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Námitce č. 6 podané paní Dagmar Pytlíčkovou, bytem Družstevní 988, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ze dne 
9.4. 2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k pozemku p.č. 7/1 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající zahrnutí tohoto pozemku  v jejím vlastnictví do funkční plochy  „ B“ 
Plochy bydlení  se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6: 
 
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 Dagmar Pytlíčková je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku p. č. 7/1 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. 6 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). 
 
Předmětný pozemek p.č. 7/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen je zařazen dle katastru nemovitostí 
jako orná půda, tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou  ( BPEJ) 64742 o 
výměře 4124 m2. Část výše zmiňovaného pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa.  Pozemek je zařazen dle 
BPEJ do  IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 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. Pozemek se částečně nachází v potencionálním sesuvném území. 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Václavovice konaného dne 3.9.2009 byl požadavek obce na zařazení 
tohoto pozemku do zastavitelné plochy  přijat do návrhu ÚP Václavovice, v rámci pořizování návrhu ÚP byl 
však z návrhu vypuštěn z následujících důvodů: 
Vymezení zastavitelných ploch v místě potencionálního sesuvu je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.  
Ve smyslu ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Jedním z předpokladů 
udržitelného rozvoje je i předcházení předvídatelných rizik.  
Dle ust. § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je úkolem územního plánování prověřovat a posuzovat potřebu 
změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 
využívání a podle písm. g) tohoto ustanovení vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. 
V rámci posouzení návrhu ÚP dle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu ( 
stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů požádal Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, jako 
pořizovatel Územního plánu Václavovice o stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury k návrhu ÚP Václavovice. Z jeho stanoviska vyplynul požadavek, aby pro 
zastavitelnou plochu Z54, která z převážné části zasahuje do potencionálně sesuvného území byly stanoveny 
podmínky omezující možnost výstavby s doporučením, aby omezení výstavby bylo stanoveno i v zastavěných 
plochách zasahujících do potencionálně sesuvného území. Tento požadavek vyplývá z Politiky územního 
rozvoje České republiky (PUR ČR) z čl. 25, kde je stanoven jako republiková priorita požadavek vytvářet 
podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními katastrofami 
v území ( záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  
Navržené podmíněné přípustné funkční využití zohledňuje i požadavek bodu 15. Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (ZUR MSK), kterým je stanovena priorita územního plánování pro zajištění 



232 

udržitelného rozvoje území: „ Preventivní ochrana území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje“. 
Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZUR MSK pro pořizování  a vydávání územních plánů závazné, tudíž 
návrh ÚP Václavovice nemůže být vydán v rozporu s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací. Nemůže 
být vydán ani v rozporu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou  námitku a na základě výše 
uvedeného odůvodnění  dospěli k závěru, námitce nevyhovět. Pozemek p.č. 7/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – 
Místku zůstal v návrhu ÚP beze změny.  
  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 7 
 
 

 
 
 



234 

 
 
 

 
 
 



235 

 
 
 

 
 
 



236 

 
 
 

 
 
 



237 

 
 
 

 
 
 



238 

 
 
 

 
 
 



239 

 
 
 

 
 
 



240 

 
 
 

 
 
 



241 

 
Námitce č. 7 podané panem Ing. Bc. Liborem Vajdou a paní Ing. Lenkou Vajdovou, bytem K Olšině 616, 
739 34 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice 
k výstavbě další řady rodinných domů, jak je navrženo v ploše bydlení Z38 ( rozsah a výše koeficientu 
zástavby),  se vyhovuje částečně a byl snížen rozsah zastavitelné plochy Z38. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7: 
 
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 a paní Vajdovi jsou  dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníky  pozemků  p.č. 862, 952, 953, 121/9 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. 7 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). 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a usoudili, že 
zmenšením zastavitelné plochy Z38 dle požadavku namítajících by nedošlo k narušení urbanistické koncepce 
návrhu ÚP Václavovice navrženou projektantem a výše uvedený požadavek by nenarušil bilanci potřebných 
ploch pro bydlení majitelů pozemků v této zastavitelné ploše. Dle stanovených podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, pro plochy bydlení B je určen koeficient zastavění pozemku (KZP) v rozmezí 
max. 0,10 – 0,40 dle konkrétní lokality. Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích 
zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, 
chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. Požadavek namítajících na úpravu 
koeficientu KZP směřuje pod hranici  rozmezí koeficientu zastavěnosti stanovených podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, proto mu nelze vyhovět. Další podmínkou prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu je i minimální výměra 2000 m2 nově oddělovaných stavebních pozemků při parcelaci 
vymezených zastavitelných ploch , která by měla zamezit značně zhuštěné zástavbě.  
Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel s projektantem a určený zastupitel obce navrhují požadavku 
namítajících vyhovět částečně, a to tak, že zastavitelná plocha Z38 byla zmenšena (viz příloha) a zmenšená část 
převedena do plochy „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů a vznikla nová 
zastavitelná plocha  Z139 , koeficient zastavění zůstal nezměněn. 
 
V návrhu ÚP Václavovice část zastavitelné plochy Z38 byla převedena do „Z“. Koeficient zastavěnosti zůstal u 
této plochy 0,10. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět částečně. 
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Námitka č. 8 
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Námitce č. 8 podané panem Ing. Luďkem Jaterkou, bytem Marxova 372/6 736 01 Havířov, ze dne 10.4.2014, 
kterou podal v rámci řízení o návrhu Územního plánu Václavovice k pozemkům  p.č. 35, 98/3, 99/1, 109/14, 
111/2, 113/1, 113/3, 113/4,113/6 vše v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8: 
 
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. Luděk Jaterka je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemků p. č. 35, 98/3, 99/1, 109/14, 111/2, 113/1, 113/3, 113/4, 113/6 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. 8 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, 
že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Námitka č. 8 se skládá z 8 bodů: 
 

1. Nesouhlas se zařazením pozemku  p.č. 113/6 v k.ú. Václavovice do zastavitelní plochy Z51. Dotaz 
jakým způsobem byly stanoveny koeficienty zastavění pozemku a které pozemky byly ke stanovení 
koeficientu použity. 
 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/1: 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a navrhují 
namítajícímu v této části námitky vyhovět a vyjmout  pozemek p.č. 113/6, který je v jeho vlastnictví ze 
zastavitelné plochy.  
Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet 
ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud 
nezastavěného pozemku. Koeficienty zastavěnosti navrhuje projektant – zpracovatel územně plánovací 
dokumentace. Koeficient zastavěnosti byl určen projektantem u všech zastavitelných ( tj. určených návrhem 
Územního plánu Václavovice k zastavění)  ploch, které jsou tvořeny jedním nebo více pozemky. V souladu 
s požadavkem namítajícího byl pozemek p.č. 113/6 v k.ú. Václavovice zařazen do plochy „Z“ Plochy 
zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce vyhovět. 
 

2. Namítající žádá vysvětlení začlenění nově vzniklých pozemků p.č. 116/21 a p.č. 116/20 do zastavitelné 
plochy Z51, když se nacházejí v ochranném pásmu lesa. Obdoba je i pozemek p.č. Z49. 
 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/2: 
Pozemky p.č. 116/21 a p.č. 116/20 byly směněny obcí s majiteli těchto pozemků. Dle sdělení zástupců obce 
pozemky p.č. 116/21, 116/20 a 116/19 vznikly tak, že urbanisté v rámci tvorby územního plánu přišli s návrhem 
ponechat kolem kostela, jako nejzajímavější stavby v obci, volné prostranství. Tento návrh byl přijat a naplněn 
díky neuvěřitelné štědrosti občana Břetislava Vaška a jeho rodiny. Ti darovali své pozemky o celkové výměře 
5490 m2, dnes pozemky p.č. 116/18,19,20,21 Římskokatolické farnosti a obci Václavovice. Farnost pak směnila 
pozemky v oblasti ulice Polní s majiteli pozemků p.č. 230/5 a 230/6 přilehajícími ke kostelu. Díky daru rodiny 
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Vaškovy a vstřícnosti občanů, kteří byli ochotni vyměnit své pozemky byl v obci vytvořen pěkný prostor kolem 
místního kostela. Této směny se týkaly pozemky, které uvádí namítající. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a navrhují v této 
části námitky vyhovět namítajícímu částečně, a to tak, že zastavitelné plochy Z51 a Z49 byly částečně zmenšeny 
o část, o kterou byl rozšířen biokoridor, zbývající část zůstala z etických důvodů nezměněna.  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce vyhovět 
částečně. 
 

3. Nesouhlasí s dopravním řešením místní komunikace Z50 a Z32. 
 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/3: 
Zastavitelná plocha Z50 byla navržena tak, aby umožnila i napojení té části zastavitelné plochy Z51, které je 
namítající majitelem. Pokud namítající v předcházejícím bodu své námitky nesouhlasí se zařazením pozemku 
v jeho vlastnictví do zastavitelné plochy, pak  napojení této části zastavitelné plochy je zřejmě nadbytečné, ale 
nezasahuje do pozemku namítajícího. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a navrhují v této 
části námitky  nevyhovět. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce 
nevyhovět. 
 

4. Nesouhlas s vymezením biokoridoru přes pozemky namítajícího s vysvětlením postupu vymezení. 
  

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/4: 
Námitka č. 8/4 se vztahuje k trase lokálního biokoridoru s označením ÚSES 9. Tento lokální biokoridor spojuje 
lokální biocentra LBC Olšina a LBC Milíře s využitím sporadických porostů vzrostlé zeleně v území – v dotčené 
lokalitě jde o les Kozlovec. Propojení lesního celku Olšina s lesním celkem Kozlovec je vzhledem ke stávající 
zástavbě možné pouze v jediném místě, a to přes pozemky namítajícího; jiné propojení  možné není. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a navrhují v této 
části námitky  nevyhovět. 
Dále se tato část námitky vztahuje k zahrnutí části lesa Kozlovec do trasy biokoridoru – namítající požaduje 
vysvětlení, proč není do biokoridoru zahrnut celý lesní celek, ale pouze jeho část.  
ÚSES byl vymezen v minimálních nutných parametrech, proto zahrnuje pouze nezbytně nutnou část lesa 
Kozlovec.  
Dle ust. §3 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1 992 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. Trasy místních biokoridorů a místních biocenter jsou zpracovány autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, stejně jako jejich úpravy. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a navrhují v této 
části námitky  nevyhovět. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce 
nevyhovět. 
 

5. Jako vlastník dotčených pozemků nesouhlasí s podobou a nedostatečným rozsahem biokoridorů v jeho 
okolí. 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/5: 
Biokoridory vymezuje autorizovaný projektantem územních systémů ekologické stability, stejně jako provádí 
jejich úpravy. 
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 
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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. 
Návrh biokoridorů  celého řešeného území návrhu ÚP Václavovice je řešen v připomínce č. 2 tohoto materiálu. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce 
nevyhovět. 
 

6. Pozemky p.č. 99/1 a 113/4 žádá zařadit do zastavitelných ploch. 
 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/6: 
Namítající požaduje zařadit své pozemky p.č. 113/4 a p.č. 99/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku do 
zastavitelných ploch. Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený 
požadavek a navrhují v této části námitky vyhovět částečně namítajícímu . Pozemek p.č. 113/4, který  je zařazen 
do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu  a tvoří jeden funkční celek s pozemkem p.č.  35 st. byl po 
aktualizaci zastavěného území obce zahrnut do zastavěného území. Pozemek p.č. 99/1 v k.ú. Václavovice u 
Frýdku – Místku zůstal  v ploše „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce vyhovět 
částečně. 
 

7. Namítající požaduje umožnění oplocení svých pozemků. 
 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/7: 
Oplocení jednotlivých pozemků není předmětem návrhu Územního plánu Václavovice.  Územním plánem 
nemůže být stavba oplocení umísťována a územní plán nemůže být řešen v podrobnosti náležející svým obsahem 
územnímu rozhodnutí. Stavby oplocení jsou zahrnuty mezi přípustné, případně nepřípustné využití území. 
V ploše „Z“ Plochy zemědělské jsou  stavby oplocení zahrnuty do nepřípustného využití s výjimkou oplocení 
pastevních ploch. 
V ploše, ve které je vymezen ÚSES, se oplocování pozemků nepřipouští. 
U pozemku p.č. 98/3, který  je zahrnut do plochy lesní „L“,jsou jako nepřípustné využití zahrnuty stavby 
oplocení s výjimkou oplocení lesních školek, na pozemku je vymezen 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. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce 
nevyhovět. 
 

8. Namítající namítá, že územní plán v okolí jeho pozemků působí jednoznačným dojmem záměru  
intenzivní  urbanizace na veškerých okolních pozemcích. 

Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 8/8: 
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Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou část  námitky a neztotožňují se 
s názorem namítajícího. V okolí pozemků v majetku namítajícího je naopak  z východu navržena trasa 
biokoridoru, z jihu jsou plochy „L“ Plochy lesní a „Z“ Plochy zemědělské, ze západu rovněž „Z“ plochy 
zemědělské, pouze ze severu je navržena zastavitelná plocha Z51, ze které byl pozemek namítajícího na základě 
jeho požadavku vyjmut. 

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. 

V ploše „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů je hlavní využití zemědělská 
rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat dle regulativů. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, v této části  námitce 
nevyhovět. 
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Námitce č. 9 podané panem Ferdinandem Šoltýskem a paní  Ing. Adrianou Šoltýskovou, bytem 
Vratimovská 263, 739 34 Václavovice, ze dne 10.4.2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu Územního plánu 
Václavovice k pozemkům  p.č. 349 a p.č. 252/15 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9: 
 
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 Ferdinand Šoltýsek a paní Ing. Adriana 
Šoltýsková jsou dle ověření v katastru nemovitostí vlastníky pozemků p. č. 349 a p.č.  252/15 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. 9 byla podána písemně  dne 10.4.2014 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). Lze konstatovat, že ustanovení § 52 
odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a dospěli k závěru, 
že, přesunem autobusové točny na plochu Z 113  nedojde ke zhoršení dopravní obslužnosti centra obce – občané 
z ulic K Dědině a Potoční mají dobře dostupnou  zastávku  MHD U Slívy, pro občany z ulice Milíře  je dobře 
dostupná zastávka U Čepaníku. Na autobusovou zastávku bude navazovat chodník podél Frýdeckého  potoka, 
který novou autobusovou zastávku přiblíží  obyvatelům ulice  K Sosni. Nová autobusová zastávka  významně 
zlepší dopravní obslužnost v ulici Na Dolině.  
Nová autobusová zastávka bude jednoznačně velkým přínosem pro bezpečnost dětí dojíždějících do základní 
školy.  Nově projdou po chodníčku z autobusové točny přímo do školy, aniž by se  musely přiblížit k vozovce. 
Totéž platí pro cestu zpět a čekání na autobus. V současné době se nevyhnou cestě po ulici Obecní, která je dosti 
frekventovaná. 
Dalším silným argumentem jsou  nevyhovující dopravní m poměry   při napojení ulice Obecní na Vratimovskou. 
Křižovatka je malá a autobus se v ní nemůže vyhnout ani s osobním autem. Vždy musí někdo „uhnout“. 
Nová autobusová točna bude samozřejmě budovaná se zřetelem na to, aby se nezhoršily odtokové poměry. Vodu 
ze zpevněných ploch je možno  velmi dobře odvést do přilehlého potoka. Je pravdou, že se zvýší pohyb osob  a 
vozidel v blízkosti nemovitostí  manželů Šoltýskových. Toto zvýšení však nebude nijak dramatické, nezhorší 
významně kvalitu  života v dané lokalitě a navíc manželé Šoltýskovi byli o záměru vybudovat autobusovou 
točnu na pozemku p. č. 252/9    informování před koupí   rodinného  domu č. p. 263   a pozemků p. č. st. 349 a 
252/15, vše v k. ú Václavovice u Frýdku-Místku.  
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 10 
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Námitce č. 10 podané panem Ing. Ladislavem Bajgarem a paní Vlastou Bajgarovou, bytem Družební 
237/74, 725 26 Ostrava – Krásné pole, ze dne 10.4.2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu Územního plánu 
Václavovice k pozemku  p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 10: 
 
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. Ladislav Bajgar a paní Vlasta Bajgarová jsou 
dle ověření v katastru nemovitostí vlastníky  pozemku p. č. 189/6 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. 10 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, 
že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Námitka č. 10 se skládá z 4 bodů: 
 
10.1. Namítající žádá úpravu zastavěného území v návrhu ÚP Václavovice tak, aby tam byl zahrnut jeho 
pozemek p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 10/1: 
 
10.1. V současné době je jedinou platnou územně plánovací dokumentací v obci Václavovice „Vymezení 
hranice zastavěného území“ pro obec Václavovice samostatným postupem vzešlé z projednání dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
které bylo vydáno formou opatření obecné povahy dne 12.11.2007 a schváleno radou obce.  Samostatně se může 
vymezit zastavěné území jen v případě, že obec nemá zpracovaný územní plán pro danou obec. Toto vymezení 
zastavěného území bude platné až do doby schválení Územního plánu obce Václavovice. Pozemek p.č. 189/6 
v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku v této dokumentaci se nachází v zastavěném území, dle platné legislativy 
v době vymezování současně zastavěného území samostatným postupem. 
Součástí každého návrhu územního plánu je vymezení zastavěného území dle aktuálního stavu území a 
vymezuje ho zpracovatel územního plánu. V původním návrhu ÚP Václavovice byl skutečně pozemek p.č. 189/6 
v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zahrnut projektantem do zastavěného území. Zastavěné území, které 
vymezuje projektant  musí být v souladu s § 58 stavebního zákona, který určuje, které pozemky se do 
zastavěného území zahrnují. U některých pozemků není úplně jednoznačné zařazení do zastavěného území 
z důvodu určení, zda se jedná o stavební proluku, či nikoliv.  
Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje. V prováděcích 
předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé 
zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit 
vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak staveb pro bydlení, 
tak i staveb nebytových.  Proluka musí být v každém případě prolukou mezi zastavěnými stavebními pozemky 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.  Při úpravě návrhu ÚP Václavovice po projednání  
s dotčenými orgány a krajským úřadem, aktualizoval projektant hranici zastavěného území a dospěl k závěru, že 
pozemek 189/6 nesplňuje podmínky pro zařazení do zastavěného území dle odst. 2 § 58 stavebního zákona a 
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proto  pozemek p.č. 189/6 nebyl zahrnut do zastavěného území. Způsob vymezení zastavěného území není 
neměnný, vymezuje se vždy dle  legislativy platné v době vymezení. Dle § 58 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů se zastavěné území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou.  

Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce  posoudili tuto část námitky č. 10.1. a dospěli k závěru, 
že pozemek p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku nesplňuje bod b)  § 58 stavebního zákona, a proto 
nebyl zahrnut do zastavěného území obce. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce  10.1. nevyhovět. 
 
10.2.1. Namítající požaduje pozemek p.č.189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zařadit do zastavitelné 
plochy. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 10/2.1: 

Pozemek p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je v katastru nemovitostí zapsán jako trvalý travní 
porost, tudíž se jedná o zemědělský půdní fond s BPEJ (bonitní půdně ekologickou jednotkou) 65800, které 
odpovídá II. třída ochrany zemědělského půdního fondu. Do II. třídy ochrany ZPF jsou zařazeny půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Výše 
zmiňovaný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, ve kterém je omezena výstavba a dále pozemkem 
probíhá kanalizace a její ochranné pásmo. Na pozemku  je navržen  lokální biokoridor.  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 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  
Václavovice 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.  V této lhůtě k návrhu nezařazení pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u 
Frýdku – Místku do zastavitelné plochy podal pan Ing. Ladislav Bajgar připomínku, která byla vyhodnocena  a 
bylo navrženo připomínce nevyhovět.  Na základě zjištění na KÚ MSK pan Ing. Ladislav Bajgar se stal 
majitelem výše uvedeného pozemku v dubnu 2013, tudíž v době kdy byl již s návrhem ÚP Václavovice 
seznámen a tudíž byl obeznámen, že pozemek p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku není v návrhu 
ÚP Václavovice určen k zastavění. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou část  námitky a na základě 
výše uvedeného a dospěli k závěru této části námitky nevyhovět. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce  10.2.1. nevyhovět. 
 
10.2.2. Namítající požaduje zrušit lokální biokoridor na jeho pozemku 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – 
Místku. 
Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 10/2.2: 

 
10.2.2 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.  
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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 tuto část námitky č. 10.2.2.. a dospěli 
k závěru, že na základě výše uvedeného zdůvodnění námitce č. 10.2.2.   nevyhovět. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce  10.2.2. této části 
námitky nevyhovět. 
 
10.3. Namítající nesouhlasí s navržením plochy PV na jeho pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – 
Místku. 
Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 10/3: 

Na pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku není v návrhu ÚP Václavovice navržena plocha 
PV ( Plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací). 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce  posoudili tuto část námitky č. 10.3. a dospěli k závěru, 
že na základě výše uvedeného zdůvodnění námitce č. 10.3. nevyhovět. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce  10.3. nevyhovět. 
 
10.4. Namítající nesouhlasí s návrhem místní komunikace na jeho pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u 
Frýdku – Místku. 
Odůvodnění rozhodnutí o  námitce č. 10/4: 

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy jako úřad obce s rozšířenou působností věcně příslušný podle § 40 
odstavce 4 písmene a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb. a § 19 vyhl. Č. 388/2002 Sb. ( dále v textu jen „úřad“) 
v rámci uplatnění stanoviska podle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných při 
projednávání návrhu ÚP Václavovice konstatuje k námitce č. 10 následující: Úřadu byla doručena žádost Ing. 
Ladislava Bajgara a Vlasty Bajgarové o prošetření oprávněnosti stavby komunikace. Výše jmenovaní z pozice 
vlastníků pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku v ní žádali o posouzení oprávněnosti stavby 
komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že nejde o samostatnou stavbu, ale komunikace je součástí pozemku, 
není třeba ve smyslu stavebního zákona ohlašovat odstranění stavby. Na základě současné judikatury nejde o 
místní komunikaci, byla zařazena do pasportu místních komunikací jen pro její existenci na území obce 
Václavovice, proto v daném případě jde jen o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Aby mohlo dojít 
k jejímu fyzickému odstranění je nutno ve smyslu § 7 silničního zákona požádat o omezení veřejného přístupu 
obec Václavovice, jako příslušný silniční  správní úřad pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace. 
Předmětný pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, ostatní komunikace se dle katastru 
nemovitostí nychází na sousedním pozemku p.č. 204/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce  posoudili tuto část námitky č. 10.4. a dospěli k závěru, 
že na základě výše uvedeného zdůvodnění  doporučují námitce č. 10.4 nevyhovět. 

Zastupitelstvo obce Václavovice se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce č. 
10.4. nevyhovět.  
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Námitce č. 11 podané paní Barbarou Rypkovou, bytem Vlasty Vlasákové 938/9, 700 30 Ostrava – Bělský 
Les, ze dne 10.4. 2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemkům  p.č. 
142/31 a p.č. 142/35 k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu na 
zastavitelnou plochu, se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 11: 
 
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 Barbara Rypková je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemků p. č. 142/31 a p.č. 142/35 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. 11 byla podána písemně  dne 10.4.2014 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. 142/31  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) 64400 o 
výměře 1227m2  a pozemek p.č. 142/35 o výměře  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.  
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že na 
základě  vydaného souhlasu zastupitelstvem obce  se stavbou rodinného domu na parcele č. 142/31 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku a na základě kladné územně plánovací informace k této parcele Stavebním 
úřadem Šenov ( přesto, že platnost územně plánovací informace je pouze jeden rok)  navrhují námitce vyhovět.  
 
Pozemek p.č. 142/31 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice bude zařazen do plochy 
„B“  Plochy bydlení tak, aby odpovídala zastavěnosti pro 1 rodinný dům v návaznosti na komunikaci. Zbytek 
pozemku bude zařazen do funkční plochy „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních 
porostů  ( viz příloha). 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitce č. 12 podané panem Petrem a paní Adélou Kalužíkovými, bytem K Olšině 324, 739 34 
Václavovice, ze dne 7.4. 2014, kterou podali k návrhu Územního plánu Václavovice, ve které nesouhlasí 
s umístěním distribuční trafostanice na pozemku  p.č. 119/15  v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, který je 
v jejich vlastnictví se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 12: 
 
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 Petr Kalužík a paní Adéla Kalužíková  jsou dle 
ověření v katastru nemovitostí vlastníky pozemku p. č. 119/15 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. 12 byla podána písemně  dne 7.4.2014 na Obecním úřadu  ve Václavovicích  ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že námitka obsahuje výpis 
z katastru nemovitostí a vymezení území dotčené námitkou. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona tím bylo naplněno. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že 
projektant navrhne jiné umístění trafostanice v návrhu ÚP Václavovice než na pozemku p.č. 119/15 v k. ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku. 
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 13 
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Námitce č. 13 podané panen Václavem Strejcem, paní Stanislavou Strejcovou, panem Kamilem Strejcem 
a paní Ilonou Strejcovou, bytem Krajní 131,  739 34 Václavovice, ze dne 7.4. 2014, kterou podali v rámci 
řízení o návrhu územního plánu Václavovice k pozemku p.č. 134/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, 
týkající se zařazení jejich pozemku do ÚP na výstavbu rodinného domu pro rodinné příslušníky, se vyhovuje 
částečně. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 13: 
 
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 Václav Strejc, paní Stanislava Strejcová, pan 
Kamil Strejc a paní Ilona Strejcová jsou dle ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky  pozemku p. č. 134/3 
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. 13 byla podána písemně  dne 7.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že na 
základě předložených stanovisek správců sítí, o které si namítající požádali a  které jim omezily výstavbu na 
jejich pozemku, výše uvedenému požadavku je možno vyhovět částečně, a to tak, že část pozemku p.č. 134/3 
v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku v návaznosti na  komunikaci byla převedena do do plochy „B“ Plochy 
bydlení ( viz příloha). Zařazením části pozemku p.č. 134/3 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, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro 
rodinu namítajících. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět částečně. 
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Námitka č. 14 
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Námitce č. 14 podané paní Marií Lukšíkovou , ze dne 7.4. 2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu 
územního plánu Václavovice k pozemku p.č. 569/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se převedení 
pozemku  v jejím vlastnictví, do funkční plochy  „ B“ Plochy bydlení  dle původního návrhu se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 14: 
 
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 Marie Lukšíková je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku p. č. 569/7 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. 14 byla podána písemně  dne 7.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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. 569/7 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 289 m2,  BPEJ 64400 o výměře 5461 m2. Část výše zmiňovaného pozemku se nachází v ochranném 
pásmu komunikace. Převážná část pozemku je zařazena do BPEJ   64400, které odpovídá  III. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu.  Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro 
event. výstavbu. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou  námitku a na základě výše 
uvedeného dospěli k závěru, že vzhledem k tomu,  že se jedná o zemědělskou půdu nižší ochrany dle vyhlášky č. 
48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a že se jedná o zvětšení výměry zastavitelné plochy cca 1000m2 a že toto 
zvětšení zastavitelné plochy nenaruší urbanistickou koncepci území a není v rozporu se zákonem č.  334/2006 
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, navrhují výše uvedenému požadavku vyhovět. 
 
Část pozemku p.č. 569/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku byla převedena z plochy „Z“ Plochy zemědělské 
do ploch „B“ Plochy bydlení. 
 
  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 15 
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Námitce č. 15 podané paní Libuší Stařičnou, bytem Kopťovo 218, 73934 Václavovice, ze dne 8.4.2014, 
kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k pozemku p.č. 96/5 v k.ú. Václavovice u 
Frýdku - Místku, týkající se zahrnutí tohoto pozemku v jejím vlastnictví do pozemků určených k bydlení, se 
nevyhovuje. 
 
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 Libuše Stařičná je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku p. č. 96/5 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. 15 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek a připomínek.  
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. 96/5 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 4980 m2 a  BPEJ 64710 o výměře 150 m2. Převážná část výše uvedeného pozemku je zařazena do BPEJ   
64300, 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 zasahuje do volné krajiny mimo 
urbanistickou koncepci rozvoje obce.  
Pořizovatel postupoval v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při 
územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout 
a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením“. Pro nezemědělské účely 
je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k 
odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  
b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.  
Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou  námitku a na základě výše 
uvedeného dospěli k závěru, výše uvedenému požadavku nevyhovět a předmětný pozemek p.č. 96/5 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v návrhu ÚP Václavovice v ploše „Z“ Plochy zemědělské – Plochy orné 
půdy a trvalých travních porostů. 
 
  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitce č. 16 podané panem Ing. Rostislavem Sládkem a paní Ing. Světlanou Sládkovou, bytem Stodolní 
216, 739 34 Václavovice, ze dne 8.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice 
k pozemku p.č. 258/14 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající zahrnutí tohoto pozemku  v jejich 
vlastnictví jako stavební parcelu k výstavbě rodinného domu.  se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 16: 
 
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. Rostislav Sládek a paní Ing. Světlana 
Sládková jsou dle ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky  pozemku p. č. 258/14 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. 16 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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. 258/14 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen je zařazen dle katastru 
nemovitostí jako orná půda, tudíž se jedná o zemědělský pozemek s bonitní půdně ekologickou jednotkou  ( 
BPEJ) 64710 o výměře 1773 m2. Výše zmiňovaný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, ale část 
pozemku tvoří proluku mezi zastavěnými  pozemky. Pozemek je zařazen dle BPEJ do  III. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro 
event. výstavbu. Část pozemku v proluce 
  
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou  námitku a na základě výše 
uvedeného odůvodnění  dospěli k závěru,  že část pozemku p.č. 258/14, která tvoří proluku mezi zastavěnými 
sousedními pozemky byla převedena v návrhu ÚP Václavovice do zastavitelné plochy s funkčním využitím „B“ 
Plochy bydlení. 
 
  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitce č. 17 podané panem Lukášem Baštinským, bytem Jiřinková 1613/3, 708 00 Ostrava - Poruba, ze dne 
8.4. 2014, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k rozšíření části pozemku u plochy 
Z43,  se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 17: 
 
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 Lukáš Baštinský je  dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemek  p.č. 134/17 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. 17 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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). 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili výše uvedený požadavek a dospěli k závěru, že 
předmětný pozemek navazuje na zastavěné území obce. Požadavek svým rozsahem nenarušuje bilanci 
potřebných ploch  pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího. Pořizovatel 
s projektantem a určeným zastupitelem navrhují výše uvedenému požadavku vyhovět a zařadit část pozemku p.č. 
134/17 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku do plochy „B“ Plochy bydlení a rozšířit tak zastavitelnou plochu 
Z43 v návrhu ÚP Václavovice. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 

Námitka č. 18 
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Námitce č. 18 podaná paní  Radkou Baštinskou, bytem Pod Tvrzí 389, 250 70 Odolena Voda, ze dne 
8.4.2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu Územního plánu Václavovice k pozemkům  p.č. 134/18 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 18: 
 
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 Radka Baštinská je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku p. č. 134/18 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. 18 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, 
že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili výše uvedený požadavek a dospěli k závěru, že 
předmětný pozemek, jehož část byla zařazena do zastavitelné plochy Z43 v návrhu ÚP Václavovice, je pro 
rodinu namítající nedostatečná ke stavbě rodinného domu. Vzhledem k tomu, že požadavek svým rozsahem 
nenarušuje bilanci potřebných ploch  pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího, 
pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem navrhují výše uvedenému požadavku vyhovět a zařadit část 
pozemku p.č. 134/18 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku do plochy „B“ Plochy bydlení a rozšířit tak 
zastavitelnou plochu Z43 v návrhu ÚP Václavovice. 

 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 19 
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Námitce č. 19 podané panem Petrem Nademlejnským, bytem Václavovická 198, 739 34 Václavovice, ze dne 
8.4.2014, kterou podal v rámci řízení o návrhu Územního plánu Václavovice k pozemkům  p.č. 137/26 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku k zařazení do zastavitelné plochy  se  vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 19: 
 
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 Petr Nademlejnský je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem pozemek p. č. 137/26 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. 19 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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). Lze konstatovat, že ustanovení § 52 
odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Pozemek již byl zařazen v návrhu ÚP Václavovice jako zastavitelný, nachází se v ploše „B“ Plochy bydlení. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitce č. 20 podané paní Renátou Dollinger, bytem Ottielienstr. 1, 904 61 Norinberk, SRN, kterou na 
základě plné moci zastoupuje paní Zuzana Opletalová ze dne 8.4.2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu 
Územního plánu Václavovice k pozemkům  p.č. 30/24 a p.č. 30/25 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku že 
výše zmiňované pozemky nenacházejí v zastavitelných plochách  se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 20: 
 
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 Renáta Dollinger je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemků p. č. 30/24 a 30/25 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. 20 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 nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, 
že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili výše uvedený požadavek a dospěli k závěru, že 
předmětný pozemek hraničí s lokálním biokoridorem Olšina, nachází se v ochranném pásmu lesa, bez napojení 
na inženýrské sítě a komunikačního napojení mimo oblast navrženou návrhem ÚP Václavovice k zastavění. 
Z těchto důvodů navrhují výše uvedenému požadavku nevyhovět. Výše uvedené pozemky p.č. 30/24 a p.č. 30/25 
v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstaly v návrhu ÚP Václavovice v ploše „Z“ Plochy zemědělské – 
Plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 21 
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Námitce č. 21 podané paní Janou Cholewovou, bytem Poljanovova 3159/3, 143 00 Praha 4 - Modřany, ze dne 
8.4. 2014, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 481/1 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu na zastavitelnou plochu, se 
vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 21: 
 
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 Jana Cholewová je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku 481/1 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. 21 byla podána písemně  dne 8.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 481/1  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) 64742 o výměře 
5368m2  a BPEJ 64710 o výměře 1068 m2. BPEJ 64742 odpovídá IV. třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu.a BPEJ 64710 odpovídá III. třída ochrany. Do III. třídy ochrany  ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o 
stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů  jsou sloučeny 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. Z hlediska zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  by pozemek mohl být zařazen do zastavitelné plochy, 
ale vzhledem k tomu, že do výše uvedeného pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa, které činí 50 m od okraje 
lesa, kde dle § 14 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) není 
žádoucí umísťovat zástavbu a když, tak jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, pořizovatel 
s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že do zastavitelné 
plochy bude zařazena pouze část výše zmiňovaného pozemku. Částečné vyhovění požadavku nenaruší 
urbanistickou koncepci území. 
 
Část pozemku p.č. 481/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice byl zařazen do plochy 
„B“  Plochy bydlení  po hranici pozemku p.č. 481/11 a po hranici pozemku p.č. 478/2,  v návaznosti na 
komunikaci, která vede na pozemku p.č.  500/2, zbytek pozemku zůstal zařazen do funkční plochy „Z“ Plochy 
zemědělské – Plochy orné půdy a trvalých travních porostů( viz příloha). 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět částečně. 
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Námitka č. 22 
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Námitce č. 22 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 
nepřihlíží, neboť stejnou námitku podal na podatelně Magistrátu města Ostravy, zaevidovanou jako námitku č.2, 
u které je zpracován návrh rozhodnutí o této námitce. 
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Námitka č. 23 
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Námitce č. 23 podané panem Petrem Mynářem a paní Janou Mynářovou, bytem Obecní 130, 739 35 
Václavovice, ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  
p.č. 194/2 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu na zastavitelnou 
plochu, se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 23: 
 
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 Petr Mynář a paní Jana Mynářová jsou dle 
ověření v katastru nemovitostí vlastníky  pozemku 194/2 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. 23 byla podána písemně  dne 9.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 194/2  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) 64710 o výměře 4106 m2. 
BPEJ 64710 odpovídá III. třída ochrany. Do III. třídy ochrany  ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů  jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. 
výstavbu.  
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že 
zařazením do zastavitelné plochy výše uvedeného pozemku nedochází k rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek, který navazuje na 
zastavěné území obce, ke kterému je dopravní napojení. Vyhovění požadavku namítajících nenarušuje 
urbanistickou koncepci území. 
 
Pozemek p.č. 194/2 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice byl zařazen do plochy „B“  
Plochy bydlení. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 24 
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Zaevidovaná Námitka č. 24 je vyhodnocena jako připomínka č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



337 

Námitka č. 25 

 

 
 
 



338 

 
 
 

 
 



339 

Námitce č. 25 podané panem Petrem Bertou, bytem U Vodojemu 86, 739 35 Václavovice, ze dne 9.4. 2014, 
kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 92/2 v k.ú. Václavovice u 
Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu na zastavitelnou plochu mimo ochranné pásmo 
lesa, se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 25: 
 
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 Petr Berta je dle ověření v katastru nemovitostí 
vlastníkem  pozemku 92/2 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. 25 byla podána písemně  dne 9.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 92/2  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) 64710 o výměře 2562 m2 
a BPEJ 64300 o výměře 1551 m2. BPEJ 64710 odpovídá III. třída ochrany, BPEJ 643 00 odpovídá II. třída 
ochrany.  Do III. třídy ochrany  ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů  jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a 
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu. 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 usoudili, že se 
jedná o pozemek, který navazuje na zastavěné území obce, ke kterému je dopravní napojení. Vyhovění 
požadavku namítajícího o zařazení části pozemku do zastavitelné plochy mimo ochranné pásmo lesa nenarušuje 
urbanistickou koncepci území. Požadavek svým rozsahem nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení, řeší 
se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího. 
 
Část pozemku  p.č. 92/2 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice byla zařazena do 
plochy „B“  Plochy bydlení. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 26 
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Námitce č. 26 podané paní RNDr. Ivou Petrovou, bytem Z. Kopala 1155, Litomyšl – Město, 57001 Litomyšl, 
panem MUDr. Alešem Sládkem, bytem Gen. Svobody 468, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a paní Alenou 
Sládkovou, bytem Frýdecká 231, 739 34 Václavovice , ze dne 9.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu 
územního plánu Václavovice k  pozemkům  p.č. 359/4 a 359/7  v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se 
úpravy v návrhu  územního plánu na plochy určené pro bytovou výstavbu, se vyhovuje částečně tak, že 
pozemek p.č. 359/4 byl zařazen do plochy „B“, pozemek p.č. 359/7 zůstal v ploše „Z“ ( oba v k.ú. Václavovice u 
Frýdku – Místku). 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 26: 
 
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 RNDr. Iva Petrová, pan MUDr. Aleš Sládek a 
paní Alena Sládková jsou dle ověření v katastru nemovitostí vlastníky  pozemků 359/4 a 359/7 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. 26 byla podána písemně  dne 9.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 359/4 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) 643 00 o výměře 1354 m2 
a pozemek p.č.359/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku  o výměře 4287 m2.  BPEJ 643 00 odpovídá II. třída 
ochrany.  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 p.č. 359/7 se nachází dle koordinačního výkresu v ochranném pásmu lesa, které je stanoveno 50 m od 
hranice lesa. Dále tento pozemek sousedí s lokálním biokoridorem. 
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana 
zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, 
jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením“. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že 
pozemek p.č. 359/4  v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku byl zařazen do plochy „B“  Plochy bydlení v návrhu 
ÚP Václavovice a  pozemek p.č. 359/7 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v ploše „Z“ Plochy 
zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů. Oba pozemky se nacházejí v ochranném pásmu lesa, 
pozemek p.č. 359/4 navazuje bezprostředně  na zastavěné území obce. Vyhověním požadavku namítajícího u 
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pozemku p.č. 359/4 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku se  řeší  pouze potřeba bydlení pro rodinu 
namítajícího. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět částečně. 
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Námitka č. 27 

 

 



347 

 

 

 



348 

Námitce č. 27 podané panem Karlem Balonem a paní Emílií Balonovou, bytem Ve Forotě 61, 739 34 
Václavovice, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 577/21  v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu na plochy určené pro bytovou 
výstavbu, se vyhovuje částečně. 

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 27: 
 
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 Karel Balon a paní Emília Balonová jsou dle 
ověření v katastru nemovitostí vlastníky  pozemku 577/21 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. 27 byla podána písemně  dne 9.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice ve lhůtě stanovené stavebním 
zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Bylo zjištěno, že námitka neobsahuje výpis 
z katastru nemovitostí. 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. 
 
Pozemek p.č. 577/21v 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) 643 00 o výměře 18 548 
m2.  BPEJ 643 00 odpovídá II. třída ochrany.  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, zpracovatel  a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana 
zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, 
jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením“. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
 
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že zahrnutí tak 
značné výměry do zastavitelných ploch by nebylo v souladu s hlavním cílem územního plánování, což je 
vytvářet předpoklady pro výstavbu, ale i pro udržitelný rozvoj území. Z tohoto důvodu část pozemku p.č. 577/21  
v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice byla zařazena do plochy „B“  Plochy bydlení, 
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(viz příloha) zbývající část  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. 28 
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Námitce č. 28 podané obcí Václavovice, Obecní č. 130, 739 34 Václavovice, ze dne 9.4.2014, kterou podala 
obec Václavovice  v rámci řízení o návrhu Územního plánu Václavovice, se nepřihlíží. 

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 28: 
 
V této fázi pořizování návrhu ÚP Václavovice nemůže obec vznést námitku podle § 52 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, proto se k této námitce 
nepřihlíží. 
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Námitka č. 29 
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Námitce č. 29 podané panem Ing. Přemyslem Jasiokem, bytem Vratimovská 274 739 34 Václavovice, ze dne 
9.4. 2014, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 96/49 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu zastavitelné  plochy Z28, se 
vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 29: 
 
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. Přemysl Jasiok je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemku 96/49 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. 29 byla podána písemně  dne 9.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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). 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený požadavek a usoudili, že 
navržení zastavitelné plochy  dle požadavku namítajícího je z hlediska urbanistické koncepce vhodnější než 
původní návrh a návrh byl upraven dle požadavku namítajícího. Nově navržený zastavitelný pozemek    navazuje 
na zastavěné území obce, ke kterému je dopravní napojení. 
 
Část pozemku p.č. 96/49 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku v návrhu ÚP Václavovice z jižní strany 
s přístupem od stávající komunikace byl  zařazen  do plochy „B“  Plochy bydlení, původně zastavitelná plocha 
Z 28 byla z návrhu vypuštěna a stejně jako zbývající část pozemku 96/49 byla zařazena po plochy „Z“ Plochy 
zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů ( viz příloha). 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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Námitka č. 30 
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Námitce č. 30 podané panem Karlem Podhorným a paní Alenou Podhornou, bytem Na dolině 462, 739 35 
Václavovice, ze dne 10.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  
p.č. 272/85 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu  z orné půdy na 
stavební pozemek, se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 30: 
 
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. Alena a Karel Podhorní jsou dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníky  pozemku 272/85 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. 30 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 272/85 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) 643 10  a BPEJ 64710 .  
BPEJ 643 10 odpovídá II. třída ochrany BPEJ 64710 odpovídá III. třída ochrany zemědělského půdního fondu. 
Dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů jsou  do II. třídy ochrany 
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. Do III. třídy ochrany jsou 
sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu. 
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  

 
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce posoudili výše uvedenou námitku a v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem, že 
část pozemku je zasažena jednak ochranným pásmem lesa, jednak přes pozemek probíhá vedení VN 22 kV 
nadzemní s ochranným pásmem, navrhují výše uvedenému požadavku nevyhovět. 
 
Pozemek p.č. 272/85 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v ploše „Z“  Plochy zemědělské – plochy orné 
půdy a trvalých travních porostů. 
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 31 
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Námitce č. 31 podané panem Bohumilem Bednářem, bytem Za Olšinou 83, 739 34 Václavovice, ze dne 10.4. 
2014, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 34/8 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu z orné půdy na stavební pozemek, 
se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 31: 
 
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 Bohumil Bednář je dle ověření v katastru 
nemovitostí  spoluvlastníkem  pozemku 34/8 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. 31 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 34/8 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 64710 , které odpovídá III. 
třída ochrany zemědělského půdního fondu.  
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana 
zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, 
jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením“. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
 
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce v souladu s cíli a úkoly územního plánování posoudili výše 
uvedený požadavek a navrhují výše uvedenému požadavku nevyhovět. 
 
Pozemek p.č. 34/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v ploše „Z“  Plochy zemědělské – plochy orné 
půdy a trvalých travních porostů. 
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 32 
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Námitce č. 32 podané panem Romanem Bednářem, bytem Za Olšinou 496, 739 34 Václavovice, ze dne 10.4. 
2014, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice k  pozemku  p.č. 34/1 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se úpravy v návrhu  územního plánu z orné půdy na stavební pozemek, 
se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 32: 
 
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 Roman Bednář je dle ověření v katastru 
nemovitostí  spoluvlastníkem  pozemku 34/1 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. 32 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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. 34/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako orná půda, 
tudíž se jedná o zemědělský pozemek  o výměře 9 363 m 2  s bonitní půdně ekologickou jednotkou BPEJ 64710 , 
které odpovídá III. třída ochrany zemědělského půdního fondu.  
Pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana 
zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, 
jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením“. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
 
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce v souladu s cíli a úkoly územního plánování posoudili výše 
uvedený požadavek a navrhují výše uvedenému požadavku nevyhovět. 
 
Pozemek p.č. 34/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v ploše „Z“  Plochy zemědělské – plochy orné 
půdy a trvalých travních porostů. 
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 33 
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Námitce č. 33 podané panem Janem Blažkem a paní Janou Blažkovou, bytem Marxova 367/1, 736 01 
Havířov, ze dne 10.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice 
1) k  pozemku  p.č. 580/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku - Místku, týkající se oddělení tohoto pozemku 
od vedlejšího pozemku 580/7, který není v jejich vlastnicví a tvoří jednu zastavitelnou plochu a  
 2) týkající se pozemku p.č. 597 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku  o zařazení  z orné půdy na stavební 
pozemek, se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 33: 
 
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 Jan Blažek a paní Jana Blažková jsou dle ověření 
v katastru nemovitostí  spoluvlastníky  pozemku 580/8 a p.č. 597 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. 33 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). 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 
 
1)Pozemek p. č. 580/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen v návrhu ÚP Václavovice do 
zastavitelné plochy Z131 spolu s vedlejšími pozemky. Územní plán neřeší jednotlivé pozemky jednotlivě, nýbrž 
navrhuje funkční využití  jednotlivých ploch, kdy většinou se jedná o soubor daných parcel a nikoli jednotlivé 
parcely samostatně. Začlenění pozemku namítajících do zastavitelné plochy Z131 není pro namítající žádným 
omezením. Z tohoto důvodu pořizovatel, zpracovatel  a určený zastupitel obce navrhují v této části výše 
uvedenému požadavku nevyhovět. 
 
2) Pozemek p.č. 597 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku je zařazen dle katastru nemovitostí jako trvalý travní 
porost, jedná se tudíž o zemědělský pozemek s BPEJ 64300, které odpovídá II. třída ochrany. Dle Vyhlášky č. 
48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů jsou  do II. třídy ochrany 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, zpracovatel a určený zastupitel obce postupovali v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí: „Aby ochrana 
zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, 
jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením“. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:  

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a 
síť zemědělských účelových komunikací,  
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b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
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 loch považujeme za nežádoucí a 
v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce v souladu s cíli a úkoly územního plánování posoudili výše 
uvedený požadavek a navrhují výše uvedenému požadavku nevyhovět. 
 
Pozemek p.č. 580/8 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v zastavitelné ploše  Z131 s funkčním využitím 
pro „B“ Plochy bydlení. Pozemek p.č. 597 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku zůstal v ploše „Z“ Plochy 
zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 
 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 34 
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Námitce č. 34 podané paní Ingrid Slívovou a panem René Slívou, bytem K Olšině 95, 739 34 Václavovice, ze 
dne 10.4. 2014, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Václavovice, ve které  jako majitelé 
pozemků p.č. 109/2, 113/8, a 113/9 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku nesouhlasí s vedením přístupové 
komunikace přes jejich pozemky, se vyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 34: 
 
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 Ingrid Slívová je dle ověření v katastru 
nemovitostí  vlastníkem  pozemku 109/2 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku, paní Ingrid Slívová a pan René 
Slíva jsou spoluvlastníky pozemků p.č.  113/8 a 113/9 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. 34 byla podána písemně  dne 10.4.2014 na Obecním úřadu Václavovice 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).  
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že 
vyhovění požadavku namítajících  o vypuštění části komunikace nenarušuje urbanistickou koncepci území. 
 
V návrhu ÚP Václavovice byla část komunikace vypuštěna dle požadavku namítajících, na základě snímku, 
který předložili  jako součást námitky. 
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě skutečností uvedených v odůvodnění, námitce vyhovět. 
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K.2. Námitky obdržené v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP 
Václavovice konaného dne 18. 8. 2014 

Námitka č. 1
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Námitce č. 1 podané panem Petrem Nademlejnským, bytem Václavovická 198, 739 34 Václavovice, ze dne 
20.8.2014, kterou podal v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k pozemku  p. č. 137/29 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku k zařazení do zastavitelné plochy  se nepřihlíží. 
 
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 Petr Nademlejnský je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 137/29 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 1 byla podána písemně  dne 20.8.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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). Lze konstatovat, že ustanovení § 52 
odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Námitku pana Petra Nademlejnského nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita nebyla 
dotčena úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. 
Námitka nesplňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné 
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na 
opakovaném veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 1 nesplňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se netýká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
 
Na základě výše uvedeného se k této podané námitce nepřihlíží. 
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Námitka č. 2 
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Námitce č. 2 podané panem Romanem Božoněm, bytem Za Olšinou 224, 739 34 Václavovice, ze dne 
20.8.2014, kterou podal v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice proti 
zakreslení příjezdu k rodinnému domu č.p. 224 po pozemcích p.č. 5/7 a p.č. 5/1v k.ú. Václavovice u Frýdku – 
Místku, které jsou v jeho vlastnictví   se nepřihlíží. 
 
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 Roman Božoň je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem pozemků p. č. 5/1 a p.č. 5/7 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 2 byla podána písemně  dne 20.8.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku pana Romana Božoně nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita nebyla 
dotčena úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. 
Námitka nesplňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné 
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na 
opakovaném veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 2 nesplňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se netýká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 10.4.2014, nikoliv v rámci opakovaného 
veřejného projednání. V takovém případě se jedná o námitku podanou po 10.4.2014, tedy po termínu 
stanoveném stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Tím nebylo splněno ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění.  
 
Na základě výše uvedeného se k této podané námitce nepřihlíží. 
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Námitka č. 3 
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Námitce č. 3 podané panem Josefem Frydryškem a paní Libuší Frydryškovou, bytem U vodojemu 22, 739 
34 Václavovice, ze dne 21.8.2014, kterou podali v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního 
plánu Václavovice proti zřízení biokoridoru na pozemcích p.č. 87/1, p.č. 87/2, p.č. 87/4 a p.č. 86 v k.ú. 
Václavovice u Frýdku – Místku, které jsou v jejich vlastnictví   se nepřihlíží. 
 
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 Josef Frydryšek a paní Libuše Frydryšková jsou 
dle ověření v katastru nemovitostí vlastníky pozemků p. č. 87/1, 87/2, 87/4 a 86 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 3 byla podána písemně  dne 21.8.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích 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). 
Námitku pana Josefa Frydryška a paní Libuše Frydryškové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu 
Územního plánu Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná 
lokalita nebyla dotčena úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném 
projednávání. Námitka nesplňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a 
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav 
projedná na opakovaném veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 3 nesplňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se netýká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 10.4.2014, nikoliv v rámci opakovaného 
veřejného projednání. V takovém případě se jedná o námitku podanou po 10.4.2014, tedy po termínu 
stanoveném stavebním  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Tím nebylo splněno ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění.  
 
Na základě výše uvedeného se k této podané námitce nepřihlíží. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



401 

Námitka č. 4 
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Námitce č. 4 podané paní Markétou Šeligovou, bytem Písková 127, 739 34 Václavovice, ze dne 20.8.2014, 
kterou podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice proti úpravě 
námitky č. 7 zastavitelné plochy Z38   se nevyhovuje. 
 
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 Markéta Šeligová je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem pozemků p. č. 121/4 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 4 byla podána písemně  dne 20.8.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Markéty Šeligové lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Václavovice, 
předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena úpravami a 
změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka splňuje 
požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 4 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
 
V rámci veřejného projednání v termínu do 10.4.2014 byla vznesena námitka č.7 , které bylo po projednání 
s určeným zastupitelem a následně zastupitelstvem obce na jeho jednání navrženo vyhovět a na základě které byl 
návrh ÚP Václavovice upraven tak, že byla zmenšena zastavitelná plocha Z38. Úprava návrhu byla projednána v 
zastupitelstvu obce, které se k tomuto řešení přiklonilo s tím, že navržená úprava reaguje nejen na dlouhodobé 
rozvojové záměry obce ( zajistit potřebný počet rozvojových ploch pro rodinnou výstavbu), ale také na řádně 
podanou námitku okolního majitele pozemku, zdůvodněnou  potřebou vymezit mezi zastavitelnými plochami 
klidovou zónou, bez zástavby. Takováto úprava nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení majitelů 
pozemků v této zastavitelné ploše. Koeficient zastavěnosti zůstal 0,15 pro tuto zastavitelnou plochu shodný. 
Zároveň se po veřejném projednání pořizovatel se zpracovatelem  a určeným zastupitelem  znovu věnovali 
prověření  výpočtu  potřebných zastavitelných ploch v návrhu ÚP Václavovice. Je třeba uvést, že platná 
legislativa neuvádí konkrétní výpočet těchto požadavků a lze také dovodit, že plánovaný rozvoj obcí, tzn. zda 
obce uvažují o svém rozvoji, stagnaci, či snižování počtu svých obyvatel je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, 
které své záměry rozvoje obce promítají právě do územně plánovacích dokumentací ( do územních plánů). 
Navržené řešení reaguje na snahu o zachování kvalitního přírodního a obytného  prostředí obce a na ráz a 
rozvolněnost krajiny. Současně navržená úprava reaguje na vůli zastupitelstva obce, promítnuté do návrhu  
vyhodnocení námitky č. 7, podané v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Václavovice. 
  
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem vyhodnotili námitku č. 4 k opakovanému veřejnému 
projednání a dospěli k závěru,, že navrhované řešení požadované namítajícím nevyhovuje lépe  koncepcím 
stanoveným Územním plánem Václavovice, a proto navrhují námitce nevyhovět.  Přepočtem potřebných ploch 
pro budoucí rodinnou zástavbu bylo prověřeno, že obec Václavovice již v současné době dle upraveného návrhu 
ÚP Václavovice disponuje dostatečným  počtem těchto zastavitelných ploch. Pořizovatel s určeným zastupitelem 
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konstatují, že předmětné plochy nebyly a nejsou součástí zastavěného území, vymezeného samostatným 
postupem, proto nevyhovění námitce č. 4 nemá dopad do vlastnických ani jiných hmotných práv namítajícího. 
Zastupitelstvo obce  požadavku  namítajícího na určení jeho pozemků jako zastavitelné plochy nevyhovuje s tím,  
že rozsah zastavitelných ploch pro bydlení  je dostačující a že nic nebrání tomu, aby po jejich zastavění podal 
namítající návrh na další změnu územně plánovací dokumentace. 
 
 Návrh ÚP Václavovice se po rozhodnutí o námitce č. 4 nezměnil. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 5 
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Námitce č. 5 podané panem Ing. Luďkem Jaterkou, bytem Marxova 372/6  736 01 Havířov, ze dne 
25.8.2014, kterou podal v opakovaného veřejného projednání o upraveném návrhu Územního plánu Václavovice 
k pozemkům  p.č. 35, 98/3, 99/1, 109/14, 111/2, 113/1, 113/3, 113/4,113/6 vše v k.ú. Václavovice u Frýdku – 
Místku se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5: 
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. Luděk Jaterka je dle ověření v katastru 
nemovitostí vlastníkem  pozemků p. č. 35, 98/3, 99/1, 109/14, 111/2, 113/1, 113/3, 113/4, 113/6 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  ( v tomto případě opakovaného 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 18.8.2014 ve Václavovicích. 
Námitka č. 5 byla podána písemně  dne 25.8.2014 na podatelně Obecního úřadu Václavovice 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 obsahovala údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Lze konstatovat, že 
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. 
 
Ad1. 
Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet 
ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud 
nezastavěného pozemku. U zastavitelné plochy Z51 byl stanoven projektantem koeficient zastavění 0,30.   
Jde o ucelenou lokalitu, tvořenou plochami Z47, Z48, Z49, Z50 a Z51, která je do územního plánu 
přebírána jako ucelený obytný soubor s vyřešeným systémem dopravní obsluhy a s vymezeným centrálním 
prostorem veřejné zeleně na základě provedené parcelace,  proto se zde připouští poněkud větší hustota zástavby, 
než v jiných zastavitelných plochách, kde je nutno zachovat patřičný podíl zeleně v rámci vlastních ploch.  
U zastavitelné plochy Z51 je v textové části návrhu ÚP Václavovice na str. 6  výměra 1,61 ha. U zastavitelné 
plochy může být jeden  vlastník nebo více vlastníků, jedna parcela nebo více parcel, ale koeficient zastavěnosti 
se vztahuje ke každé parcele zvlášť. Zastavitelné ploše je určen koeficient zastavěnosti, ale při dodržení 
podmínky, že minimální výměra nově oddělovaných stavebních pozemků pro výstavbu 1 RD při parcelaci 
vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby je 2000m2.Zůstane-li po oddělení pozemku v zastavitelné 
ploše nebo ploše přestavby zbytkový pozemek menší než 2000 m2, nelze již na něm umístit další rodinný dům. 
Stávající zastavitelná plocha Z51 zahrnuje pozemky 12 různých majitelů.  
 
Ad.2. 
Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích v § 14 je uvedeno, že do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba souhlasu 
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Projektanti nebo 
pořizovatelé územně plánovací dokumentace  a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování 
lesa a řídit se přitom ustanovení tohoto zákona. Zákon neříká, že v ochranném pásmu nemůže být navržena 
zastavitelná plocha. K návrhu ÚP Václavovice se v průběhu pořizování vyjadřovaly dotčené orgány chránící 
zájmy vyplývající ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a  návrh ÚP byl projednán kladně. V návrhu ÚP byl kladen důraz na neumísťování 
zastavitelných ploch do ochranného pásma lesa, ale v tomto konkrétním případě to byl požadavek obce. 
Pozemky p.č. 116/21 a p.č. 116/20  v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku vznikly směnou pozemků, které byly 
základem k vytvoření veřejného prostoru kolem kostela, jak bylo popsáno v odůvodnění námitky č. 8 podané 
namítajícím v rámci veřejného projednání dne 3.4.2014. Tento požadavek obce byl schválen zastupitelstvem 
obce. 
Zmenšení zastavitelné plochy Z51 , o které byl zvětšen biokoridor není symbolické, jak uvádí namítající,  neboť 
trasa biokoridoru byla zvětšena u levé části zastavitelné plochy Z51 o 13m a u pravé části zastavitelné plochy 
Z51 o 10m. Přitom minimální šířka trasy biokoridoru je 15 m. Namítající ve své námitce neuváděl o kolik má 
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být biokoridor rozšířen.  Zastavitelná plocha Z49 zmenšena nebyla, jak se uvádí v námitce, neboť zastavitelnou 
plochou Z 49 biokoridor neprochází. 
 
Ad. 3. 
Pozemek p.č. 116/18 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku, který je ve vlastnictví obce Václavovice má šířku 
asi 8 m, tudíž je možno se na této komunikaci otočit do protisměru nebo se otočit případně na vedlejším 
pozemku p.č. 116/2 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku. V rámci veřejného projednávání dne 3.4.2014 
nesouhlasil namítající se zařazením svého pozemku p. č. 113/6 do zastavitelné plochy. Této námitce bylo po 
projednání zastupitelstvem  obce vyhověno. Pokud si namítající nepřeje, aby zajížděla auta na jeho pozemek, 
pak si tento pozemek  musí zabezpečit proti  vjezdu, ale tyto záležitosti nejsou předmětem územního plánu. 
Část námitky týkající se komunikace Z32 a ulice Zátiší nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu 
Územního plánu Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná 
lokalita nebyla dotčena úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném 
projednávání. Tato část námitky nesplňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ 
Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu 
těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že tato část námitky nesplňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se netýká 
úprav provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Tato část námitky měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 10.4.2014, nikoliv v rámci 
opakovaného veřejného projednání. V takovém případě se jedná o námitku podanou po 10.4.2014, tedy po 
termínu stanoveném stavebním  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tím nebylo splněno ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění. 
  
Ad. 4.  
Dle ust. §3 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1 992 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. Trasy místních biokoridorů a místních biocenter jsou zpracovány autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, stejně jako jejich úpravy.  
V době tvorby návrhu ÚP Václavovice autorizovaní projektanti vycházeli a vycházejí z posledních aktuálních 
údajů. Při každé změně se aktualizuje  především zastavěné území, které se vymezuje dle stavebního zákona. 
Jestliže v roce 2000 bylo navrženo nějaké jiné propojení biokoridorů, tak vycházelo z údajů v roce 2000, ale 
projektanti se musí řídit aktuálními údaji. Vzhledem k tomu, že dosud žádný návrh ÚP Václavovice  nebyl 
schválen, šlo zřejmě o nějakou pracovní verzi zpracovanou v roce 2000. Územní plán Václavovice neřeší 
jednotlivé oplocení pozemků, tuto podrobnost územní plán neřeší, stejně jako to, co bylo schváleno stavebním 
úřadem dle v té době platných předpisů. 
 
Ad. 5. 
Výše uvedený namítající uplatnil  obsahově shodnou  část ( 5) námitky v rámci veřejného projednání návrhu ÚP 
Václavovice, které se konalo dne 3.4.2014. Informacemi v dané části námitky (5) nebyly vzneseny nové 
skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení této části námitky. Návrh ÚP 
Václavovice odráží stav využití území k současnému datu a stavu. 
 
 
Ad. 6.   
Přepočtem potřebných ploch pro budoucí rodinnou zástavbu bylo prověřeno, že obec Václavovice již v současné 
době dle upraveného návrhu ÚP Václavovice disponuje dostatečným počtem těchto zastavitelných ploch. 
Současně pořizovatel s určeným zastupitelem a projektantem uvádí, že  zastavěné území vymezené samostatným 
postupem tyto plochy pro výstavbu nevymezuje, proto nevyhovění námitce č. 4 nemá dopad do vlastnických ani 
jiných hmotných práv namítajícího. Zastupitelstvo obce jeho požadavku na určení jeho pozemků jako 
zastavitelné plochy nevyhovuje s tím, že dle uvažovaného rozvoje obce rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
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je dostačující  ( k pozemku není příjezd)  s tím, že nic nebrání tomu, aby po jejich zastavění podal namítající 
návrh na další změnu územně plánovací dokumentace.  
 
Ad. 7.  
Výše uvedený namítající uplatnil  obsahově shodnou  část ( 7) námitky v rámci veřejného projednání návrhu ÚP 
Václavovice, které se konalo dne 3.4.2014. Informacemi v dané části námitky (7) nebyly vzneseny nové 
skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení této části námitky. 
 
Ad. 8.  
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s tvrzením namítajícího, že se jedná o urbanizaci území. Dotčené pozemky jsou 
naopak vymezeny jako nezastavěné, kdy jsou návrhem určeny pro zemědělské využití, zeleň a z části biokoridor. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve vlastnictví více majitelů, navrhuje územní plán, tak jak mu ukládá 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů její dopravní napojení a to citlivým způsobem po okraji nezastavěných 
pozemků v těsné vazbě na dnešní zastavěné území. Následná urbanizace území, tak jak se namítající obává je 
možná pouze po předchozí změně územního plánu obce Václavovice.  
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem vyhodnotili námitku č. 5 k opakovanému veřejnému 
projednání a dospěli k závěru,, že navrhované řešení požadované namítajícím nevyhovuje lépe  koncepcím 
stanoveným Územním plánem Václavovice, a proto navrhují námitce nevyhovět.   
 
 Návrh ÚP Václavovice se po rozhodnutí o námitce č. 5 nezměnil. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitce č. 6 podané paní Ing. Zdenkou Telnarovou, Ph.D., bytem Datyňská 301, 739 34 Václavovice, ze dne 
22.8.2014, kterou podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k úpravě koeficientu zastavění  části  pozemku p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
 
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 Ing. Zdenka Telnarová, PhD., je dle ověření 
v katastru nemovitostí spoluvlastníkem pozemku p. č. 535 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 4 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Ing. Zdenky Telnarové, PhD. lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka 
splňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 4 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
 
V rámci veřejného projednání dne 3.4.2014 návrhu ÚP Václavovice byla vznesena námitka č. 3, ve které v bodě 
3.1. namítající uplatňovala požadavek, týkající se rozšíření zastavitelné plochy v jejím spoluvlastnictví Z92 dle 
přiloženého snímku. Této části námitky bylo vyhověno. Nyní namítající uvádí, že bylo vyhověno jen částečně, 
protože koeficient zastavění pozemku byl u změny Z92 stanoven  v hodnotě 0,1.   
Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet 
ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, apod.) k celkové ploše dosud 
nezastavěného pozemku. 
Vzhledem k tomu, že minimální výměra pozemku je 2000 m2, pak plocha Z92 o rozloze 6500 m 2 umožní 
výstavbu 3 rodinných domů, tj. na každý cca 2200 m2, to je  při koeficientu 0,1  na každém jednotlivém 
pozemku  220 m2 zastavěných  a zpevněných ploch. S tímto koeficientem vyslovilo souhlas zastupitelstvo obce. 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili požadavek namítající a konstatují, že součástí 
námitky č. 3 vznesené v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Václavovice nebyl vznesen požadavek na 
úpravu koeficientu zastavěnosti a automaticky byl navržen stejný jako koeficient již stávající zastavitelné 
plochy, který byl 0,1. Z urbanistického hlediska navýšení koeficientu zastavěnosti u plochy Z92 považují 
zpracovatel, pořizovatel a určený zastupitel obce za neopodstatněný neboť zpracovatel výši koeficientu navrhl 
v návaznosti na rozvlněný charakter zástavby a společně dospěli k závěru této námitce nevyhovět. 
 
U zastavitelné plochy Z92 zůstal koeficient zastavěnosti 0,1 v návrhu ÚP Václavovice. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 7 
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Námitce č. 7 podané panem Ing. Břetislavem Slívou, bytem K  pískovně 1316, 739 34 Šenov, ze dne 
22.8.2014, kterou podal v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k úpravě koeficientu zastavění části pozemku p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
 
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 Ing. Břetislav Slíva, je dle ověření v katastru 
nemovitostí spoluvlastníkem pozemku p. č. 535 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 7 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Ing. Břetislava Slívy lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka 
splňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 7 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
 
V rámci veřejného projednání dne 3.4.2014 návrhu ÚP Václavovice byla vznesena námitka č. 3, ve které v bodě 
3.1. namítající uplatňoval požadavek, týkající se rozšíření zastavitelné plochy v jejím spoluvlastnictví Z92 dle 
přiloženého snímku. Této části námitky bylo vyhověno. Nyní namítající uvádí, že bylo vyhověno jen částečně, 
protože koeficient zastavění pozemku byl u změny Z92 stanoven  v hodnotě 0,1.   
Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet 
ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, apod) k celkové ploše dosud 
nezastavěného pozemku. Vzhledem k tomu, že minimální výměra pozemku je 2000 m2, pak plocha Z92 o 
rozloze 6500 m 2 umožní výstavbu 3 rodinných domů, tj. na každý cca 2200 m2, to je  při koeficientu 0,1  na 
každém jednotlivém pozemku 220 m2 zastavěných a zpevněných  ploch. S tímto koeficientem vyslovilo souhlas 
zastupitelstvo obce. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili požadavek namítajícího a konstatují, že součástí 
námitky č. 3 vznesené v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Václavovice nebyl vznesen požadavek na 
úpravu koeficientu zastavěnosti a automaticky byl navržen stejný jako koeficient již stávající zastavitelné 
plochy, který byl 0,1. Z urbanistického hlediska navýšení koeficientu zastavěnosti u plochy Z92 považují 
zpracovatel, pořizovatel a určený zastupitel obce za neopodstatněný neboť zpracovatel výši koeficientu navrhl 
v návaznosti na rozvlněný charakter zástavby a společně dospěli k závěru této námitce nevyhovět. 
 
U zastavitelné plochy Z92 zůstal koeficient zastavěnosti 0,1 v návrhu ÚP Václavovice. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 8 
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Námitce č. 8 podané paní Ing. Hanou Mikeskovou, bytem Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3, ze dne 
22.8.2014, kterou podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k úpravě koeficientu zastavění části pozemku p.č. 535 v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
 
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 Ing. Hana Mikesková, je dle ověření v katastru 
nemovitostí spoluvlastníkem pozemk p. č. 535 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 8 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Ing. Hany Mikeskové lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka 
splňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 8 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
 
V rámci veřejného projednání dne 3.4.2014 návrhu ÚP Václavovice byla vznesena námitka č. 3, ve které v bodě 
3.1. namítající uplatňovala požadavek, týkající se rozšíření zastavitelné plochy v jejím spoluvlastnictví Z92 dle 
přiloženého snímku. Této části námitky bylo vyhověno. Nyní namítající uvádí, že bylo vyhověno jen částečně, 
protože koeficient zastavění pozemku byl u změny Z92 stanoven  v hodnotě 0,1.   
Koeficient zastavění pozemku stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch ( tj. součet 
ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, apod) k celkové ploše dosud 
nezastavěného pozemku. Vzhledem k tomu, že minimální výměra pozemku je 2000 m2, pak plocha Z92 o 
rozloze 6500 m 2 umožní výstavbu 3 rodinných domů, tj. na každý cca 2200 m2, to je  při koeficientu 0,1  - 220 
m2 zastavěných ploch. S tímto koeficientem vyslovilo souhlas zastupitelstvo obce. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem posoudili požadavek namítající a konstatují, že součástí 
námitky č. 3 vznesené v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Václavovice nebyl vznesen požadavek na 
úpravu koeficientu zastavěnosti a automaticky byl navržen stejný jako koeficient již stávající zastavitelné 
plochy, který byl 0,1. Z urbanistického hlediska navýšení koeficientu zastavěnosti u plochy Z92 považují 
zpracovatel, pořizovatel a určený zastupitel obce za neopodstatněný neboť zpracovatel výši koeficientu navrhl 
v návaznosti na rozvlněný charakter zástavby a společně dospěli k závěru této námitce nevyhovět. 
 

U zastavitelné plochy Z92 zůstal koeficient zastavěnosti 0,1 v návrhu ÚP Václavovice. 
 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 9 
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Námitce č. 9 podané paní Ing. Zdenkou Telnarovou, Ph.D., bytem Datyňská 301, 739 34 Václavovice, ze dne 
22.8.2014, kterou podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k převedení pozemku p.č. 97/7 do zastavitelné plochy  v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se  nevyhovuje. 
 
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 Ing. Zdenka Telnarová, PhD., je dle ověření 
v katastru nemovitostí spoluvlastníkem 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 9 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Ing. Zdenky Telnarové, PhD. lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka 
splňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 9 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které se konalo dne 3.4.2014, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 4. Pořizovatel 
s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili námitku č.4  a vzhledem k tomu, že na pozemku majitelů 
v návrhu ÚP Václavovice je na části jejich pozemku navržena místní komunikace pro příjezd vlastníků 
sousedních pozemků, navrhli 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, 
neboť pozemek je zařazen do BPEJ 64300 a BPEJ 64310, kterým odpovídá II. třída ochrany zemědělského 
půdního fondu.  Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné. Námitce č. 4 tak bylo částečně 
vyhověno.  

Informacemi v podané námitce k opakovanému veřejnému projednání dne 18.8.2014 nebyly vzneseny nové 
skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky. 

Na základě výše uvedeného se této námitce nevyhovuje a návrh ÚP Václavovice zůstal beze změny. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 

 

 



426 

 

Námitka č. 10 
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Námitce č. 10 podané paní Ing. Hanou Mikeskovou, bytem Na parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3, ze dne 
22.8.2014, kterou podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice 
k převedení pozemku p.č. 97/7 do zastavitelné plochy  v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku se nevyhovuje. 
  
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 Hana Mikesková, je dle ověření v katastru 
nemovitostí spoluvlastníkem 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 10 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Ing. Hany Mikeskové lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu 
Václavovice, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka 
splňuje požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 10 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které se konalo dne 3.4.2014, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 4. Pořizovatel 
s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili námitku č.4  a vzhledem k tomu, že na pozemku majitelů 
v návrhu ÚP Václavovice je na části jejich pozemku navržena místní komunikace pro příjezd vlastníků 
sousedních pozemků, navrhli 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, 
neboť pozemek je zařazen do BPEJ 64300 a BPEJ 64310, kterým odpovídá II. třída ochrany zemědělského 
půdního fondu.  Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné. Námitce č. 4 tak bylo částečně 
vyhověno.  

Informacemi v podané námitce k opakovanému veřejnému projednání dne 18.8.2014 nebyly vzneseny nové 
skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky. 

Na základě výše uvedeného se této námitce nevyhovuje a návrh ÚP Václavovice zůstal beze změny. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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Námitka č. 11 
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Námitce č. 11 podané paní Jarmilou Skálovou, bytem Polní 328, 742 83 Klimkovice, ze dne 22.8.2014, kterou 
podala v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu Územního plánu Václavovice k převedení pozemku 
p.č. 97/7 do zastavitelné plochy  v k.ú. Václavovice u Frýdku – Místku  se  nevyhovuje. 
 
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, je dle ověření v katastru 
nemovitostí spoluvlastníkem 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 opakovaného 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 opakovaném veřejném projednání  návrhu 
Územního plánu obce Václavovice dne 18.8.2014 ve Václavovicích, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( včetně jeho dodatku) 
projednává v rozsahu provedených úprav ( od veřejného projednání dne 3.4.2014). 
Námitka č. 11 byla podána písemně  dne 22.8.2014 na podatelně Statutárního města Ostravy ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem pro podání námitek. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala údaje 
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 
stavebního zákona bylo naplněno. 
Námitku paní Jarmily Skálové  lze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Václavovice, 
předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita byla dotčena úpravami a 
změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. Námitka splňuje 
požadavky § 53, odst. 2 stavebního zákona, kde je uvedeno „ Upravený návrh a případné upravené nebo 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 
veřejném projednání“. 
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka č. 11 splňuje ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona tím, že se týká úprav 
provedených od veřejného projednání dne 3.4.2014. 
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které se konalo dne 3.4.2014, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 4. Pořizovatel 
s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili námitku č.4  a vzhledem k tomu, že na pozemku majitelů 
v návrhu ÚP Václavovice je na části jejich pozemku navržena místní komunikace pro příjezd vlastníků 
sousedních pozemků, navrhli 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, 
neboť pozemek je zařazen do BPEJ 64300 a BPEJ 64310, kterým odpovídá II. třída ochrany zemědělského 
půdního fondu.  Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné. Námitce č. 4 tak bylo částečně 
vyhověno.  

Informacemi v podané námitce k opakovanému veřejnému projednání dne 18.8.2014 nebyly vzneseny nové 
skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky. 

Na základě výše uvedeného se této námitce nevyhovuje a návrh ÚP Václavovice zůstal beze změny. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět. 
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L. Vyhodnocení připomínek  

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Václavovice podle § 50 odst. 2 a 3 
stavebního zákona je obsahem  kapitoly G.4.3.  na str. 71 Odůvodnění pořizovatelem. 

 

 

L.1. Vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Václavovice, obdržených 
v rámci veřejného projednání  návrhu ÚP Václavovice ze dne 3.4.2014. 
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Připomínka č. 1 
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Vyhodnocení připomínky č. 1 paní Pavly Poláčkové k návrhu Územního plánu Václavovice 

 

Paní Pavla Poláčková, bytem Bohumínská 449/58, 710 00 Slezská Ostrava podala dne 9.4.2014 námitku 
k návrhu Územního plánu Václavovic k pozemku p. č. 230/1, jejímž majitelem je paní Anna Václavková a 
požaduje zahrnout další část pozemku do zastavitelné plochy pro výstavbu 3 domů. 

 
 

Připomínce se nevyhovuje. 
 
 
Odůvodnění připomínky č.1 : 
 
Paní Pavla Poláčková podala písemnou připomínku dne 9.4.2014 na podatelně Magistrátu města Ostravy. 
Veřejné projednání se konalo 3.4.2014. Tím bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém 
je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.  
 
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 část pozemku p. č. 230/1 ve vlastnictví výše uvedené majitelky paní 
Václavkové navržena jako zastavitelná plocha a proto další navýšení zastavitelných loch považujeme za 
nežádoucí a v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. Pozemek  p. č. 230/1  v k.ú. Václavovice je veden na Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, 
pracoviště Ostrava jako zemědělský pozemek s bonitou BPEJ 64310 a  BPEJ 64710,což odpovídá II. třídě 
ochrany a III. třídě ochrany zemědělské půdy. Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Další navýšení 
zastavitelné plochy by zasahovalo do volné krajiny. 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že další 
zařazení do zastavitelné plochy by bylo v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů a proto se připomínce nevyhovuje. 
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Připomínka č. 2 

 

 



438 

 

 

 



439 

 

 

 



440 

 

 

 



441 

 

 



442 

 

 

 



443 

 

 

 



444 

 

 

 



445 

 

 

 



446 

Vyhodnocení připomínky č. 2 pana Ing. Ivana Hocha k návrhu Územního plánu Václavovice 

 

Pan Ing. Ivan Hoch, předseda Mysliveckého sdružení Václavovice u Frýdku – Místku, podal dne 9.4.2014 
námitku , která byla vyhodnocena jako připomínka k návrhu Územního plánu Václavovice, neboť nesplňovala 
dle §52 odst. 2. Stavebního zákona podmínku, kdo může námitku podat.  

 
Připomínce se vyhovuje částečně. 

 
 
Odůvodnění připomínky č. 2 : 
 
Pan Ing. Ivan Hoch  podal písemnou připomínku dne 9. 4. 2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích. Veřejné 
projednání se konalo 3. 4. 2014. Tím bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je 
uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.  
 
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.  
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. 

Vyhodnocení projektantem: 

1. Biocentrum Lunčiska – bude zvětšeno dle požadavku – připomínce se vyhovuje. 
2. Biokoridor Frýdecká cesta – biokoridor ÚSES 4 bude v úseku přechodu přes plochu navržené přeložky 

silnice II/473 (plocha dopravní infrastruktury – plocha dopravy silniční DS č. Z124) rozšířen; podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy DS budou upraveny tak, že ve vymezených 
plochách lokálních biokoridorů ÚSES (které procházejí přes plochy DS), budou jako nepřípustné uvedeny 
stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby a 
zařízení veřejných prostranství s výjimkou chodníků, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a 
jejichž umístění nebo trasování  mimo plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné a dále 
stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek 
ÚSES a jejichž umístění nebo trasování  mimo plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné. 
Následná rekultivace se nestanovuje, výše uvedenými podmínkami je funkce ÚSES v daném úseku 
dostatečně zajištěna. Připomíncece se tedy vyhovuje. 

3. Biokoridor potok Frýdečák – podél potoka Frýdečáku bude v maximální možné míře vyznačena stávající 
vzrostlá zeleň, a to jako plochy smíšené nezastavěného území NS. Vymezené plochy veřejných prostranství 
– plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV (plochy č. Z111, Z114 a Z115) zůstanou beze změny – jde o 
plochy s převahou zeleně, takže funkce břehové zeleně zde bude zachována. Doplněná zeleň podél potoka 
Frýdečák ale nebude vymezena jako lokální biokoridor, protože jednak nesplňuje parametry biokoridoru, 



447 

jednak by šlo o nadbytečné zahuštění sítě ÚSES, nad rámec nezbytných parametrů. Připomínce se tedy 
vyhovuje částečně. 

4. Biokoridor Kaňovice – Marenčák – biokoridor ÚSES 6 bude v tomto úseku upraven – zdvojen, takže jedna 
větev bude vedena po vodním toku Datyňky a druhá větev okrajem lesa a zemědělskými pozemky. 
Připomínce se tedy vyhovuje. 

5. Biokoridor Milíře – Pískovina – je doplněno lokální biocentrum Pískovna ÚSES 14 a jeho propojení 
lokálním biokoridorem ÚSES 13 na lokální biokoridor ÚSES 9. Připomínce se tedy vyhovuje. 

6. Biokoridor Olšina – Hurtův lesík – biokoridor ÚSES 11 je veden tak, aby co nejvíce využil stávající 
vzrostlou zeleň a lesní porosty; variantně navrhované vedení by si vyžádalo vypuštění některých 
zastavitelných ploch, biokoridor se proto ponechává v původní trase. Připomínce se tedy nevyhovuje. 

Pozemky do 50m od okraje lesa – ve většině případů nelze vyhovět, jde o pozemky stávající obytné zástavby, 
kdy zastavěné území je vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona (zahrnuje zastavěné stavební pozemky). 
Úprava vymezení zastavěného území tak, aby byl zachován nezastavěný pás 50 m od okraje lesa, je provedena 
pouze v lokalitě Sovinec, kde je vymezení stavebního pozemku nejasné – nově realizovaná stavba dosud není 
zakreslena v katastru nemovitostí. Připomínce se tedy vyhovuje částečně.  
 
Poznámka: ÚSES se nevymezuje pro zajištění průchodu srnčí zvěře, cílem územního systému ekologické 
stability je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) 
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, které mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné 
podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách.  
 
 
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že souhlasí 
s navrženou  úpravou  biokoridorů,  kterou zpracoval  projektant a navrhují připomínce vyhovět částečně dle 
výše uvedeného odůvodnění. 
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L.2. Vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Václavovice, obdržených 
v rámci opakovaného veřejného projednání  k návrhu ÚP Václavovice ze dne 18.8. 2014. 

Vyhodnocení připomínky č. 1  
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Pan Ing. Ivan Hoch, předseda Mysliveckého sdružení Václavovice u Frýdku – Místku, podal dne 25.8.2014 
připomínku k územnímu plánu obce Václavovice. 

       

Připomínce se nevyhovuje. 

 

 

 

Odůvodnění připomínky č.1: 

Pan Ing. Ivan Hoch podal písemnou připomínku dne 25.8.2014 na Obecním úřadu ve Václavovicích. Opakované 
veřejné projednání se konalo dne 18.8.2014. Tím bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve 
kterém je uvedeno, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (v tomto případě opakovaného 
veřejného projednání) může každý uplatnit své připomínky. 

Pan Ing. Ivan Hoch ve své připomínce žádá o přeřazení ploch dopravní infrastruktury do ploch lesních a ploch 
přírodních v místech biokoridoru s obavou, že si tam v budoucnu někdo postaví pumpu nebo jiný komplex 
budov a celý biokoridor bude nefunkční. 

Na území obce Václavovice jsou vymezeny pouze prvky územního systému ekologické stability lokální úrovně 
– lokální biocentra a lokální biokoridory. V textové části (Výroku) ÚP Václavovice je uvedeno, že v lokálních 
biokoridorech vymezených v plochách dopravní infrastruktury – plochách dopravy silniční DS se nepřipouští 
stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch, stavby čerpacích  stanic pohonných hmot, stavby a 
zařízení veřejných prostranství s výjimkou chodníků, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a 
jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné a 
stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek 
ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky 
nereálné.  Tím je ochrana vymezeného ÚSES v dané lokalitě dostatečně zajištěna. 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. 

Vymezení plochy DS v tomto rozsahu bylo předmětem úpravy návrhu ÚP Václavovice po opakovaném 
společném jednání k návrhu ÚP Václavovice konaného dne 17.5.2012 na základě požadavku  Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství. Po realizaci stavby bude při nejbližší změně 
ÚP Václavovice vyznačen skutečný stav komunikace a budou řešeny následující plochy. 

 

Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru na základě výše 
uvedeného připomínce nevyhovět. 

Návrh ÚP zůstal nezměněn. 
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Poučení: 
Proti Územnímu plánu Václavovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 
Účinnost: 
Územní plán Václavovice vydaný formou opatření obecné povahy nabyl účinnosti dnem …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

……………………….. 
Ing. Magda Pustková 

starostka 
 
 
 
 

……………………… 
Pavel Tvardek 
místostarosta 
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