
 

 

Odůvodnění zpracované pořizovatelem 
 

 

1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4), stavebního 

zákona 
 

 

a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín je v souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 

plánování, stavebního řádu a kultury vydal stanovisko (MSK 115516/2010 dne 2. 8. 2010), ve 

kterém posoudil Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín v souladu s § 51 odst. 2, sta-

vebního zákona z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy a dále 

z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou kra-

jem. V závěru konstatoval, že z těchto hledisek nemá připomínky a předložená dokumentace je 

v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

 

Podle Politiky územního rozvoje ČR 2008 je vlastní řešené území součástí rozvojové oblasti OB2 

- Rozvojová oblast Ostrava. Pro Krmelín jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zása-

dy územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR). V době posouzení návrhu kraj-

ským úřadem ZÚR nenabyly ještě účinnosti. Pořizovatel porovnal všechny významné limity vyu-

žití území jmenované v ZÚR Moravskoslezského kraje a zasahující do území obce a konstatuje, 

že jsou respektovány. Podrobné vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou krajem, je obsaženo v textové části odůvodnění 

v kapitole II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 

 

b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu neza-

stavěného území 

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky 

na ochranu nezastavěného území. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení je zpracováno v textové části odůvodnění kapitola II.1.c) 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 

řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. 

 

 

c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů. Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín byla projednána 



 

 

v souladu s ustanoveními §§ 43 – 54, stavebního zákona. Obsah zadání změny územního plánu 

byl zpracován v souladu s Přílohou č. 6 k vyhlášce 500/2006 Sb. Obsah změny územního plánu 

je zpracován v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. 

 

 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stano-

visky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Všechna stanoviska dotče-

ných orgánů byla respektována. 

 

Přehled uplatněných stanovisek po společném jednání k Návrhu změny č. 3 Územního plánu obce 

Krmelín: 

 

Stanoviska dotčených orgánů: 

 

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH – stanovisko nepředložili 

 

2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ - stanovisko nepředložili 

 

3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, památková péče - stanovisko nepřed-

ložili 

 

4. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad ve Frýdku-Místku – stanovisko č.j. 

576/2010-130768/Pla, ze dne 21. 6. 2010 

 

Bez připomínek 

 

5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - stanovisko nepředložili 

 

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – stanovisko nepředložili 

 

7. Ministerstvo životního prostředí ČR – stanovisko odboru výkonu státní správy IX., č.j. 

651/580/10, ze dne 23. 6. 2010 

 

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,a § 13 odst. 2 zákona č. 

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování ná-

vrhu následující: 

 

V textové části je nutné odkázat na rozhodnutí ministerstva č. j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3. 7. 

2009 ve věci změny podmínek ochrany ložisek v chráněném ložiskovém území české části Hor-

noslezské pánve. Podle tohoto rozhodnutí se část území obce severně od linie x - souřadnice 1 

114 500 nachází v ploše N (území mimo vlivy dobývání), což je nezbytné rovněž zakreslit do 

grafické části územního plánu obce. 

 



 

 

Opatření pořizovatele: Požadavek byl zapracován do textové a grafické části odůvodnění podle 

výše uvedeného textu. 

 

8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - stanovisko zn. MSK 74889/2010, ze dne 8. 6. 

2010 

 

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

 

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, s předloženým návrhem změny č. 3 

územního plánu obce Krmelín, z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy dle ustano-

vení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích, souhlasí a požaduje respektovat 

ochranná pásma stávajících silnic. 

 

Upozornění: 

Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a občanskou vybavenost 

(úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby či parkovišť, optimalizace sítě místních ko-

munikací, doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ustanovení § 20 vyhl. č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí do-

držet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102 „Projekto-

vání křižovatek na silničních komunikacích“ a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména 

odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, 

nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v křižovat-

kách, přípojky infrastruktury apod. Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i 

podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ustanovení § 22 citované vy-

hlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny občanského využití řešit 

tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše uvedenému vhodnému 

návrhu dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné zapracovat 

podmínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména hygienické limity stanovené 

nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko k 

územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4 písm. 

c) zákona o pozemních komunikacích. Dle § 40 odst. 2 písm. g) téhož zákona uplatňuje stanovis-

ko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic I. třídy ministerstvo dopravy. 

Závěrem krajský úřad doporučuje pro případné urychlení výstavby místních, popř. účelových 

komunikací zvážit zařazení staveb strategického dopravního významu do kategorie veřejně pro-

spěšné stavby ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury, v platném znění. 

 

 



 

 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. V návrhu změny č. 3 ÚP se nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 

 

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozděj-

ších předpisů 

 

Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

 

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

 

6/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Krajský úřad posoudil předložený návrh změny územního plánu na základě kompetencí daných 

ust. § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon"). Z podkladů je možno usoudit, že si záměr vyžádá zábor 8,74 ha ze-

mědělské půdy. 

Krajský úřad posoudil záměr z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy, přihlédl ke kvalitě i 

návaznosti zájmového území na stávající zástavbu v území a v souladu s postupy danými ust. § 5 

odst. 2 zákona s předloženým návrhem souhlasí. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad na základě předloženého vyhodnocení vzal do úvahy návaznost požadovaných loka-

lit na stávající zástavbu. V případě požadavku označeného  Z15-SO byla vzata do úvahy snaha 

oboustranného využití infrastruktury v území. 

Upozornění: V případě požadavku Z15-SO krajský úřad upozorňuje, že s ohledem na kvalitu 

zemědělské půdy nebude při případných dalších změnách ÚP nakloněn dalším snahám rozšiřovat 

zástavbu v této části území. 

Uvedené stanovisko nenahrazuje postup související s ust. § 9 zákona, uplatněný při vlastním vy-

nětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a zemědělské pozemky je nutno využívat a přede-

vším řádně udržovat, a to až do fáze potřeby vynětí. 

 

7/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

Návrh změny č. 3 se nedotýká vymezeného regionálního ÚSES. 

 

 



 

 

8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-

cích zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

 

9/ zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

 

Krajský úřad, jako dotčený orgán podle § 48 odst. 1 písm. w) zákona o ochraně ovzduší, 

s předloženým návrhem změny č. 3 ÚP obce Krmelín souhlasí. 

 

10/ zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-

ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 

 

Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 

nejsou dotčeny. 

 

Závěr: 

Krajský úřad zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání 

dotčené veřejné zájmy, a při respektování požadavku uvedeném v bodě 2/ tohoto stanoviska se 

změnou č. 3 územního plánu obce Krmelín souhlasí. 

 

Opatření pořizovatele: Požadavky uvedené v bodě 2/ jsou respektovány. 

 

9. Ministerstvo dopravy ČR – stanovisko vydalo Centrum dopravního výzkumu (zn. 

UP/2183/10) a ŘSD ČR (č.j. 002494/10330/2010). 

 

CDV – řešeným územím obce procházejí silnice I. třídy č. 58 a výhledová přeložka silnice I/58 

„Krmelín- obchvat“. Respektujte ochranné pásmo silnice I/58 a budoucí ochranné pásmo přelož-

ky silnice I/58. Do ochranného pásma nenavrhujte objekty určené k bydlení. Požadujeme plně 

respektovat vyjádření ŘSD ČR ze dne 16.6.2010. V rámci širších vztahů upozorňujeme na blíz-

kost veřejného mezinárodního letiště Mošnov. 

 

ŘSD ČR – Naše stanovisko k návrhu zadání ze dne 14.10.2009 byla zapracována do předložené 

dokumentace. K předloženému Návrhu změny č. 3 ÚPO Krmelín nemáme další připomínky. 

 

Opatření pořizovatele: Všechny požadavky jsou respektovány. 

 

10. Obvodní báňský úřad Ostrava, zn. SBS 14149/2010-460/Ing.Tk, ze dne 24. 5. 2010 

 

Obvodní báňský úřad v Ostravě námitek proti projednávanému Návrhu změny č. 3 Územního 

plánu obce Krmelín. 

 



 

 

11. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, č.j. 1546-3304/16427/2010, ze dne 8. 6. 

2010 

 

VUSS Brno vydává k návrhu změny č. 3 ÚPO Krmelín souhlasné závazné stanovisko. 

 

12. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj – stanovisko nepředložili 

 

13. Státní energetická inspekce,č.j. DZ/1065/P-111/10/80.103/Pol ze dne 8. 6. 2010 

 

Návrh změny č. 3 ÚPO Krmelín není v rozporu s ochranou našich zájmů. 

 

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost – stanovisko nepředložili 

 

15. Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídel –č.j. 4.5.2010/26949-

L ze dne 21. 6. 2010 

Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotče-
ný orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
změny č. 3 územního plánu obce Krmelín sděluje: 

V legendě koordinačního výkresu je uvedeno nesprávné označení 2. stupně ochranného pásma 
přírodních léčivých zdrojů. Zákonem č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) bylo označení 
ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů upraveno na II. stupně (římskou číslicí). Vzhle-
dem ke skutečnosti, že se jedná o první výzvu k uplatnění stanoviska ČIL k územně plánova-
cí dokumentaci obce Krmelín, lze předpokládat, že chybné označení je použito i v původní do-
kumentaci územního plánu. V rámci návrhu změny č. 3 požaduje ČIL upravit tuto dokumen-
taci ve výše uvedeném smyslu. 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov - Klimkovice,         

v jejichž ochranném pásmu II. stupně se nacházejí lokality zm 3/Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 

Z7, Z12, Z13 a d.1, nejsou k projednávanému návrhu změny územního plánu další připomínky. 

 

Opatření pořizovatele: Nesprávné označení ochranného pásma bylo opraveno podle výše uve-

deného textu. 

 

Ostatní: 

 

16. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPSŘaK, č.j. MSK 74893/2010, ze dne 3. 6. 2010 

 

Obsah kapitoly II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokláda-

ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje části odůvodnění 

nekoresponduje s obsahem této kapitoly dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-

lytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. Obsahem této kapitoly by mělo být stručné zhodnocení řešení navrhovaného v projed-

návané změně č. 3 ve vztahu k silným a slabým stránkám v území a případným problémům k 

řešení, které vyplynuly z rozboru udržitelného rozvoje zpracovaného v rámci územně analytic-

kých podkladů. 



 

 

 

Opatření pořizovatele: Kapitola II.1.c.) byla doplněna o zhodnocení navrhovaného řešení ve 

vztahu k silným a slabým stránkám v území. 

 

Obec Krmelín, zn. 388/2010, ze dne 22. 6. 2010 

 

Požadavek na úpravu Návrhu změny č. 3 ÚPO Krmelín: Po výškovém zaměření v lokalitě Okraj-

ní se ukázala potřeba vést novou trasu kanalizace odlišně od původního záměru zapracovaného 

do návrhu z dubna 2010. Obec Krmelín požaduje upravit vymezení tras vedení technické infra-

struktury zm3/tv7 tak, aby zahrnovaly i trasy budoucích kanalizačních stok dle přiložených situ-

ačních výkresů nového záměru. 

 

Opatření pořizovatele: Trasa vedení technické infrastruktury zm3/tv7 byla zakreslena podle 

doloženého situačního výkresu. 

 

Žádná ze sousedních obcí připomínku nepodala. 

 

Stanovisko Krajského úřad Moravskoslezského kraje dle § 51, stavebního zákona -               

čj. MSK 115516/2010, ze dne 2. 8. 2010 

 

Krajský úřad posoudil návrh změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín v souladu s ustanovením 

§ 51 odst. 2 stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na 

širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací doku-

mentací vydanou krajem a konstatuje, že z těchto hledisek nemá připomínky.  

 

 

2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo re-

spektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 

Z výsledku projednání Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín nevyplynul po-

žadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje vydal stanovisko (MSK 169605/2009 ze dne 29. 10. 2009), ve 

kterém konstatuje, že lze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

Dále pak konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 3 územního plá-

nu obce Krmelín podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Požadavky na změnu územního plánu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní 

vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní pro-

středí. Jedná se o plochy převážně pro výstavbu rodinných domů, pro dopravní infrastrukturu a 

rozšíření plochy pro výrobu (fotovoltaickou elektrárnu). 

 

 

 

 

 



 

 

3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 

Urbanistická koncepce je vyhodnocena v textové části odůvodnění kapitola II. 1. c), odůvodnění 

k 1. c). Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně. 

 

Z "Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Frýdek Místek" (Ekotoxa, s. r. o., 

listopad 2008, verze 01) vyplývá: 

 

kapitola 4.7.1 Demografický vývoj  

- v území Obce Krmelín v letech 1997–2007 došlo k nárůstu počtu obyvatel z 1 846 na 2 031 

obyvatel, tj. k nárůstu +10,02 %; 

 

kapitola 4.8.2 Bytový fond 

- v území Obce Krmelín v letech 2001–2007 bylo dokončeno 84 bytů (45,0 bytu na 1 000 oby-

vatel), zrušen nebyl žádný byt, tj. změna = přírůstek je 84 bytů, 

- průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel v letech 2001–2007 byl 2,9. 

 

Podle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválné usnesením Vlády České repub-

liky ze dne 20. července 2009 č. 929, území Obce Krmelín náleží do (41) OB2 Rozvojová oblast 

Ostrava. Rozvojové oblasti byly vymezeny v územích, v nichž existují zvýšené požadavky na 

změny v území, u OB2 Ostrava se jedná o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 

činností. Krmelín s ohledem na svou velmi výhodnou polohu, nadprůměrnou dopravní dostup-

nost, vybudovanou technickou infrastrukturu (veřejný vodovod a kanalizace, rozvody plynu) a 

příznivé životní prostředí v sousedství Ostravy vykazuje nesmírně vysokou poptávku po nových 

plochách umožňujících výstavbu zejména rodinných domů i občany dosud bydlícími ve velkých 

městech ostravské aglomerace. 

Územní plán obce, schválený 26. 6. 2002, vymezil zejména poměrně rozsáhlé plochy zastavitel-

ného území (plochy navrhované zástavby) s velkými nároky na vybudování veřejné dopravní a 

technické infrastruktury (mnoho veřejně prospěšných staveb), které jsou postupně investičně př i-

pravovány a výstavby budov v nich intenzivně probíhají. 

 

Plochy požadované k vymezení jako zastavitelné plochy – zejména pro výstavbu rodinných do-

mů – jsou poměrně malých plošných rozsahů a nevyvolávají potřebu nového řešení dopravní in-

frastruktury, plochy sousedí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi vyhovujících pa-

rametrů a jsou napojitelné ekonomicky přijatelným způsobem na stávající sítě a zařízení veřejné 

technické infrastruktury. Navazují na zastavěné území a jsou jeho doplněním. Záborem nově vy-

mezených zastavitelných ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani 

účelových zemědělských a lesních komunikací či polních cest. Výstavbou v nich pravděpodobně 

nedojde ke změně hydrologických a odtokových poměrů v území. Při realizaci výstavby bude 

pravděpodobně velká část nových zastavitelných ploch využita jako zahrady u rodinných domů a 

zůstane tedy jako součást zemědělského půdního fondu. 

 

Upravený návrh (leden 2011) provádí srovnání s RURÚ z prosince 2010. Toto srovnání je uve-

deno v textové části odůvodnění kapitola II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 



 

 

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 

rozvoje území. 

 

 

4. Postup při pořízení  
 

Zadání změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín bylo projednáváno v termínu od 14. 10. 2009 

do 13. 11. 2009 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ze závěrů projednávání zadání nevyplynul poža-

davek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Koncept nebyl také požado-

ván. Zadání bylo schváleno na 16. zasedání zastupitelstva obce Krmelín dne 22. 12. 2009. 

 

Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín byl projednán podle ustanovení § 50, stavební-

ho zákona. Dne 3. 5. 2010 bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání o Návrhu 

změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním ob-

cím a obci, pro kterou je územní plán pořizován. 

 

Dne 21. 5. 2010 v 10.00 hodin se na Magistrátu města Frýdku-Místku uskutečnilo společné jed-

nání. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily své stanoviska do 30 dnů ode dne jednání. Ve 

stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uve-

deným orgánům nahlížet do návrhu změny územního plánu, který byl podle ustanovení § 50 

odst.2, stavebního zákona vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu. 

 

Dne 1. 7. 2010 byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavební-

ho řádu a kultur, požádán o posouzení Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín (č.j. 

MMFM 86286/2010). K žádosti byla přiložena zpráva o projednání, vyhodnocení společného 

jednání o Návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín. 

 

Dne 2. 8. 2010 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, staveb-

ního řádu a kultury stanovisko (č.j. MSK 115516/2010), ve kterém konstatoval, že nemá 

k dokumentaci připomínky. 

 

Na základě stanovisek dotčených orgánů byl Návrh změny č. 3 územního plánu obce Krmelín 

upraven a připraven k řízení o vydání v souladu s ustanovením § 52, stavebního zákona. 

 

Veřejnou vyhláškou (č.j. MMFM 18537/2011) bylo dne 11. 2. 2011 oznámeno zahájení řízení o 

vydání Změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín formou opatření obecné povahy včetně pozvá-

ní k veřejnému projednání. Celý obsah návrhu změny územního plánu byl vystaven k nahlédnutí 

po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Krmelíně, Magistrátu města 

Frýdku-Místku a také elektronicky na internetových stránkách Obce Krmelín. 

 

O upraveném a posouzeném Návrhu územního plánu Krmelín se konalo veřejné projednání dne 

4. 4. 2011 v Obecním domě v Krmelíně. Z veřejného projednání byl pořízen záznam a prezenční 

listina. 

 



 

 

 

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

Z řad dotčených orgánů a veřejnosti byly přede dnem veřejného projednání podány násle-

dující připomínky (úplné znění je ve spise): 

 

1. Pozemkový úřad Frýdek-Místek (č.j. MMFM 20705/2011 ze dne 18.2.2011) – bez připomí-

nek 

 

2. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj (č.j. MMFM 31966/2011 ze dne 

14.3.2011) – bez připomínek 

 
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (č.j. MMFM 33519/2011 ze dne 

17.3.2011) – bez připomínek 

 
4. Státní energetická inspekce (č.j. MMFM 36730/2011 ze dne 23.3.2011) – bez připomínek 

 
5. Statutární město Ostrava (č.j. MMFM 38472/2011 ze dne 28.3.2011) – bez připomínek 

 

Z řad veřejnosti byly při veřejném projednání podány následující písemné námitky: 

 

6. Miloslav Havránek a Eva Havránková, Školní 71, 739 24 Krmelín (č.j. MMFM 41992/2011) 

 

My, níže podepsaní Miloslav Havránek a Eva Havránková (dále i jako „podatelé") jsme vlastníky 

pozemků par. č. 1157, 1159, 1160, 1167 a 1176 v k.ú. Krmelín, Obec Krmelín (dále jen „pozem-

ky", území dotčeně námitkami je shodné s těmito pozemky) Tyto nemovitosti aktuálně využíváme 

převážně k zemědělské činnosti, do budoucna je však plánujeme využít i k dalším účelům. 

 

Obsahem návrhu územního plánu města Krmelín (dále i „návrh") je mimo dalších záměrů také zá-

měr na vymezení veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění s tím, že mají být dotčeny 

všechny uvedené pozemky podatelů. Jako konkretizace ke změnám je uvedeno, že jsou vymeze-

ny změny trasy vedení technické infrastruktury, které podle potřeby obsahují trasy nových vodo-

vodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribuční vedení elektřiny), stře-

dotlakých plynovodů i elektronických komunikačních vedení. 

 

Podatelé tímto podávají v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující námitky, které směřují proti části územ-

ního plánu města Krmelín vymezující plochu pro výše uvedený záměr (plocha shodná s uvedenými 

pozemky). Nesouhlasíme s vymezením jakýchkoli „veřejně prospěšných staveb" na našich pozem-

cích. 

 

Své námitky odůvodňujeme takto: Nesouhlasíme s uvedenými změnami, neboť jimi dojde k zásad-

nímu zásahu do našeho vlastnického práva, který není ničím odůvodněn. Pokud obec Krmelín má 

zájem budovat nové stavby (nadto sloužící jiným soukromým osobám), má hledat takové alternati-

vy, aby nezasahovala do vlastnického práva jiných subjektů, ev. hledat po dohodě s dotčenými 

subjekty možností řešení, které nebudou vlastníky dotčených pozemků poškozovat. Dle našeho 



 

 

názoru v daném případě rovněž nejde o veřejně prospěšné stavby, neboť budování infrastruktury pro 

nově stavěné domy a jiné objekty, nelze označit za veřejný zájem. Z návrhu rovněž není ani seznatel-

né, jaká konkrétní infrastruktura je zamýšlena. Dále s uvedenými změnami nesouhlasíme, neboť 

plánovanými změnami a následně budovanými stavbami „infrastruktury" by došlo k zásadnímu zása-

hu do možnosti využívat výše uvedené pozemky. Stejně tak dojde už samotnou změnou územního 

plánu k poklesu hodnoty pozemků, a to jak z důvodu plánovaných staveb, tak i s ohledem na to, že v 

územním plánu má být zakotvena možnost vyvlastnění. 

 

Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje. 

 

Odůvodnění:  

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelím vymezuje (v souladu s ustanovením § 10 odstavec 1 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů) pro část zastavitelných ploch změny v území – trasy vedení 

technické infrastruktury veřejné infrastruktury zm 3 / tv7, zm 3 / tv8, zm 3 / tv16, zm 3 / tv19, 

které podle potřeby obsahují trasy nových vodovodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektri-

zační soustavy (distribuční vedení elektřiny), středotlakých plynovodů i elektronických komuni-

kačních vedení. Účelem ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. určených požadavků na využívání území je 

územním plánem stanovit strukturu členění území a ponechat podrobnější řešení na řízení vedená 

stavebními úřady s využitím detailnějších podkladů a informací. 

 

Změnou č. 3 Územního plánu obce Krmelím vymezená trasa vedení technické infrastruktury ve-

řejné infrastruktury zm 3 / tv7 je v úseku přes pozemky ve vlastnictví podatelů ( podle evidence 

katastru nemovitostí s platností k 18. 4. 2011 jen pozemky parc. č. 1159, 1160, 1167, 1176 k. ú. 

Krmelín) určená pro stoky kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. pro kanalizaci splňující předmět 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a je tudíž zařazena i 

mezi veřejně prospěšné stavby – splňuje ustanovení § 2 odst. 1 písmeno l) stavebního zákona. 

Vedení trasy vyplývá z konfigurace terénu mezi zastavitelnými plochami a místem napojení na 

stávající stoku splaškové kanalizace směřující do čistírny odpadních vod i místem možného zaús-

tění stoky dešťové kanalizace do vodního toku. Vymezení trasy vedení technické infrastruktury 

veřejné infrastruktury zm 3 / tv7 mimo pozemky ve vlastnictví podatelů není možné – v obesta-

věném úseku ulice Okrajní jsou inženýrské sítě již vybudované a realizace dalších je vyloučena 

normovými vzájemnými odstupy. Podle evidence katastru nemovitostí s platností k 18. 4. 2011 je 

na pozemcích parc. č. 1159, 1160, 1167, 1176 k. ú. Krmelín pro kanalizaci již zřízeno věcné 

břemeno. 

 

Změnou č. 3 Územního plánu obce Krmelím nejsou vymezené trasy vedení technické infrastruk-

tury zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby s možností předkupního práva Obce Krmelín 

k pozemkům podle ustanovení § 101 stavebního zákona, protože územní plán předpokládá pro 

vedení technické infrastruktury jen zřízení věcného břemene u dotčených pozemků. Všechny 

vymezené trasy vedení technické infrastruktury veřejné infrastruktury zm 3 / tv7, zm 3 / tv8, 

zm 3 / tv16, zm 3 / tv19 jsou ale zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastně-

ní – odejmutí nebo omezení práva k pozemkům podle ustanovení § 170 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože 

nelze vyloučit budoucí nedohody s vlastníky dotčených pozemků. 


