
Z obdrženého stanoviska KÚ MSK Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury
dne 31.5.2013 vyplynulo, že KÚ MSK shledal nedostatky z hlediska souladu s Politikou
územního rozvoje ČR 2008 a se ZÚR MSK s tím, že požaduje, aby pro zastavitelnou plochu
Z54, která částečně zasahuje do potencionálně sesuvného území byly stanoveny podmínky
omezující možnost výstavby a toto omezení rozšířit i v zastavěných plochách zasahujících do
potenciálně sesuvného území a upravit regulativy pro plochy bydlení viz pokyn k úpravě ze
dne 10.6.2013, který zaslal pořizovatel obci Václavovice se žádostí o zajištění úpravy
projektantem.
Dne 3.7.2013 obdržel pořizovatel výpis usnesení č.15 ze zasedání zastupitelstva obce
Václavovice, ve kterém zastupitelstvo rozhodlo o pokračování pořizování Územního plánu
obce Václavovice.
Upravený návrh ÚP obce Václavovice byl předán pořizovateli dne 15.1.2014 a pořizovatel
dne 27.1.2014 požádal o znovu posouzení návrhu ÚP Václavovice krajským úřadem MSK dle
ust. §50 odst. 7 stavebního zákona. KÚ MSK prověřil upravený návrh Územního plánu
Václavovice a dospěl k závěru, že zjištěné nedostatky byly odstraněny a vydal potvrzení o
odstranění nedostatků, které je nezbytnou podmínkou pro zahájení řízení o Územním plánu
Václavovice.
Následně bylo pořizovatelem oznámeno veřejnou vyhláškou konání veřejného projednání o
upraveném a posouzeném ÚP Václavovice včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vydávaného opatřením obecné povahy, na den
3. 4. 2014. Pořizovatel zajistil, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl
návrh Územního plánu Václavovice vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, kterým
je Útvar hlavního architekta MMO, Prokešovo náměstí 8, Ostrava a v obci Václavovice,
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zároveň byl návrh Územního plánu Václavovice vystaven dálkovým přístupem na webových
stránkách Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách obce Václavovice. Na veřejném
projednávání byli přítomni seznámeni, že námitky proti návrhu územního plánu (v tomto
případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dále bylo pořizovatelem oznámeno, že nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
dle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání
námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona jako i o skutečnosti, že veřejné projednání se týká upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Václavovice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných
úředních deskách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na
příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a
ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Václavovice. Dále bylo
pořizovatelem oznámeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
V rámci veřejného projednání bylo podáno 34 námitek, z toho 2 byly vyhodnoceny jako
připomínky viz kapitoly K. a L., které pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem a
zpracovatelem vyhodnotili a zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Václavovice. Návrh rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Václavovice byl zaslán dotčeným
orgánům v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona k posouzení a na základě jejich
stanovisek byl následně návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu
ÚP Václavovice v odůvodnění doplněn. Bylo navrženo 13 námitkám vyhovět, 8 námitkám
vyhovět částečně a 9 námitkám nevyhovět, ke 2 námitkám nebylo přihlíženo. 1 připomínce
bylo vyhověno a 1 připomínce vyhověno nebylo. V rámci projednání návrhu ÚP Václavovice
byly veškeré obdržené námitky a připomínky a návrh jejich rozhodnutí a vyhodnocení
připomínek průběžně projednávány s pověřeným zastupitelem. Na základě těchto jednání
dospěl pověřený zastupitel k závěru, který potvrdilo i zastupitelstvo obce dne 27.5.2014 na
svém zasedání, že návrh ÚP Václavovice byl upraven dle návrhu rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek a do návrhu ÚP byly zapracovány místní a účelové komunikace dle
přiložené mapky a zároveň byl zapracován požadavek snížit u navržené zastavitelné plochy
Z100 koeficient zastavění na 0,1 v zájmu zachování rozvolněného charakteru zástavby do
návrhu ÚP Václavovice. Dále na základě požadavku obce byla doplněna textová část návrhu
ÚP Václavovice viz požadavek obce na str. 4.
Po úpravě návrhu Územního plánu obce Václavovice projektantem, oznámil pořizovatel
veřejnou vyhláškou konání opakovaného veřejného projednání o upraveném a posouzeném
ÚP Václavovice včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání konaném dne
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3.4.2014, vydávaného opatřením obecné povahy, na den 18.8.2014. Pořizovatel zajistil, aby
po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh Územního plánu Václavovice
vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, kterým je Útvar hlavního architekta a
stavebního řádu MMO, Prokešovo náměstí 8, Ostrava a v obci Václavovice, zároveň byl
návrh Územního plánu Václavovice vystaven dálkovým přístupem na webových stránkách
Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách obce Václavovice. Na opakovaném
veřejném projednání byli přítomni seznámeni, že námitky proti návrhu územního plánu (v
tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dále bylo pořizovatelem oznámeno, že nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
dle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání
námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona jako i o skutečnosti, že veřejné projednání se týká upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Václavovice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání konaném dne 3.4.2014, byly
dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových
stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014. Dále bylo
pořizovatelem oznámeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Dne 21.7. 2014 požádal pořizovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního
prostředí a zemědělství o vydání stanoviska dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí k upravenému návrhu ÚP Václavovice. Ten ve svém stanovisku z hlediska zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů konstatoval, že upravený návrh ÚP Václavovice není
nutné dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V rámci opakovaného veřejného projednání bylo podáno 11 námitek a 1 připomínka (viz
kapitoly K. a L., které pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem
vyhodnotili a zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Václavovice. Návrh rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Václavovice byl zaslán dotčeným orgánům v souladu s
§ 53 odst. 1 stavebního zákona k posouzení a na základě jejich stanovisek byl následně návrh
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Václavovice v odůvodnění
doplněn. Bylo navrženo 8 námitkám nevyhovět, ke 3 námitkám nebylo přihlíženo, 1
připomínce nebylo vyhověno. V rámci projednání návrhu ÚP Václavovice byly veškeré
obdržené námitky a připomínky a návrh jejich rozhodnutí a vyhodnocení připomínek
průběžně projednávány s pověřeným zastupitelem.
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G.4 . Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Návrh územního plánu Václavovice byl projednán podle § 50 stavebního zákona s dotčenými
orgány, krajem a sousedními obcemi v rámci společného jednání. Obdržená stanoviska byla
vyhodnocena a požadavky z nich vyplývající byly zapracovány do návrhu Územního plánu
Václavovice ( jejich vyhodnocení je součástí tohoto bodu odůvodnění). Jelikož se jednalo o
podstatné úpravy a do této fáze projednávání zasáhla i úprava návrhu vyvolaná vydáním
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, bylo nutné návrh Územního plánu
Václavovice opakovaně projednat s dotčenými orgány. V rámci opakovaného společného
projednávání byla obdržena nová stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, která byla opět
vyhodnocena a zapracována do návrhu tak, aby byl návrh v souladu se všemi stanovisky
(stanoviska z opakovaného společného jednání jsou součástí tohoto bodu odůvodnění) a
vyhodnocením připomínek obdržených v rámci §50 odst.3 stavebního zákona.
Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou.
K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě obec, pro kterou se územní plán
pořizuje, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Obdržená stanoviska byla
vyhodnocena a požadavky z nich vyplývající byly zapracovány do návrhu ÚP ( jejich
vyhodnocení je součástí tohoto bodu odůvodnění). Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem a projektantem vyhodnotili výsledky projednání a zpracovali s ohledem na
veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
ÚP. Tento návrh byl doručen dotčeným orgánů s výzvou, aby k tomuto návrhu po obdržení
uplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů, jinak se má za to, že s návrhem souhlasí. Na základě
veřejného projednání došlo k úpravě návrhu územního plánu. Upravený návrh byl projednán
na opakovaném veřejném projednání, u kterého byl dodržen stejný postup jako u veřejného
projednání.
Územní plán Václavovice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
např. požadavků na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními
jevy.
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí je zpracován v souladu se stanovisky dotčených
orgánů. Ty jsou součástí následujících jednotlivých kapitol.

7

G. 4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí po společném jednání dne
8.12.2009

8

9

Vyhodnocení stanoviska: Byla respektována stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navržené
zastavitelné plochy, které zasahovaly do bezpečnostního pásma VTL plynovodu byly z návrhu ÚP
vypuštěny.

10

Vyhodnocení stanoviska: V návrhu ÚP je respektováno ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru
K 99 s probíhající osou mezofilní bučinou.

11

Vyhodnocení stanoviska: navržená dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, v platném znění.

12

Vyhodnocení stanoviska: v návrhu ÚP je respektován stávající stav a ochranné pásmo dráhy, které je
60 m od osy krajní koleje a nejsou v něm navrženy objekty určené k bydlení.

13

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Úřadu pro civilní letectví, že nemá
k předloženému návrhu ÚP Václavovice připomínky.

14

Vyhodnocení stanoviska: navržená dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, v platném znění. Případná posouzení podmínek na konkrétní výstavbu se řeší
v dalším stupni projektové dokumentace.

15

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Odbor dopravy MMO nemá k návrhu Územního
plánu Václavovice námitky.

16

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Státní energetická inspekce ČR neuplatňuje k návrhu
Územního plánu Václavovice námitky.

17

18

19

20

21

22

23

Vyhodnocení stanoviska:
K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
nejsou dotčeny.
K bodu 2
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny, a že dotčený
orgán souhlasí s návrhem
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
které jsou v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského
půdního fondu jsou v souladu a s předloženým návrhem souhlasí.
K bodu 8
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko za dodržení podmínky, že v rámci následujících řízení po
schválení územního plánu je nutno posuzovat jednotlivé záměry dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Dále konstatuje, že posuzovaný územní plán nebude mít významný negativní vliv na
území soustavy NATURA 2000.
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 86/2002, o ochraně ovzduší v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny a krajský úřad nemá k předloženému územnímu plánu připomínky.
K bodu 10
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou
dotčeny.
Projektant zapracoval body 2 a 8 stanoviska OŹPaZ KÚ MSK do dokumentace. Byla upravena plocha
vymezená pro přeložku silnice II/473 na jižním okraji obce, a to podle zpracované projektové
dokumentace Rekonstrukce silnice II/473 Václavovice – Kaňovice (podklad Správy silnic
Moravskoslezského kraje) a byla upravena textová část návrhu ÚP.

24

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava, a.s. Projektant zvážil možnost zákresu ochranného pásma vodovodního potrubí a zákresu
vodoměrné šachty z pohledu zobrazitelnosti v daném měřítku a zahrnul připomínky do textové části
ÚPD.

25

26

Vyhodnocení stanoviska: Do textové části návrhu územního plánu Václavovice byly doplněny údaje,
které byly poskytnuty v rámci ÚAP.

27

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Centrum dopravního průzkumu nemá k návrhu ÚP
Václavovice připomínky.

28

29

30

Vyhodnocení stanoviska: Projektant prověřil skutečnosti uváděné ve stanovisku KÚ OÚP, SŘaK a
vyřadil plochy, které jsou v rozporu s nadřazenou dokumentací v potencionálním sesuvném území.
Projektant provedl úpravu ve výkresu č. 6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
v legendě dle pokynů stanoviska, dále v textové části doplnil popis veřejně prospěšné stavby VD1.
Projektant prověřil soulad s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
zvláště požadavek „ Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace“ a vymezil plochy veřejného prostranství. Byly provedeny úpravy textové části ÚP viz
str. 16 a str. 17 Odůvodnění územního plánu Václavovice.

31

32

33

Vyhodnocení stanoviska:
Ochrana vod:
- zabezpečit dostatečné zásobování pitnou vodou.
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- zajistit nezávadnou likvidaci splaškových odpadních vod.
- zabezpečit nezávadnou likvidaci srážkových vod.
- návrh projednat se správci vodních toků a vlastníky melioračních zařízení.
Návrh Územního plánu Václavovice byl projednán se správci vodních toků a vlastníky melioračních
zařízení. Ostatní bude řešeno v rámci dalšího stupně ÚPD.
Ochrana ZPF:
Bereme na vědomí, že nejsou uplatněny žádné připomínky k návrhu územního plánu.
Ochrana přírody:
Projektant respektoval závěry a doporučení vyplývající z „Územní plán Václavovice, Posouzení dle
zákona č.100/2001 Sb.“, vypracované v říjnu 2009 RNDr. Jaroslavem Skořepou, CSc., které jsou
obsaženy ve stanovisku Odboru ochrany životního prostředí MMO odst. III.
Lesní hospodářství:
Bereme na vědomí, že nejsou uplatněny žádné připomínky.

Po termínu bylo obdrženo:
-Vyjádření Statutárního města Havířova, že jako sousední obec neuplatňuje ve smyslu ustanovení § 6
odst. 6 písm. d) stavebního zákona žádné připomínky k návrhu Územního plánu Václavovice.
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, jako dotčeného orgánu na
úseku požární ochrany, k návrhu Územního plánu Václavovice bez připomínek.
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G.4.2.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí po opakovaném společném
jednání dne 17.5.2012

Vyhodnocení stanoviska: Návrh ÚP respektuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství v platném znění a neohrožuje vytěžitelnost výhradního ložiska černého uhlí Václavovické
elevace, č. lož. 3072301.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že nejsou uplatněny žádné připomínky ZVHS.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že návrh ÚP není v rozporu s požadavky zákona č.
258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Odboru dopravy MMO a jeho doporučení, ve
kterém sděluje, že nemá k návrhu ÚP námitky.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Státní energetické inspekce ČR,
územního inspektorátu pro MSK, ve kterém sděluje, že neuplatňuje žádné námitky proti návrhu ÚP
Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska: Projektant zapracoval do textové a grafické části ÚP ochranné pásmo
leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že výše
uvedený limit zasahuje celé řešené území, zapracoval projektant tento údaj do grafické části formou
poznámky pod legendou koordinačního výkresu.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad FrýdekMístek nemá připomínky k návrhu ÚP Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku
požární ochrany k návrhu ÚP Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu
státní správy IX nemá připomínky k návrhu ÚP Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí doporučení, aby při vymezování zastavitelných ploch
bylo přihlíženo k hranicím zatopeného území při největší povodni vodních toků ve správě LČR, s.p.
včetně jejich přítoků– dle příslušného povodňového plánu obce. Podmínky, které dotčený orgán
požaduje dodržet při výstavbě se týkají dalšího stupně územně plánovací dokumentace.
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Vyhodnocení stanoviska: Požadavek respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich
ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, energetickým zákonem byl projektantem splněn.
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Vyhodnocení stanoviska:
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K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
nejsou návrhem ÚP dotčeny.
K bodu 2
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny, a že dotčený
orgán nesouhlasí s návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí proto, že v předloženém
návrhu není zahrnuta aktualizace záměru směrové úpravy silnice II/473 Václavovice – Kaňovice.
Projektant přepracoval aktuální směrové úpravy silnice II/473 Václavovice – Kaňovice do návrhu ÚP
Václavovice.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti
krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK příslušný dle § 77a odst 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s návrhem ÚP Václavovice.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského
půdního fondu jsou v souladu a s předloženým návrhem.
K bodu 8
Krajský úřad, v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, požádal o prodloužení lhůty pro vydání
stanoviska. Vzhledem k tomu bude stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí vydáno samostatně po obdržení výsledků projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány.
K bodu 9
Bereme na vědomí stanovisko podle § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Funkční využití ploch (výroba, služby,
skladování) bylo doplněno textem dle požadavku bodu 9) výše uvedeného stanoviska.
K bodu 10
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou
dotčeny.
Projektant zapracoval body 2 a 9 stanoviska OŹPaZ KÚ MSK do dokumentace.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Vyhodnocení stanoviska:
I. Ochrana vod
- zabezpečit dostatečné zásobování pitnou vodou
- zajistit nezávadnou likvidaci splaškových odpadních vod
- zabezpečit nezávadnou likvidaci srážkových vod
- návrh ÚP projednat se správci vodních toků a vlastníky melioračních zařízení
- na pozemcích p.č. st. 21, 53/1, 53/5, 53/11, 53/12, 71/2, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/7, 72/9, 72/10, st.
224, 669/1 část, 672 část v k.ú. Václavovice u F-M se nachází ochranné pásmo 2 stupně vodního
zdroje Důlňák-část Stará Datyně.
Návrh Územního plánu Václavovice byl projednán se správci vodních toků a vlastníky melioračních
zařízení. Projektant provedl úpravu ÚP v souladu s rozhodnutím č. 294/10/VH ze dne 24.2.2010 o
stanovení ochranných pásem vodního zdroje Důlňák – část II., bod III, písm.B a toto ochranné pásmo
zakreslil do ÚP.
Ostatní bude řešeno v rámci dalšího stupně ÚPD.
II. Ochrana ZPF:
Bereme na vědomí, že k udělení souhlasu dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu je příslušný Krajský úřad MSK.
III. Ochrana přírody:
Projektant zapracoval podmínky č. 1-14 kapitoly III. Ochrana přírody včetně Odůvodnění do ÚP
Václavovice dle výše uvedeného stanoviska ze dne 15.6.2012.
IV. Lesní hospodářství:
Bereme na vědomí kladné stanovisko OOŽP MMO jakožto věcně a místně příslušného orgánu státní
správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko SmVaK Ostrava a.s., že k předloženému
návrhu ÚP nemá námitky.
Projektant v textové části a situaci opravil informaci o objemu vodojemu u Kaňovic.
V textové části v kapitole D.2.1., v odstavci 5 změnil druhou větu takto“ V územním plánu je proto
navržena intenzifikace stávající ČOV na kapacitu 300m3 .den-1, počet napojených obyvatel 2025“.
Projektant vypustil z návrhu ÚP zastavitelné plochy, které se nacházejí v ochranných pásmech
vodovodního a kanalizačního potrubí.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu ÚP Václavovice za dodržení následující
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podmínky: „Je nutno respektovat návrh podmínek a navrhovaná opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní
prostředí uvedené v kapitole 5. a 7. SEA vyhodnocení včetně jeho Dodatku č. 1 (po úpravě v lednu
2012)“.
Dále se ve stanovisku se uvádí, že posuzovaný územní plán nebude mít významný negativní vliv na
území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Byly zkontrolovány v dodatku č. 1 k Posouzení územního plánu Václavovice dle zákona č. 100/2001
Sb., strany č. 4 a 5, na kterých je uveden popis navrhovaných opatření pro předcházení snížení nebo
kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí zda
nejsou v rozporu s návrhem ÚP.

70

G.4.3.Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Václavovice podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona
Připomínka č. 1
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Vyhodnocení připomínky pana Ing. Ladislava Bajgara k návrhu Územního plánu Václavovice

Majitel pozemku p .č. 189/6 v k. ú. Václavovice Ing. Ladislav Bajgar , bytem Družební 237, 725 26 Ostrava –
Krásné pole, podal v rámci projednávání návrhu ÚP Václavovice dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů následující připomínky:
1)
2)
3)
4)

Žádá o zařazení pozemku p. č. 189/6 v k. ú. Václavovice do zastavitelné plochy B plochy bydlení.
Nesouhlasí s návrhem lokálního biokoridoru ÚSES na jeho pozemku a navrhuje jeho úpravu.
Nesouhlasí s návrhem plochy PV plocha veřejného prostranství na jeho pozemku.
Nesouhlasí s podmínkou minimální výměry pozemku 2000 m2 pro 1 rodinný dům.

Připomínkám se nevyhovuje.

Odůvodnění :
Připomínky byly posouzeny dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel doručí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Pan Ing. Ladislav Bajgar podal písemné připomínky dne 11.04.2013, což je v zákonné lhůtě pro podání
připomínek.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za obec Václavovice vyhodnotili připomínky pana Ing.
Ladislava Bajgara.
Připomínkám se nevyhovuje z následujících důvodů :
č.1 : Pozemek p. č. 189/6 v k. ú. Václavovice je v katastru nemovitostí zapsán jako zemědělský pozemek s BPEJ
65800, kterému odpovídá II. třída ochrany zemědělského půdního fondu. Do II. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu
plánování jen podmíněně zastavitelné. Vzhledem k tomu, že se výše uvedený pozemek nachází v ochranném
pásmu lesa, ve kterém je omezena výstavba, dále pozemkem probíhá kanalizace a její ochranné pásmo a na
pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice je navržen lokální biokoridor pořizovatel s projektantem a určeným
zastupitelem obce posoudili výše uvedenou připomínku a dospěli k závěru připomínce nevyhovět.
č.2:.Cílem vymezení ÚSES v řešeném území je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů
v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou
existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez
výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení
se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny,
které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu
typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem
prostřednictvím biokoridorů. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných
životních podmínkách. Parametry navrženého ÚSES pro lesní společenstva jsou pro lokální biokoridor
maximální délka 2000 m a minimální šířka je 15 metrů, možnost přerušení na 15 metrů. Přes zmiňovaný
pozemek vede propojení biocenter. Dle ust. §3 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Z ust. §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že územní
systém ekologické stability krajiny zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivě působí na
okolní méně stabilní části krajiny. Dle ust. §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ochrana územního systému
ekologické stability krajiny povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Ochrana přírody a krajiny je dle ust. §
58 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět
omezení vyplývající z tohoto zákona. Dle ust. § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. je biokoridor územím, které
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neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi
biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Dle ust. § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb je biocentrum biotopem
nebo souborem biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

č.3: Na pozemku p.č.189/6 v k. ú. Václavovice není umístěna žádná plocha PV, plocha pro veřejné prostranství.
č.4: Regulativy pro funkce bydlení byly zpracovány projektantem na základě stanoviska KÚ MSK.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na základě
všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce nevyhovuje.
Pozemek p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice zůstal v návrhu ÚP Václavovice beze změny
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Připomínka č. 2
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Vyhodnocení připomínky pana Marka a paní Markéty Eignerových k návrhu Územního plánu
Václavovice

Spolumajitelé pozemku p. č. 149 v k. ú. Václavovice pan Marek Eigner a paní Markéta Eignerová, bytem Za
Olšinou č. 139 , 739 34 Václavovice, podávají připomínku, aby byla zakreslena přístupová komunikace k domu
č.p.224, postaveného na parcele č. 271, která vede po pozemcích p.č. 5/1, 5/7, 5/8, na straně přilehající k parcele
č. 5/4 vše v k. ú. Václavovice do návrhu ÚP Václavovice.

Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění :
Připomínka byla posouzena dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel doručí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Pan Marek Eigner a paní Markéta Eignerová podali písemné připomínku dne24.04.2013, což je v zákonné lhůtě
pro podání připomínek.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za obec Václavovice vyhodnotili připomínku pana Marka
Eignera a paní Markéty Eignerové.
Připomínce se vyhovuje z následujících důvodů : Ke každé povolené stavbě musí být zajištěn příjezd. Projektant
prověří možnost zapracování přístupové komunikace k domu č.p. 224 na pozemku p. č. 271 v k. ú. Václavovice.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na základě
všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce vyhovuje.
Do návrhu ÚP Václavovice byla zapracována příjezdová komunikace na pozemku p.č. 271 v k.ú. Václavovice.
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Připomínka č. 3
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Vyhodnocení připomínky č. 3
Václavovice

pana Jana Blažka a paní Jany Blažkové k návrhu Územního plánu

Spolumajitelé pan Jan Blažek a paní Jana Blažková, bytem Marxova 1/367, Havířov 738 00,
následující připomínku:
1.
2.
3.

podávají

U parcely č. 597 travní porost a část parcely č. 580/1 orná půda navazující na parcelu č. 597 žádají
změnit na stavební parcely.
Žádají o navýšení výstavby počtu rodinných domů na stavebních parcelách.
Žádají umožnit v případě potřeby výstavbu rodinného domu na parcele č. 580/18 – odstavná
plocha/parkoviště.

Připomínce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění :
Připomínka byly posouzena dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel doručí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Pan Jan Blažek a paní Jana Blažková podali písemnou připomínku dne 24.04.2013, což je v zákonné lhůtě pro
podání připomínek.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za obec Václavovice vyhodnotili připomínku pana Jana Blažka
a paní Jany Blažkové.
Připomínce se vyhovuje částečně z následujících důvodů :
1., 2. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
V rámci návrhu ÚP Václavovice je značná část pozemku p. č. 580/1 ve vlastnictví výše uvedených spolumajitelů
navržena jako zastavitelná plocha a proto další navýšení zastavitelných ploch považujeme za nežádoucí a
v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Pozemek p. č. 597 a pozemek p. č. 580/1 v k.ú. Václavovice jsou vedeny na Katastru nemovitostí pro
Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava jako zemědělské pozemky s bonitou 64300, což odpovídá II. třídě
ochrany. Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem
k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné.
Pozemek p.č. 597 zůstal a část pozemku p.č. 580/1 zůstala v návrhu ÚP Václavovice beze změny. Rovněž
koeficienty zastavěnosti zůstaly pro zastavitelné plochy nezměněny.
Připomínce se v části 1 a 2 nevyhovuje.
3.Pozemek p.č. 580/18 , který byl původně zařazen do plochy „DP „ Plochy dopravní infrastruktury – Plochy
parkovací a odstavné v návrhu územního plánu, byl převeden do plochy přestavby P3. Plochy přestavby
představují plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území. Plochy přestavby jsou plochy v zastavěném území obce, na kterých ÚP navrhuje náhradu stávajícího
způsobu využití novým způsobem využití, z urbanistického hlediska vhodnější.
Připomínce se v části 3 vyhovuje.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na základě
všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce částečně vyhovuje.
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Připomínka č. 4

80

81

Vyhodnocení připomínky pana Ing. Bohumila Holečka a paní Lenky Holečkové k návrhu Územního
plánu Václavovice

Spolumajitelé pan Ing. Bohumil Holečko a paní Lenka Holečková, bytem Kaštanová 284, 739 34 Václavovice,
podávají připomínku, že nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 272/44 a p.č. 272/90 v k.ú. Václavovice jako
pozemků v nezastavěném území.

Připomínce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění :
Připomínka byla posouzena dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel doručí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. V této fázi pořizování ÚP nelze podávat námitky, ty lze podat až během nebo do 7
dnů po veřejném projednání, proto vyhodnocujeme připomínku.
Pan Ing. Bohumil Holečko a paní Lenka Holečková podali písemnou připomínku dne 25.04.2013, což je
v zákonné lhůtě pro podání připomínek.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za obec Václavovice vyhodnotili připomínku pana Ing.
Bohumila Holečka a paní Lenky Holečkové.
Připomínce se vyhovuje částečně z následujících důvodů :

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Pozemek p. č. 272/44 v k.ú. Václavovice je veden na Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj,
pracoviště Ostrava jako zemědělský pozemek s bonitou 64300, což odpovídá II. třídě ochrany a pozemek p. č.
272/90 s bonitou 64310, což odpovídá III. třídě ochrany. Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné, ve III.
třídě ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci příslušného klimatického
regionu. Vzhledem k tomu, že třídě ochrany II. odpovídá pouze 272 m2 navrhujeme část pozemku p.č. 272/44,
která navazuje na zastavěné území obce zahrnout jako zastavitelnou plochu spolu se sousedími pozemky p.č.
272/89 a p.č.272/50 v k. ú. Václavovice. Pozemek p.č. 272/90, který se nachází v ochranném pásmu lesa a
v blízkosti vodního toku nedoporučujeme zařadit jako plochu zastavitelnou.
Části pozemků p.č. 272/44, 272//89 a 272/50, které navazují na zastavěné území obce byly převedeny z funkční
plochy „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů do funkční plochy „B“ Polochy
bydlení . Pozemek p.č. 272/90 zůstal v ploše „Z“.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na základě
všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce částečně vyhovuje.
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Připomínka č. 5 - po termínu

83

Vyhodnocení připomínky pana Ing. Ctirada Mokroše a paní Ing. Jany Mokrošové k návrhu Územního
plánu Václavovice

Spolumajitelé pozemku p. č. 272/89 v k. ú. Václavovice pan Ing. Ctirad Mokroš a paní Ing. Jana Mokrošová,
bytem Kaštanová 471, 739 34 Václavovice, podávají připomínku, aby předmětný pozemek p. č. 272/89 byl
zařazen do zastavěného území nebo do plochy k bydlení B.

Připomínce se nepřihlíží.

Odůvodnění :
Připomínka byla posouzena dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel doručí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Pan Ing. Ctirad Mokroš a paní Ing. Jana Mokrošová podali písemnou připomínku dne 30.04.2013, což není
v zákonné lhůtě pro podání připomínek.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za obec Václavovice tuto připomínku vyhodnotili, ale nemůže
být k takovéto připomínce přihlédnuto. Připomínka č. 4 manželů Holečkových se týká i připomínky č. 5, které
se nepřihlíží a je v této připomínce č. 4 částečně vyhověno i připomínce č. 5.

Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na základě
všech skutečností uvedených v odůvodnění se k připomínce nepřihlíží.
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G.4.4. Žádost o stanovisko dle ust. § 10 g., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí KÚ
MSK.

85

86

G.4.5.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí obdržených v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP Václavovice konaného dne 3.4.2014.

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
k návrhu Územního plánu Václavovice, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

87

88

89

90

Vyhodnocení stanoviska:
Podmínky stanovené ve vyjádření správce inženýrské sítě neodpovídají svou podrobností ustanovení § 43 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato problematika
bude řešena následně v rámci územního řízení a stavebního povolení.

91

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření Povodí Odry s.p. z hlediska správce povodí a správce výše uvedených toků k návrhu ÚP
Václavovice bez námitek.
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Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje k návrhu ÚP Václavovice.

93

94

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko KÚ MSK dle ustanovení §52 odst. 3 stavebního zákona k návrhu ÚP Václavovice
s konstatováním krajského úřadu, že neshledal nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR a souladu se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

95

Vyhodnocení stanoviska: Při vymezování zastavitelného území projektant přihlížel k hranicím zatopeného
území dle povodňového plánu obce. Výše uvedené požadavky Lesů ČR, s.p., Oblast povodí Odry, Frýdek –
Místek budou respektovány v dalších stupních územně plánovací dokumentace.

96

97

Vyhodnocení stanoviska: Textová část Odůvodnění oddíl D.2.12 Zvláštní zájmy byl projektantem doplněn o
znění odstavce psaného tučným písmem z výše uvedeného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

98

99

100

101

102

Vyhodnocení stanoviska: Projektant prověří požadavek vymezení a zařazení mezi veřejně prospěšné stavby návrhy tras
technické infrastruktury – elektroenergetiky ( zejména potřebné trasy pro navýšení kapacity distribuční soustavy vedením
vysokého napětí (VN) k distribučním trafostanicím a upraví trasy navrhovaných přípojek VN pro jednotlivé navržené
trafostanice ( DTS – N1, DTS – N2 a DTS – N3).

103

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, že nemá
k předloženému návrhu ÚP Václavovice námitky.

104

105

106

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., objem
vodojemu byl projektantem v ÚPD opraven na 33 m3, dále bylo opraveno napojení odkyselovací jímky a zemního vodovodu
v dokumentaci.

107

Vyhodnocení stanoviska: Projektant prověřil s autorizovanou osobou navržené trasování biokoridorů dle
vyjádření Správy CHKO Poodří a navrhnul v některých případech rozšíření a nové trasování.

108

109

110

111

Vyhodnocení stanoviska:
K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejsou dotčeny.
K bodu 2
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny, a že dotčený orgán
souhlasí s návrhem
Územního plánu Václavovice.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti krajského
úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
s předloženým návrhem ÚP Václavovice jsou v souladu a s předloženým návrhem souhlasí.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu
jsou v souladu a s předloženým návrhem souhlasí.
K bodu 8
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasí s předloženou
územně plánovací dokumentací.
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.

112

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k návrhu Územního plánu Václavovice.

113

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Český inspektorát lázní a zřídel neuplatňuje
k projednávanému návrhu územního plánu žádné stanovisko, neboť není na správním území obce Václavovice
dotčeným orgánem.

114

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že sousední obec Havířov neuplatňuje ve smyslu ustanovení § 6
odst. 6 písm. d) stavebního zákona žádné připomínky.

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Vyhodnocení stanoviska:
I. Ochrana vod – bereme na vědomí kladné stanovisko.
II. Ochrana zemědělského půdního fondu – bereme na vědomí kladné stanovisko.
III. Ochrana přírody –
Podmínka č. 1 - v grafické části územního plánu bylo v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů doplněno vyznačení trasy lokálního biokoridoru
ÚSES 4 v místě jeho křížení se zastavitelnou plochou dopravy silniční Z124 ( Přeložka Frýdecká).
Podmínka č. 2 a č. 3 - v textové části návrhu ÚP byly upraveny projektantem podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití „ Plochy smíšené nezastavěného území dle stanoviska dotčeného orgánu.
Podmínka č. 4 a č. 5 - v textové části návrhu ÚP byly upraveny podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití „ Plochy lesní“ dle stanoviska dotčeného orgánu.
Podmínka č. 6 - v textové části návrhu ÚP byly upraveny projektantem podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití „ Plochy přírodní“ dle stanoviska dotčeného orgánu.
Podmínka č. 7 - v textové části návrhu ÚP byly upraveny projektantem podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití „ Plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční“ dle stanoviska dotčeného orgánu.
Podmínka č. 8 a č. 9 - textové části návrhu ÚP byly upraveny projektantem podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití „ Plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů“ dle
stanoviska dotčeného orgánu.
Podmínka č. 10 - textové části návrhu ÚP byly upraveny projektantem podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití „ Plochy výroby a skladování“ dle stanoviska dotčeného orgánu.
Do odůvodnění vyhodnocení připomínky č. 1 byl doplněn pořizovatelem text dle doporučení dotčeného orgánu.

125

G.4.6.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek k návrhu ÚP Václavovice v rámci veřejného projednání konaného dne 3.4.2014

126

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko Odboru dopravy MMO a námitka č. 10 byla doplněna o skutečnosti, které vyplynuly ze
stanoviska Odboru dopravy MMO.

127

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Václavovice.

128

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Václavovice.

129

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska:
K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů nejsou dotčeny.
K bodu 2
Bereme na vědomí, že krajský úřad neuplatňuje stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu ust. §40 odst. 3
písm. f) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (
lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů s předloženým návrhem ÚP Václavovice jsou v souladu a s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách a
návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Václavovice souhlasí.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů jsou v souladu se zájmy ochrany ZPF a s předloženým návrhem souhlasí.
K bodu 8
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasí s předloženými návrhy.
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o
prevenci závažných havárií) v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
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Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko KÚ MSK dle ustanovení §53 odst. 1 stavebního zákona k návrhu ÚP Václavovice
s konstatováním krajského úřadu, že neshledal nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR a souladu se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Pořizovatel doplnil vyhodnocení námitky a připomínky dle výše uvedeného stanoviska.
Projektant upravil text na str. 29 a byla upravena legenda koordinačního výkresu.
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Vyhodnocení stanoviska:
I. Ochrana vod – bereme na vědomí kladné stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
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II. Ochrana zemědělského půdního fondu – bereme na vědomí kladné stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a
k návrhu rozhodnutí o námitkách
III. Ochrana přírody – bereme na vědomí kladné stanovisko s podmínkou, že úpravy územního systému ekologické stability
krajiny ( místních biokoridorů a místních biocenter), které jsou navrhovány v rámci uplatněné připomínky č. 2, a kterým bylo
zároveň v předloženém návrhu vyhodnocení připomínky č. 2 z části vyhověno, budou zapracovány autorizovaným
projektantem územních systémů ekologické stability v souladu s ust. §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ust. §4, odst.
1 zákona č. 114/1992 sb., a ust. §1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Do odůvodnění vyhodnocení připomínky č. 2, do odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce č. 3(bod č.2), do odůvodnění
návrhu rozhodnutí o námitce č. 8(body č. 4, 5, 7 a 8) a do odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce č. 10(bod č. 2) byl
doplněn pořizovatelem text dle doporučení dotčeného orgánu.
IV. Lesní hospodářství - bereme na vědomí kladné stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o
námitkách
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G.4.7. Žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny
Pořizovatel dne 21.7.2014 dle ustanovení § 53 odst. 2 zaslal na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství žádost o stanovisko, zda
má být upravený Územní plán Václavovice posuzován z hlediska vlivů na životní protředí.
Dne 21.8.2014 obdržel pořizovatel od výše uvedeného dotčeného orgánu níže uvedené
stanovisko:
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G.4.8. Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí obdržená v rámci opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP Václavovice konaného dne 18.8.2014

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko ze dne 4.3.2014, které zůstává nadále v platnosti a
jehož vyhodnocení je na str. 48 tohoto odůvodnění.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí doporučení, aby při vymezování zastavitelných ploch bylo
přihlíženo k hranicím zatopeného území při největší povodni vodních toků ve správě LČR, s.p. včetně jejich
přítoků– dle příslušného povodňového plánu obce. Podmínky, které dotčený orgán požaduje dodržet při výstavbě
se týkají dalšího stupně územně plánovací dokumentace.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené upozornění a v koordinačním výkresu byl upraven
zákres evropsky významné lokality Václavovice – pískovna a přírodní památky Václavovice – pískovna a
lokálního biocentra pískovna.
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Vyhodnocení stanoviska:
K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejsou návrhem
ÚP dotčeny.
K bodu 2
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Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny a že dotčený orgán
s upraveným návrhem ÚP Václavovice souhlasí.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti krajského
úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK příslušný dle § 77a odst 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s návrhem ÚP Václavovice.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu
jsou v souladu a s předloženým návrhem.
K bodu 8
Bereme na vědomí stanovisko podle § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko SmVaK Ostrava a.s., že nemá námitky při
respektování podmínky stanoviska zn. 9773/V3118/2014/Hr ze dne 31.3.2014.
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Vyhodnocení stanoviska:
I. Ochrana vod – bereme na vědomí kladné stanovisko.
II. Ochrana zemědělského půdního fondu – bereme na vědomí kladné stanovisko.
III. Ochrana přírody – bereme na vědomí kladné stanovisko.
IV. Lesní hospodářství – bereme na vědomí kladné stanovisko.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že sousední obec Havířov neuplatňuje ve smyslu ustanovení § 6
odst. 6 písm. d) stavebního zákona žádné připomínky.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že výše zmiňovaný dotčený orgán nemá k upravenému návrhu
žádné připomínky.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Ministerstvo obrany nemá k návrhu ÚP připomínky.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro MSK.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad nemá námitky k opakovanému
veřejnému projednání.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky
k opakovanému veřejnému projednání.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro
MSK neuplatňuje žádné námitky k opakovanému veřejnému projednání.
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G.4.9. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Václavovice obdržených v rámci opakovaného veřejného
projednání konaného dne 18.8.2014
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stejné stanovisko uplatněné dne 11.6.2014, které je vyhodnoceno
na straně 127 tohoto odůvodnění.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP
Václavovice dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, ze kterého nevyplývají žádné požadavky na úpravu
projednaného návrhu ÚP Václavovice.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy pro MSK na
základě skutečnosti, že v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby, ani zpracování
nebo manipulace s živočišnými produkty.

168

169

170

171

Vyhodnocení stanoviska:

K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejsou návrhem
ÚP dotčeny. Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna.
K bodu 2
Bereme na vědomí, že KÚ neuplatňuje stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu ust. § 40 odst.
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Námitky a připomínky se těchto silnic nedotýkají.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti krajského úřadu
nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti krajského
úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK příslušný dle § 77a odst 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem
vyhodnocení připomínek uplatněných po opak. Veřejném projednání k návrhu ÚP Václavovice.
K bodu 7
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu
jsou v souladu a s předloženým návrhem.
K bodu 8
Bereme na vědomí stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší souhlasí
s předloženými návrhy.
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí kladné vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MMO, a to
I. Ochrana vod – kladné stanovisko.
II. Ochrana zemědělského půdního fondu – kladné stanovisko.
III. Ochrana přírody – kladné stanovisko.
IV. Lesní hospodářství – kladné stanovisko.
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H.
Zpráva o vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní
prostředí
Územní plán Václavovice byl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivu Územního plánu Václavovice na
udržitelný rozvoj území) a z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (viz
samostatný elaborát Územní plán Václavovice – Posouzení dle zák. c. 100/2001 Sb., Aquatest
a.s., říjen 2009, úprava leden 2012, úprava leden 2013).
Ve shrnutí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je konstatováno, že v Územním
plánu Václavovice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména
návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti společenství
obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch, umožňujících
výstavbu rodinných domu, návrhem nových ploch pro rozvoj občanského vybavení a
návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.
Realizací záměrů obsažených v územním plánu Václavovice nedojde ke střetům se zájmy
ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro
generace budoucí.
Nedílnou součástí Územního plánu Václavovice je vyhodnocení vlivů na životní prostředí
zpracované na základě ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy k § 19 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů osobou oprávněnou podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb. Posouzení územního plánu Václavovice z hlediska vlivů na životní prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů bylo zpracováno v rámci samostatné zakázky ( Aguatest a.s., Praha,
říjen 2009, úprava leden 2012, úprava leden 2013).
Ve výše uvedeném posouzení se konstatuje, že za negativní vlivy vyplývající z řešení
územního plánu Václavovice lze považovat zejména:
-

zábor půdy, změny zemědělského půdního fondu
změny dopravní zátěže území
zvýšení emisní a hlukové zátěže území
zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace
životního prostředí ( tj. půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)
změny odtokových poměrů ze zastavěných ploch
porušení stability území
změny vegetace
změny vzhledu krajiny
ovlivnění systému ÚSES a systému Natura 2000.

Závěrem se uvádí, že předložený Územní plán Václavovice je z hlediska ochrany životního
prostředí a přírody akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení, při
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dodržení předložené specifikace v Územním plánu Václavovice a při předpokladu
akceptování budoucího přechodu charakteru krajiny na předměstskou satelitní zástavbu.
Územní plán Václavovice navrhl změny, které umožní další rozvoj oblasti a současně doplnil
řadu nových úprav, které mají za cíl zachovat ekologickou stabilitu krajiny. V rámci
projednávání návrhu ÚP Václavovice byl snížen předpokládaný zábor zemědělského půdního
fondu z 68,45 ha na 63,05 ha - viz Odůvodnění (textová část) kap. F. Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky
určené k plnění funkcí lesa.
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CH. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Vzhledem k tomu, že k návrhu Územního plánu Václavovice bylo zpracováno vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, zaslal pořizovatel žádost o vydání
stanoviska k návrhu koncepce podle ust. § 10g, zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů k upravenému návrhu Územního plánu Václavovice
na Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK jako příslušnému úřadu ve smyslu § 22
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Současně zaslal pořizovatel stanoviska, připomínky a výsledky konzultací jako
podklad pro vydání stanoviska. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení podkladů zaslal Krajský úřad
MSK OŽPaZ sdělení, ve kterém konstatuje, že k návrhu ÚP Václavovice vydal stanovisko
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., pod č.j. 88821/2012 ze dne 27.6.2012, které zůstává i
nadále v platnosti( stanovisko je na str. 68 ). Stanoviska dotčených orgánů, obdržená v rámci
opakovaného společného jednání, vzal krajský úřad v úvahu již při vydání zmíněného
stanoviska a připomínkami obdrženými ve smyslu § 50 odst. 3 není toto stanovisko dotčeno.
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I. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Václavovice na životní prostředí je zpracováno
v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění a v rozsahu přílohy stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů osobou
oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Požadavek na jeho zpracování vznesl Odbor
životního prostředí a zemědělství KÚ MSK v koordinovaném stanovisku k zadání územního
plánu Václavovice ze dne 10.1.2008. Posouzení zpracovala firma Aquatest v říjnu r. 2009.
Závěrem posouzení bylo konstatováno, že předložený územní plán Václavovice je z hlediska
ochrany životního prostředí a přírody akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených
v tomto posouzení, při dodržení předložené specifikace v ÚP a při předpokladu akceptování
budoucího přechodu charakteru krajiny na předměstskou satelitní zástavbu. V průběhu
projednávání návrhu ÚP byly zpracovány dodatky k posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., a
to dodatek č. 1 (leden 2012) a dodatek č. 2 po opakovaném společném jednání s dotčenými
orgány (leden 2013). Úpravou návrhu ÚP Václavovice po opakovaném společném jednání
byly zmenšeny původně navrhované zastavitelné plochy. Viz stanovisko výše KÚ MSK.
Doporučení uvedená ve výše zmiňovaném posouzení jsou návrhem ÚP Václavovice
respektována.
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J. Stanovisko krajského úřadu MSK k návrhu Územního plánu Václavovice dle ust. § 50
odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.
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Vyhodnocení stanoviska: Pro zastavitelnou plochu Z54 plochu veřejných prostranství, která částečně
zasahuje do potenciálně sesuvného území byly stanoveny podmínky omezující možnost výstavby
v této ploše. Omezení výstavby bylo stanoveno i v zastavěných plochách zasahujících do potenciálně
sesuvného území.. Upravený návrh ÚP Václavovice byl projednán s KÚ MSK Odborem dopravy a
silničního hospodářství a ten vydal souhlasné stanovisko. V regulativech z přípustného využití pro
plochy bydlení B byly vypuštěny stavby pro rodinnou rekreaci. Byly provedeny úpravy textové části
územního plánu, zejména vypuštění textů, které nepatří do závazné části a byla vypuštěna ustanovení,
která svou podrobností nepřísluší ÚP. Z návrhu ÚP byly vypuštěny maximální počty rodinných domů,
jejichž realizace je přípustná v jednotlivých zastavitelných plochách, ty byly sjednoceny do větších
celků a znovu přečíslovány. V souvislosti s vypuštěním max. přípustného počtu rodinných domů
v jednotlivých zastavitelných plochách byl upraven koeficient zastavění pozemku pro plochy bydlení
tak, aby byl zachován rozvolněný charakter zástavby.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí potvrzení KÚ MSK Odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury o odstranění nedostatků v návrhu ÚP Václavovice.
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K. Rozhodnutí o námitkách
K.1. Návrh rozhodnutí o námitkách obdržených k návrhu ÚP Václavovice v rámci
veřejného projednání , konaného dne 3.4.2014 ve Václavovicích

Námitka č. 1
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Námitce č. 1 podané panem Jiřím Topolánkem a panem Ondřejem Topolánkem, bytem Vratimovská 398,
739 34 Václavovice, ze dne 7.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice
k pozemku p.č. 96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v územním plánu dle souhlasu,
uděleného zastupitelstvem obce Václavovice dne 15.6.2011, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v
tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Jiří Topolánek a pan Ondřej Topolánek jsou dle
ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky pozemku p. č. 96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku. Tím
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu
města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce
Václavovice dne 3.4.2014 ve Václavovicích.
Námitka č. 1 byla podána písemně dne 7.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Pozemek p.č. 96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako orná půda,
tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ) 64300 o výměře 10709m2
a BPEJ 64710 o výměře 1060 m2. BPEJ 64300 odpovídá II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Do II.
třídy ochrany ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů jsou
zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně
zastavitelné.
Navržené rozšíření zastavitelné plochy Z26 se z větší části nachází ve vzdálenosti do 100 m od stávajícího
hřbitova a od plochy navržené pro rozšíření hřbitova. Dle ust. §17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť zřizuje
v šíři nejméně 100m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb,
jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit
řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že na
základě již vydaného souhlasu zastupitelstvem obce v roce 2011 se stavbou dvou rodinných domů na parcele č.
96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku, navrhují námitce vyhovět, a to tak, že část pozemku p.č. 96/50
v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku byla převedena do zastavitelné plochy Z26 ( viz příloha). Zařazením části
pozemku p.č. 96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku do zastavitelné plochy „B“ Plochy bydlení
nedochází k narušení urbanistické koncepce návrhu ÚP Václavovice a výše uvedený požadavek nenarušuje
bilanci potřebných ploch pro bydlení.
Zastavitelná plocha Z 26 byla rozšířena v návrhu ÚP Václavovice o část pozemku ( která odpovídá zastavěnosti
pro dva rodinné domy) p.č. 96/50 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku , v návaznosti na komunikaci. Zbytek
pozemku zůstal zařazen do funkční plochy „Z“ Plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních
porostů.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět.
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Námitka č. 2
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Námitce č. 2 podané panem MUDr. Filipem Buršou, PhD, bytem Alžírská 1524/1, 708 00 Ostrava - Poruba,
ze dne 8.4. 2014, kterou podal k návrhu Územního plánu Václavovice, ve které žádá o zakreslení příjezdové
cesty ke stavebnímu pozemku p.č. 321/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, který je v jeho vlastnictví se
vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Připomínka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního
plánu (v tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan MUDr. Filip Burša, PhD je dle ověření
v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 321/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku. Tím bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona a s připomínkou bylo nakládáno jako s námitkou.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu
města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce
Václavovice dne 3.4.2014 ve Václavovicích.
Námitka č. 2 byla podána písemně dne 8.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že námitka neobsahuje výpis
z katastru nemovitostí ani vymezení území dotčené námitkou. Pořizovatel v tomto případě, kdy nebyly doloženy
všechny náležitosti, postupoval přiměřeně dle § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a tyto údaje si zajistil a ověřil na katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona tím bylo naplněno.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a dospěli k závěru, že
k nově navržené zastavitelné ploše Z 72 bylo doplněno navržení příjezdové komunikace prodloužením od
zlomového bodu pozemku p.č. 321/5 k pozemku p.č. 321/8.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět.
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Námitka č. 3
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Námitce č. 3 podané panen Ing. Břetislavem Slívou, bytem K Pískovně 1316, 739 34 Šenov, paní Ing. Hanou
Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3 a paní Ing. Zdeňkou Telnarovou, bytem Datyňská
301, 739 34 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice
k pozemkům p.č. 535, 538/1, 557/4 a 557/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se rozšíření
zastavitelných ploch v jejich vlastnictví, se vyhovuje částečně, a to v bodě 1.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v
tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Břetislav Slíva, paní Ing. Hana Mikesková a
paní Ing. Zdeňka Telnarová jsou dle ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky pozemku p. č. 535, 538/1,
557/4 a 557/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního
zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu
města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce
Václavovice dne 3.4.2014 ve Václavovicích.
Námitka č. 3 byla podána písemně dne 9.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Námitka č. 3 je rozdělena na 3 dílčí námitky:
Námitce č. 3.1 podané panen Ing. Břetislavem Slívou, bytem K Pískovně 1316, 739 34 Šenov, paní Ing.
Hanou Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3 a paní Ing. Zdeňkou Telnarovou, bytem
Datyňská 301, 739 34 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu
Václavovice k pozemku p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se rozšíření zastavitelné plochy
v jejich vlastnictví, se v tomto bodu vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3.1:
Pozemek p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost, tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ) 64752 o výměře
6419m2 a BPEJ 64742 o výměře 246 m2 a BPEJ 64710 o výměře 13133 m2 . Těmto bonitám odpovídají III. a
IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Do III. třídy ochrany ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o
stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů jsou zařazeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro
event. výstavbu. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou dílčí námitku a usoudili, že
převedením části pozemku p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku nedojde k narušení urbanistické
koncepce návrhu ÚP Václavovice a výše uvedený požadavek nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení a
proto navrhují námitce vyhovět.
Zastavitelná plocha Z 92 bude rozšířena v návrhu ÚP Václavovice severním směrem až k lomovému bodu
sousedního pozemku p.č. 496/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku tak, aby byla doplněna proluka mezi
pozemky viz příloha. Zbytek pozemku zůstal zařazen do funkční plochy „Z“ Plochy zemědělské – plochy orné
půdy a trvalých travních porostů.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v části 3.1 námitce vyhovět.
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Námitce č. 3.2 podané panen Ing. Břetislavem Slívou, bytem K Pískovně 1316, 739 34 Šenov, paní Ing.
Hanou Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3 a paní Ing. Zdeňkou Telnarovou, bytem
Datyňská 301, 739 34 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu
Václavovice k pozemku p.č. 538/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se rozšíření zastavitelné
plochy v jejich vlastnictví, se v tomto bodu nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3.2:
Pozemek p.č. 538/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost, tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ) 64752 o výměře
2547m2 a BPEJ 64742 o výměře 312 m2 a BPEJ 64710 o výměře 7400 m2 a BPEJ 65800 o výměře 2351 m2.
Část pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa, části pozemku s BPEJ 65800, které odpovídá II. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
Pozemek nenavazuje na zastavěnou část obce, jedná se o pozemek umístěný ve volné krajině. Předmětný
pozemek protíná lokální biokoridor ÚSES. Dle ust. §3 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Z ust. §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že územní
systém ekologické stability krajiny zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivě působí na
okolní méně stabilní části krajiny. Dle ust. §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ochrana územního systému
ekologické stability krajiny povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Ochrana přírody a krajiny je dle ust. §
58 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět
omezení vyplývající z tohoto zákona. Dle ust. § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. je biokoridor územím, které
neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi
biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Dle ust. § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb je biocentrum biotopem
nebo souborem biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou dílčí námitku a usoudili, že na
základě výše uvedeného navrhují v této části námitce nevyhovět.
Předmětný pozemek p.č. 538/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v návrhu ÚP Václavovice zařazen
do funkční plochy „Z“ Plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v části 3.2. námitce
nevyhovět.
Námitce č. 3/3 podané panen Ing. Břetislavem Slívou, bytem K Pískovně 1316, 739 34 Šenov, paní Ing.
Hanou Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3 a paní Ing. Zdeňkou Telnarovou, bytem
Datyňská 301, 739 34 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu
Václavovice k pozemkům p.č. 557/4 a 557/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v jejich vlastnictví,
k převedení do zastavitelných ploch se v tomto bodu nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3/3:
Pozemky p.č. 557/4 a 557/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná
půda, tudíž se jedná o zemědělské pozemky s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ) 64710 o výměře
1615m2 a o výměře 427 m2 .Této bonitě odpovídá III. třída ochrany zemědělského půdního fondu. Do III. třídy
ochrany ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů jsou zařazeny
půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany,
které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu. Vzhledem k tomu, že oba pozemky leží
v ochranném pásmu lesa, oba výše zmiňované pozemky se nacházejí v bezprostřední blízkosti Evropské
významné lokality Pískovna Václavovice, pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce posoudili výše
uvedenou dílčí námitku a navrhují na základě odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3/3 výše uvedenému
požadavku nevyhovět.
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Na užívání komunikace na uvedeném pozemku se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní
komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze
soudní praxe a soudních judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez
dalšího o účelovou a veřejně přístupnou komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je
omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci institutu obecného užívání upraveného uvedeným
zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické či právnické osoby, dispozice
s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, které má přednost před soukromoprávní
dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno obecně užívat. Zákon
obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních
komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil
účelovou komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo
vydáno správní rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1
zákona č. 13/1997 Sb. Uzavírání dohod o směně pozemků není předmětem projednávání ÚP Václavovice.
Předmětné pozemky p.č. 557/4 a p.č. 557/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstaly v návrhu ÚP
Václavovice zařazeny do funkční plochy „Z“ Plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v části 3.3. námitce
nevyhovět.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění vyhovět námitce č. 3 pouze
v části 3.1, v ostatních částech 3.2. a 3.3. nevyhovět.
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Námitka č. 4
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Námitce č. 4 podané paní Jarmilou Skálovou, bytem Polní 328, 742 83 Klimkovice, paní Ing. Hanou
Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3 a paní Ing. Zdeňkou Telnarovou, bytem Datyňská
301, 739 34 Václavovice, ze dne 8.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice
k pozemku p.č. 97/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se převedení ploch v jejich vlastnictví, do
funkční plochy „ B“ Plochy bydlení se vyhovuje částečně a to tak, že část pozemku namítajících byl převeden
do zastavitelné plochy.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v
tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Jarmila Skálová, paní Ing. Hana Mikesková a
paní Ing. Zdeňka Telnarová jsou dle ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky pozemku p. č. 97/7 v k.ú.
Václavovice u Frýdku - Místku. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu
města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce
Václavovice dne 3.4.2014 ve Václavovicích.
Námitka č. 4 byla podána písemně dne 8.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Předmětný pozemek p.č. 97/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako
orná půda, tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ) 64300 o
výměře 2940 m2, BPEJ 64310 o výměře 2796 m2 a BPEJ 64710 o výměře 1958 m2. Celková výměra pozemku, u
kterého namítající žádají převedení do zastavitelné plochy je 7694m 2 .Část výše zmiňovaného pozemku se
nachází v ochranném pásmu lesa. Pozemek je zařazen do BPEJ 64300 a BPEJ 64310, kterým odpovídá II. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a na základě výše
uvedeného a dospěli k závěru, že vzhledem k tomu, že na pozemku majitelů v návrhu ÚP Václavovice je na
části jejich pozemku navržena místní komunikace pro příjezd vlastníků sousedních pozemků, navrhují námitce
vyhovět částečně a to tak, že pozemek p.č. 97/7 byl částečně zařazen do plochy „B“ Plochy bydlení po rozhraní
pozemků p.č. 97/18 a p.č. 329 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku, zbývající část pozemku zůstala v ploše“Z“
Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět částečně.
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Námitka č. 5
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Námitce č. 5 podané paní Pavlou Poláčkovou, bytem Bohumínská 449/58, 710 00 Slezská Ostrava, ze dne
9.4.2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k pozemku p.č. 230/1 v k.ú.
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se zahrnutí tohoto pozemku ve vlastnictví paní Anny Václavkové,
bytem tamtéž do funkční plochy „ B“ Plochy bydlení, se nepřihlíží, neboť je vyhodnocena jako připomínka
č. 1.
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v
tomto případě Územního plánu obce Václavovice) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Pavla Poláčková není dle ověření v katastru
nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 230/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku. Tím nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona a proto bylo s námitkou dále postupováno jako s připomínkou.
Součástí námitky byla doložena kopie plné moci, kterou paní PavlaPoláčková je pověřena k zastupování paní
Anny Václavkové, ve výčtu pověření však chybí pověření na podání námitky k návrhu ÚP Václavovice.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu
města Ostravy a Obecního úřadu Václavovice a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce
Václavovice dne 3.4.2014 ve Václavovicích.
Námitka č. 5 byla podána písemně dne 9.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek a připomínek.
Protože nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, nebylo o námitce rozhodováno, ale bylo
vypracováno vyhodnocení výše uvedeného požadavku paní Pavly Poláčkové jako připomínky č. 1 k návrhu ÚP
Václavovice.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, k námitce nepřihlížet.
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