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PŘÍLOHA Č. 1
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ VES NAD
ONDŘEJNICÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM
i) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
________________________________________________________________________________
i)1. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky
2008, jež byla schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009, v rozvojové oblasti Ostrava
(OB2). Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy. Pro rozvojové
oblasti jsou tímto dokumentem stanoveny podmínky a úkoly pro územní plánování na str. 5 až 7
Odůvodnění ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí (textová část).
Požadavek „ Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech“ stanovený v odst. č. 26
Politiky územního rozvoje ČR 2008 byl respektován, byla zdůvodněna a ponechána v návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí plocha přestavby P1, která je v současné době zastavěna objekty původně
využívanými ministerstvem obrany, nejedná se o nově navrženou plochu. Po vyhodnocení námitek
a rozhodnutí o nich byla do návrhu ÚP zařazena plocha Z 58, která je vymezena jako veřejné
prostranství k zastavitelné ploše Z21, plocha Z51 pro bydlení a okrajově plochy Z49 a Z50. Po
aktualizaci záplavového území řeky Ondřejnice v roce 2012 byly z návrhu ÚP vypuštěny po
nesouhlasném stanovisku Povodí Odry s.p. v rámci veřejného projednání tam zasahující plochy Z38
a Z39. Do záplavového území zasahuje dopravní plocha Z47.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM
V průběhu pořizování ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR MSK), které nabyly účinnosti dne 4.2.2011. Řešeným
územím ZÚR MSK je celé území Moravskoslezského kraje. Vydáním ZÚR MSK pozbyl Územní
plán velkého územního celku okresu Ostrava platnost, a to vyvolalo úpravu návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí a opakování společného jednání. Projektant do návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí zapracoval všechny záměry viz str. 5 a 6 Odůvodnění Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, plochy a koridory, dále vyhodnotil a zapracoval úkoly pro územní
plánování, které stanovují ZÚR MSK pro rozvojovou oblast OB2.
Na základě stanoviska KÚ MSK do textové části odůvodnění ÚP bylo doplněno odůvodnění
plochy přestavby P1, plochy Z58 veřejného prostranství, Z51 plochy pro bydlení, ploch Z49 a Z50,
1

které okrajově zasahují do záplavového území řeky Ondřejnice. Plocha Z46, na které je umístěna
ČOV se po aktualizaci záplavového území v něm nenachází.
Projektant po dohodě s KÚ MSK vymezil v návrhu koridor pro územní rezervu D517 v šíři 15m.
Projektant upřesnil koridor územní rezervy D51 při zachování šířky koridoru 50m.
Z dokumentace ZÚR je převzat koridor navržené přeložky významné komunikace I/58.
V odůvodnění ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí bylo doplněno vyhodnocení souladu se záměry
cyklotrasy Greenways – evropský turistický koridor Krakow – Wien a napojení kanalizace Staré Vsi
nad Ondřejnicí na kanalizaci Proskovic.
SHRNUTÍ
Po posouzení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatel konstatuje, že
dokumentace po doplnění zdůvodnění ploch v záplavovém území je v souladu s Politikou územního
rozvoje a ÚPD vydanou krajem.

i)2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a stanovuje
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Cílem návrhu územního plánu je vymezit v území
nové plochy určené pro výstavbu s ohledem na udržitelný rozvoj území, který spočívá ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel. Pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny
podmínky umožňující novou výstavbu rodinných domů. Největší navrhovanou plochou k zastavění
je plocha Z1, která je nejdůležitější rozvojovou plochou obce. Z mnoha hledisek je nejvhodnější
k rozvoji bydlení polohou v blízkosti centra obce, je zde dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě
technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci, navazují na stávající plochy
bydlení. Zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a je zde také největší
zájem občanů o výstavbu domů. Zemědělské pozemky v této navržené ploše Z1 náleží do třídy
ochrany II., tato třída ochrany však převažuje v celé obci, proto je obtížné vyhnout se záboru
kvalitních půd. V průběhu pořizování návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato
zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé patové situace s vyřešením dopravního napojení této
zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena do územní rezervy, kterou bude řešit územní
studie, kterou je podmíněna. Další navrhovanou plochou s větší rozlohou je 47-D plocha pro
přeložku silnice I/58. Pro realizaci přeložky je v územním plánu navržena zastavitelná plocha Z47,
která by měla přispět ke snížení zátěže obytného území hlukem a emisemi z dopravy. Vymezení
plochy Z47 bylo po dlouhých jednáních dohodnuto s ŘSaD ČR, v nezastavěném území je nutno
respektovat koridor o celkové šířce 600 m.
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Návrhem Územního plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení
životního prostředí, a to zejména návrhem vybudování gravitační splaškové kanalizace v Košatce a
v části Nový Svět.
Lze konstatovat, že dokumentace svým řešením zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území.
Kulturní hodnotou území je bezesporu dochovaný způsob zastavění obce.
Původní urbanistická struktura zástavby se nejlépe dochovala v okolí kostela sv. Jana Křtitele ve
Staré Vsi a na několika místech podél silnic III/4804 a III/4805 v Košatce (viz koordinační výkres).
V obci se nacházejí nemovité kulturní památky, a to
32377/8-715 zámek č.p.1 s areálem parku,
18373/8-716 kostel sv. Jana Křtitele,
27692/8-716 fara.
Navržená úprava silnice III/4804 včetně nového mostu přes Lubinu v Košatce může zasáhnot do
místa, kde v současnosti stojí pískovcový kříž, pak bude nutné jeho přesunutí do jiné volné plochy
veřejného prostranství.
V obci Stará Ves nad Ondřejnicí se dochovalo několik zajímavých historicky hodnotných staveb a
prvků drobné architektury místního významu- kapliček, křížů, památníků, tyto jsou územním
plánem respektovány.
Návrh územního plánu vymezuje nové plochy s předpokládaným záborem půdy o rozloze 68,01 ha,
z toho je 60,89 ha zemědělských pozemků a 0,60 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z
hlediska ochrany nezastavěného území byly pro návrhy ploch potřebných pro územní rozvoj obce
využity volné proluky uvnitř hranic současně zastavěných území. Další návrhové plochy navazují
na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním. V návrhu projektant respektoval zásady dané
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcí vyhláškou MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF,
Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1076/96 k odnímání
zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle jejího zařazení do tříd ochrany a lesním zákonem.

i)3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
O pořízení Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí rozhodlo Zastupitelstvo obce Stará Ves nad
Ondřejnicí na svém 4. zasedání ( bod 8/040207), které se konalo dne 12.2.2007 v souladu s § 44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů ( dále stavební zákon).
Dne 20.2.2007 obdržel Útvar hlavního architekta žádost o pořízení územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí. Dle § 6 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona je Magistrát města Ostravy úřadem
územního plánování a v přenesené působnosti pořizuje pro obce ve svém správním obvodu na jejich
žádost územní plán, regulační plán a územní studii a také územně plánovací podklady. Dle § 185
odst. 3 úřad územního plánování pořídí územně analytické podklady do 24 měsíců po dni nabytí
účinnosti stavebního zákona tedy do 1.1.2009. Do té doby musí pořízení územně plánovací
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dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v odpovídajícím
rozsahu. Reakcí na žádost o pořízení územního plánu bylo doporučení ÚHA objednat si zpracování
průzkumů a rozborů. Průzkumy a rozbory byly dokončeny ke dni 1.10.2007, což bylo ÚHA MMO
oznámeno dne 11.10.2007 spolu se žádostí o pořízení územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí, o které rozhodlo zastupitelstvo obce dne 26.3. 2007 a svým usnesením č. 5/050307
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona pověřilo zastupitele spoluprací s pořizovatelem při
zpracování návrhu zadání územního plánu.
Zadání bylo projednáno v termínu od 17.12.2007 do 15.1.2008, což bylo ve smyslu § 47 stavebního
zákona oznámeno veřejnou vyhláškou o projednání návrhu zadání Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Útvaru
hlavního architekta MMO, a to od 17. 12 2007 do 15.1.2008 a v této lhůtě mohl každý uplatnit své
připomínky na adrese ÚHA MMO. Veřejná vyhláška byla vystavena na úředních deskách jak
Magistrátu města Ostravy, tak Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí. Zároveň byl návrh zadání
zaslán dotčeným orgánům, ostatním orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím, které mohly
uplatnit u pořizovatele své požadavky v daném termínu. V průběhu projednávání bylo osloveno 31
subjektů. Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů (13 stanovisek a 3 po termínu) bylo
zadání upraveno a upravený návrh zadání byl zaslán obci Stará Ves nad Ondřejnicí.
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Na 9. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí dne 17.3.2008 pod č. usnesení
11/090308 odst. 3 schválilo zastupitelstvo obce návrh zadání Územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí.
Na základě projednaného a upraveného zadání zpracoval projektant návrh Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí. Spolu s vyhodnocením vlivů na životní prostředí a vyhodnocením vlivů
návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území byl návrh předán dne 21.11.2008 pořizovateli k
projednání.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno na str. 7 II. Odůvodnění Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí.
Společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi bylo písemně
oznámeno na 29.1.2009 a dotčené orgány v něm byly vyzvány, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne
společného jednání uplatnily svá stanoviska, sousední obce připomínky a že po dobu 30 dnů je
možno nahlížet do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí na ÚHA MMO a že k později uplatněným
stanoviskům se nepřihlíží. V následujících 30-ti dnech obdržel Útvar hlavního architekta stanoviska
dotčených orgánů a žádost o prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí od Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK, a to o 30 dnů. Po uplynutí této
lhůty obdržel pořizovatel stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského
kraje včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Touto problematikou se zabývá kapitola j)
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA, kapitoly i)4.10. a
i)4.12.
Po vyhodnocení obdržených stanovisek byl pan starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí
pořizovatelem informován, že návrh Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí vyžaduje
úpravu na základě stanoviska Správy CHKO Poodří. Na žádost obce bylo svoláno dohodovací
jednání s tímto orgánem na den 7.7.2009, na kterém byla dohodnuta shoda návrhu ÚP s požadavky
Správy CHKO Poodří.
Dne 2.11. 2009 byl obci Stará Ves nad Ondřejnicí zaslán pokyn k úpravě návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí pro zpracovatele na základě výsledků jeho projednání s dotčenými orgány
a výsledku dohodovacího jednání.
Upravený návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl předán dne 18.2.2010 Útvaru
hlavního architekta k dalšímu pořizování. K upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí bylo
svoláno dne 12.3.2010 opět jednání dotčených orgánů a obce, na kterém bylo dohodnuto, že návrh
bude ještě upraven dle požadavku Povodí Odry, a.s. a Vojenské ubytovací a stavební správy BrnoMO( viz zápis ze společného jednání s dotčenými orgány).
Dne 2.4.2010 byl odeslán dopis dotčeným orgánům s přílohou znovu upraveného návrhu se žádostí
o prověření, zda je zpracovaný a upravený návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí i nadále v souladu
s platnou legislativou a zda i nadále respektuje uplatněná stanoviska. Dne 21.4.2010 obdržel ÚHA
MMO nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK. Toto stanovisko
bylo na základě dohodovacího jednání dne 3.6.2010, na kterém bylo dohodnuto zmenšení a úprava
zastavitelných ploch, respektováno a bylo uloženo projektantovi opravit původní návrh. Po úpravě
bylo dne 15.11.2010 oznámeno konání opakovaného společného jednání o návrhu změny ÚP Stará
Ves nad Ondřejnicí.
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Na základě změny nadřazené územně plánovací dokumentace a změn v území během pořizování
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí aktualizovat
návrh nového Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí (včetně vymezení zastavěného území
obce) a 6.6.2011 takto přepracovaný návrh postoupilo Útvaru hlavního architekta k dalšímu
projednávání. K takto aktualizovanému návrhu územního plánu bylo oznámeno společné jednání
dne 26.7.2011. Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a
dálnic ČR bylo svoláno na den 10.10.2011 dohodovací jednání, na kterém došlo ke shodě. Dne
5.9.2011 byl předán ÚHA upravený návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí, který byl upraven na
základě projednání s dotčenými orgány.
Upravený návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zaslán dne 12.1.2012 na KÚ MSK se žádostí o
posouzení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí krajským úřadem dle § 51 stavebního
zákona. Stanovisko KÚ dle § 51 stavebního zákona bylo obdrženo dne 6.2.2012 s konstatováním,
že krajský úřad shledal nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s
ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a žádá o odstranění těchto nedostatků. (viz kap. 4.6. na
str. 157). Po zapracování připomínek projektantem do návrhu ÚP bylo požádáno dne 1. 3. 2012 o
znovuposouzení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí krajským úřadem. Dne
22.3.2012 obdržel Útvar hlavního architekta MMO potvrzení souhlasu krajského úřadu o odstranění
nedostatků v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. (viz kap. 4.6. na str. 168).
Následně bylo pořizovatelem oznámeno veřejnou vyhláškou konání veřejného projednávání o
upraveném a posouzeném ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vydávaného opatřením obecné povahy,
na den 18.6.2012. Pořizovatel zajistil, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl
návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele,
kterým je Útvar hlavního architekta MMO, Prokešovo náměstí 8, Ostrava a v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí, zároveň byl návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí vystaven dálkovým
přístupem na webových stránkách Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách obce Stará
Ves nad Ondřejnicí. Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno, že nejpozději při veřejném projednání
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle odst. 2 §52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Námitky proti návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti( §52 odst. 2). K veřejnému projednání přizval
pořizovatel jednotlivě obec, pro kterou se územní plán pořizuje, dotčené orgány a sousední obce, a
to 30 dnů předem. Na veřejném projednání byli přítomni opět seznámeni s tím, že nejpozději při
veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle odst. 2 §52 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Přítomni byli obeznámeni, že námitky proti návrhu Územního
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti. Dotčené orgány byly upozorněny, aby uplatnily na závěr veřejného projednání své
stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
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námitkám, že se nepřihlíží. Dále bylo pořizovatelem oznámeno, že ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se
nepřihlíží.
V rámci veřejného projednávání bylo podáno 47 námitek a 4 připomínky ( jedna připomínka byla
vyhodnocena jako námitka) viz kapitoly l) a m), které pořizovatel, ve spolupráci s určeným
zastupitelem a zpracovatelem vyhodnotili a zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných
k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Vyhodnocené námitky byly doplněny o
stanoviska dotčených orgánů a zaslány obci Stará Ves nad Ondřejnicí k posouzení k rozdílným
stanoviskům při vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách. Bylo navrženo 15 námitkám
vyhovět, 7 námitkám vyhovět částečně a 26 námitkám nevyhovět. Připomínkám nebylo vyhověno.
Od 1.1.2013 nabyla účinnost novela stavebního zákona, na základě které pokračovalo další
pořizování ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel s určeným zastupitelem na základě výsledků
veřejného projednání usoudili, že návrh územního plánu je ještě potřebné upravit.
Po úpravě návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí projektantem, oznámil
pořizovatel veřejnou vyhláškou opakované veřejné projednání na den 3.7.2013. Opakované veřejné
projednání se týkalo upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu změn od posledního veřejného
projednání. Na tomto opakovaném veřejném projednání byli přítomni seznámeni, že námitky proti
návrhu územního plánu (v tomto případě Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dále bylo pořizovatelem
oznámeno, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejném 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 upozorněni. Na skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3
stavebního zákona jako i o skutečnosti, že opakované veřejné projednání se týká upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území v rozsahu změn od posledního veřejného projednání, byly dotčené osoby
upozorněny písemně oznámením jak na kamenných úředních deskách Magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města
Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP bylo obdrženo 23 námitek, které pořizovatel
s určeným zastupitelem a zpracovatelem posoudili a pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o
námitkách a rozeslal dotčeným orgánům Výzvu k uplatnění stanoviska k obdrženému Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí po opakovaném veřejném projednání. Všechna stanoviska dotčených
orgánů byla souhlasná a na základě stanoviska Správy CHKO Poodří byl doplněn obsah
odůvodnění námitky č. 3 a č. 11.
Převážná část námitek směřovala k nově navrženému dopravnímu napojení zastavitelné plochy Z1,
které bylo nově navrženo projektantem k opakovanému veřejnému projednávání. Nastala patová
situace, jak zastavitelnou plochu dopravně napojit a tím se zabrzdil průběh dalšího pořizování.
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Na základě podaných námitek k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí a zvláštního podnětu obce
nechal pořizovatel znovu posoudit potřebu zastavitelných ploch projektantovi dle aktuálních
statistických podkladů a v důsledku nově vypočtených údajů bylo rozhodnuto o převedení části
zastavitelných ploch Z1 do územní rezervy. Zábor nově navržených zemědělských ploch určených
k zástavbě byl snížen u výměry levé plochy Z1 o 2,70 ha a u výměry pravé plochy Z1 o 1,67 ha.
Tyto části byly převedeny do územní rezervy, která bude řešena územní studii. Zemědělská půda do
doby zpracování územní studie může být půda nadále hospodářsky obhospodařována. V důsledku
změny návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí (zmenšení zastavitelné plochy) pořizovatel oznámil
veřejnou vyhláškou konání na den 6.3.2014 2. opakované veřejné projednání návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí. O provedených úpravách písemně informoval starosta obce majitelé pozemků,
kterých se tato úprava dotkne, tak aby v následném opakovaném veřejném projednání byli o této
skutečnosti informováni a mohli tak hájit svá hmotná práva. Po opakovaném veřejném projednání
bylo obdrženo 5 námitek a 1 připomínka. Pouze k 1 námitce byl zpracován návrh rozhodnutí o
námitce, k ostatním námitkám nebylo přihlíženo buď z důvodů nesplnění termínu pro podání
námitky, nebo k nepříslušnosti podání námitky, protože se nevztahovala k části návrhu ÚP Stará
Ves nad Ondřejnicí, který byl od posledního veřejného projednání změněn. Po odeslání Návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek dotčeným orgánům, nebylo obdrženo žádné
nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
obdržených připomínek viz str. 255 této přílohy.
Pořizovatel posoudil návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí z pohledu jeho souladu s
požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Po vyhodnocení pořizovatel
konstatuje, že návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je pořízen a zpracován v souladu s
požadavky stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, zejména
vyhlášky č. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

i)4. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů např. požadavků na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí je zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů a
výsledky dohodovacích jednání k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Ty jsou součástí
následujících jednotlivých kapitol.
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i)4.1. Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí obdržena v rámci společného
projednání konaného dne 29.1.2009

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh není v rozporu
s ochranou jeho zájmů.

14

15

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení. Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě
konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.

16

17

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá námitky k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

18

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí respektování podmínky ochranných pásem letiště OSTRAVA-MOŠNOV, byla zakreslena do ÚP.

19

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k projednávanému ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky.

20

21

Vyhodnocení stanoviska:
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem. Výše
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný souhlas
RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace.
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Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu.

23

24

Vyhodnocení stanoviska:
Výše uvedené připomínky byly zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

25

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k předloženému návrhu ÚP žádné připomínky.
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Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí respektování výše uvedených ochranných pásem.

27

28

29

Vyhodnocení stanoviska:
K bodu 1
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejsou dotčeny.
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K bodu 2
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny, a že dotčený orgán nemá námitky k
Územnímu plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.
K bodu 3
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 4
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 5
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.
K bodu 6
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou v působnosti krajského úřadu,
bereme na vědomí připomínku, aby mezi podklady, ze kterých vycházel zpracovatel byl zahrnut i generel nadregionálního a
regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje – Ageris s.r.o.
K bodu 7
Stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno samostatně.
K bodu 8
Na základě nesouhlasného vyjádření krajského úřadu k záboru ZPF v rámci návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí plochy
1-SB a 14-SB bylo svoláno dohodovací jednání. V rámci tohoto jednání došlo k vzájemné dohodě na jejíž základě byla dokumentace
upravena. Souhlasné stanovisko krajského úřadu bude vydáno v rámci opakovaného společného jednání (viz dále - zápis z
dohodovacího jednání).
K bodu 9
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 86/2002, o ochraně ovzduší v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny
a krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí.
K bodu 10
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny.

31

32

33

Vyhodnocení stanoviska:
Ochrana vod:
Bereme na vědomí stanovisko z hlediska ochrany vod, podrobněji bude tato problematika řešena v rámci územního a stavebního
řízení.

34

Ochrana ZPF:. Bereme na vědomí, že příslušným orgánem k udělení souhlasu je Krajský úřad Moravskoslezského kraje i
připomínku, aby k zastavění byla navrhovány přednostně plochy v zastavěném území obce.
Ochrana přírody:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán dává k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí kladné stanovisko za splnění
podmínky, že rozsah ploch Z1, R1, Z14 a R3 bude upraven v souladu s Hodnocením krajinného rázu ORP Ostrava.
Lesní hospodářství:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá připomínky a dává k předloženému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

35

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, že nemá k předložené dokumentaci
připomínky.

36

37

38

39

Vyhodnocení stanoviska:
Na základě nesouhlasného stanoviska bylo svoláno dohodovací jednání a jeho závěry byly zapracovány do návrhu Územního plánu
obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše zmiňovaný dotčený orgán neuplatňuje k předložené dokumentaci žádné připomínky.

49

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí požadavek výše uvedeného dotčeného orgánu.

50

Vyhodnocení stanoviska:
Návrh respektuje výše uvedené skutečnosti uvedené ve vyjádření dotčeného orgánu.

51

52

Vyhodnocení stanoviska:
Požadavky vyplývající z koordinovaného stanoviska KÚ k návrhu ÚP byly řešeny v rámci dohodovacího jednání dne 3. 6. 2010 viz
str. 87, ostatní připomínky byly respektovány.

53

i)4.2.Obdržená stanoviska v rámci opakovaného společného jednání konaného
dne 12.3.2010

54

55

Vyhodnocení stanoviska:
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem. Výše
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný souhlas
RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace.

56

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh
není v rozporu s ochranou jeho zájmů.

57

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí a bylo doplněno do návrhu ÚP.

58

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že AOPK ČR Středisko Ostrava nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky.

59

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad v Ostravě nemá připomínky k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

60

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko Správy CHKO Poodří, že nemá připomínky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

61

62

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí kladné stanovisko odboru Ochrany životního prostředí MMO. Výše uvedená podmínka byla zohledněna.

63

64

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí nevymezuje konkrétní stavby, ale funkční plochy.

65

Vyhodnocení stanoviska:
Předané podklady budou zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

66

i)4.3.Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí po dopisu zaslaném dne
2.4.2010

67

68

Vyhodnocení stanoviska:
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem. Výše
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný souhlas
RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace

69

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený orgán nemá námitky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

70

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí podmínku respektování ochranných pásem letiště Ostrava/Mošnov.

71

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh
není v rozporu s ochranou jeho zájmů.

72

73

74

Vyhodnocení stanoviska:
Projektant doplnil ochranná pásma do upraveného návrhu ÚP Stará Ves a upravil návrh viz závazné stanovisko.

75

76

77

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí požadavek obce Krmelín, tento požadavek byl zapracován do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

78

79

Vyhodnocení stanoviska:
Na základě nesouhlasného stanoviska výše uvedeného orgánu bylo svoláno dohodovací jednání.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k přepracovanému návrhu ÚP .

89

Vyhodnocení stanoviska:
Sesuvná území a jiné nebezpečné svahové deformace jsou obsaženy v grafické části upraveného návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí.

90

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad v Ostravě nemá námitky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

91

92

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.

93

94

Vyhodnocení stanoviska:
Výše uvedené připomínky byly zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

95

96

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu s podmínkou, že budou zohledněny závěry vyplývající
z posouzení ÚP obce Stará Ves nad Ondřejnicí z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

97

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření společnosti Centrum dopravního výzkumu, že nemají k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves
nad Ondřejnicí žádné připomínky.

98

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí žádné připomínky.

99

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí žádné připomínky.

100

101

102

Vyhodnocení stanoviska:
Projektant zapracoval připomínky výše uvedeného orgánu do návrhu ÚP.

103

i)4.4. Obdržená stanoviska v rámci opakovaného společného jednání konaného
dne 15. 11.2010

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh
není v rozporu s ochranou jeho zájmů.

104

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje k návrhu ÚP žádné připomínky.

105

106

Vyhodnocení stanoviska:
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem. Výše
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný souhlas
RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace.

107

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí nemá námitky.

108

109

110

111

112

113

Vyhodnocení stanoviska:
Byla respektována ochranná pásma zájmových území Ministerstva obrany ČR v návrhu ÚP.

114

Vyhod
nocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Centrum dopravního výzkumu nemá k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky.

115

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.

116

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený orgán nám sděluje, že k předmětnému návrhu nemá žádné připomínky.

117

118

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k návrhu ÚP.

119

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše jmenovaný dotčený orgán nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky.

120

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše jmenovaný dotčený orgán nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky.

121

122

123

124

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání
dotčené veřejné zájmy a na základě výše uvedeného s upraveným návrhem ÚP souhlasí.

125

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko, že Úřad pro civilní letectví nemá námitky při respektování ochranných pásem letiště Mošnov .

126

i)

4.5. Obdržená stanoviska v rámci opakovaného společného jednání
konaného dne 26. 07.2011

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, že neuplatňuje žádné námitky a s návrhem ÚP souhlasí.

127

128

129

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.

130

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje k návrhu ÚP žádné připomínky.

131

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k návrhu ÚP žádné připomínky.

132

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že Zemědělská vodohospodářská správa nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky.

133

134

135

Vyhodnocení stanoviska:
Požadavky Povodí Odry s.p. byly zapracovány do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

136

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí námitky.

137

138

139

Vyhodnocení stanoviska:
Na základě výše uvedeného stanoviska a stanoviska Ministerstva dopravy bylo svoláno dohodovací jednání na den 10.10.2011.

140

141

Vyhodnocení stanoviska:
Na základě výše uvedeného stanoviska bylo svoláno dohodovací jednání na den 10.10.2011.

142

143

144

145

146

Vyhodnocení stanoviska:
Výše uvedený požadavek dotčeného orgánu byl zahrnut do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

147

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí výše uvedené sdělení.

148

Vyhodnocení stanoviska:
Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic bylo předmětem dohodovacího jednání dne 10.10.2011.

149

150

151

152

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí koordinované stanovisko KÚ MSK Odboru životního prostředí a zemědělství.

153

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Správy CHKO Poodří včetně opravy chyby v zonaci CHKO.

154

155

Vyhodnocení stanoviska:
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu .

156

i)4.6. Posouzení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí krajským
úřadem

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

i) 4.7. Vyhodnocení stanovisek v rámci veřejného projednání konaného dne
18.6.2012

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě k aktuálnímu návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

170

171

172

Vyhodnocení stanoviska: V lokalitě Z21 opravil projektant navrženou plynovou stanici za stávající. V návrhu ÚP byla
respektována plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem.

173

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedenou informaci Zemědělské vodohospodářské správy,
územního pracoviště Brno k veřejnému projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

174

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného orgánu, že návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
není v rozporu s ochranou jeho zájmů a neuplatňuje žádné námitky proti jeho schválení v rámci veřejného projednávání.

175

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, že zájmy a limity
Ministerstva obrany byly zapracovány v souladu se stanovisky a návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí není v rozporu se
zájmy Ministerstva obrany.

176

177

178

Vyhodnocení stanoviska: bereme na vědomí připomínku ve stanovisko k zásobování vodou – byla opravena akumulace
vody vodojemů na 1x250 a 1x150 m3 pro Starou Ves nad Ondřejnicí i Košatku v projektové dokumentaci. Byly vzaty
na vědomí obecné podmínky k ochranným pásmům uváděných ve stanovisku SmVaK Ostrava, a.s.

179

180

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a
Olomouckého nemá námitky k návrhu ÚP za předpokladu respektování ochrany dobývacího prostoru s názvem
Krmelín ev.č. 4 0039. V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není uvedeno žádné opatření řešící ochranu
ložiska, které by omezovalo výstavbu na povrchu dobývacího prostoru.

181

182

183

Vyhodnocení stanoviska:
1.V návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl vymezen koridor pro vedení přeložky I/58 i na pozemcích 470, 477/1,
472/2, 478 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
2. Plocha dopravy pro přeložku silnice I/58 je vymezena 5 metrů od hrany náspu stávajícího tělesa silnice I/58
v zastavěném území, mimo zastavěné území v rozsahu koridoru vymezeného v nadřazené územně plánovací
dokumentaci v Zásadách územního rozvoje pro Moravskoslezský kraj.
3. V ÚPD je vymezena stávající OPS I/58 ve smyslu a rozsahu §30 z. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. V návrhu ÚP byla přepracována přípustnost využití ploch D (dopravní infrastruktura) jako veřejných prostranství, pro
umístění prvků drobné architektury a mobiliáře veřejných prostranství (str. 15 Návrhu).
5. Bylo sjednoceno značení ploch v textu výrokové části a grafické části návrhu ÚP.

184

185

186

187

188

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy nemá k předloženému
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí námitky.

189

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného orgánu, že k projednávanému návrhu
územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí nemá připomínky.

190

Vyhodnocení stanoviska: V upraveném návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zakreslena aktualizovaná záplavová
území Odry, Lubiny a Ondřejnice. Navržené zastavitelné plochy Z36 a Z37, které se ocitly v aktivní zóně stanoveného
záplavového území byly z návrhu vypuštěny. Do návrhu ÚP byl zapracován návrh prodloužení odsazené levobřežní
hráze Lubiny.

191

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Úřad pro civilní letectví nemá námitek k návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí v rámci veřejného projednání za podmínky respektování ochranných pásem letiště Ostrava – Mošnov.
Ochranná pásma jsou zakreslena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

192

i)4.8. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí v rámci
opakovaného veřejného projednání konaného dne 3. 7. 2013

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko NET4GAS k aktuálnímu návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí.

193

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

194

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko k upravenému návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí.

195

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko k upravenému návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí.

196

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko k upravenému návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí. Připomínka ve stanovisku ze dne 1.6.2012 k zásobování vodou- akumulace vody
vodojemů na 1x250 a 1x150 m3 pro Starou Ves nad Ondřejnicí i Košatku byla opravena v projektové
dokumentaci. Byly vzaty na vědomí obecné podmínky k ochranným pásmům uváděných ve stanovisku
SmVaK Ostrava, a.s.

197

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko Obvodního báňského úřadu
k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

198

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k aktuálnímu návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

199

200

Vyhodnocení stanoviska: Dopravní obslužnost tohoto území byla projektantem přepracována včetně
zmenšení zastavitelné plochy Z1.

201

202

Vyhodnocení stanoviska: Projektant dostal pokyn k úpravě návrhu ÚP dle stanoviska KÚ MSK.

203

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Odboru dopravy MMO, že nemá k návrhu ÚP
námitky.

204

205

206

Vyhodnocení stanoviska: výše uvedené požadavky byly zapracovány do pokynů pro projektanta k úpravě
návrhu ÚP.

207

208
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210
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212

213

Vyhodnocení stanoviska: I. Ochrana vod: kladné stanovisko za předpokladu respektování protipovodňových opatření na
vodních tocích Odra, Lubina a Ondřejnice – byl předán pokyn projektantovi k posouzení a úpravě.
II. Ochrana ZPF dle ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění je příslušný k souhlasu dle ust. § 5 odst. 2 cit. Zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Příslušný dotčený orgán byl v rámci opakovaného veřejného
projednání obeslán.
III. Ochrana přírody: kladné stanovisko s podmínkou úpravy a doplnění podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití dle výše uvedeného stanoviska – byl předán pokyn projektantovi k posouzení a úpravě.

214

215

216

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí nesouhlasné stanovisko ŘSaD ČR, jejich požadavky byly
zapracovány do návrhu ÚP.

217

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí nepřesnost v označení 2. stupně (správně II. stupně)
ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů. Tato nepřesnost bude v případě úpravy dokumentu
zapracována. Text strany č. 62 Odůvodnění byl opraven.

218

i) 4.9. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k Výzvě k uplatnění
stanoviska k Rozhodnutí o námitkách k ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
v rámci opakovaného veřejného projednání ze dne 3.7.2013

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky.

219

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí , že výše uvedený dotčený orgán souhlasí s návrhem rozhodnutí
o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek k ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

220

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Odbor dopravy MMO nemá námitky.

221

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že vyhodnocení námitek není v rozporu s ochranou zájmů
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb.

222

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě s návrhem
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

223

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Ministerstvo obrany ČR nemá k návrhu rozhodnutí o
námitkách připomínky.

224

225

226

Vyhodnocení stanoviska: Na základě stanoviska Správy CHKO Poodří bylo doplněno odůvodnění námitek
č. 3 a č. 11 k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

227

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK
k návrhu rozhodnutí o námitkách.

228

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že KÚ MSK Odbor územního plánování, stavebního řádu a
kultury k návrhu rozhodnutí o námitkách neshledal nedostatky.

229

230

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí kladné stanovisko Odboru ochrany životního prostředí MMO
k návrhu rozhodnutí o námitkách.

231

i)4.10. Žádost o stanovisko dle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny
Pořizovatel si telefonicky ověřil, zda-li v případě zmenšení zastavitelné plochy (zmenšení záboru
zemědělského půdního fondu) je nutno si vyžádat stanovisko dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny. Bylo pořizovateli sděleno, že není nutné návrh územního plánu opakovaně posuzovat z hlediska
životního prostředí.
Výše uvedené sdělení nám bylo písemně potvrzeno stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém uvedlo následující:
Po opakovaném veřejném projednání (dne 3.7.2013) došlo dále k úpravě návrhu spočívající ve zmenšení
zastavitelné plochy Z1 o 4,39 ha. Na základě této úpravy není nutné návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
opakovaně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. (viz str. 192).

232

i)4.11.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí v rámci
opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
konaného dne 6.3.2014.

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro MSK s upraveným návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

233

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí výše uvedené stanovisko RWE GasNet, s.r.o. s upraveným
návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

234

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje s upraveným návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

235

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK
s upraveným návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

236

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Ředitelství silnic a dálnic k upravenému
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Obsah upozornění není předmětem ÚP.

237

238

239

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko SmVaK Ostrava a.s. bez námitek s upraveným
návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

240

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Odry,
Frýdek Místek s upraveným návrhem Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Výše uvedené požadavky
budou řešeny až v následujících stupních územně plánovací dokumentace.

241

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy bez
námitek k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

242

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří a
krajského střediska Ostravy k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Jejich
požadavek, aby nové řešení dopravní obslužnosti funkční plochy smíšené obytné SB-1 v lokalitě Zakostelí
koncepčně řešilo likvidaci dešťových vod s cílem vyloučení negativních vlivů na biotop zvláště chráněných
druhů v CHKO Poodří bude projednáno v rámci územní studie, jejíž zpracování je podmínkou zastavitelnosti
plochy.

243

i)4.12. Žádost o stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny
Pořizovatel dne 13.1.2014 dle ust. § 53 odst. 2 zaslal na Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životní
prostředí a zemědělství žádost o stanovisko zda má být upravený Územní plán Ostravy posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí.
Dne 23.1.2014 obdržel pořizovatel od výše uvedeného dotčeného orgánu níže uvedené stanovisko:

244

245

246

247

Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí, jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydal k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
dne 17.4. 2009 stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č.j. MSK
66288/2009).
Toto stanovisko je na str. 52.
Následně byl návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí opakovaně projednáván v roce 2010 a krajský úřad vydal
k opakovanému společnému jednání dne 17.12.2010 (č.j. MSK 180217/2010) koordinované stanovisko, ve
kterém dotčený orgán uvedl platnost výše uvedeného stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Toto stanovisko je na str. 122.
V roce 2011 v rámci opakovaného společného jednání na základě nových úprav v návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, bylo nutné tyto úpravy zohlednit také ve vyhodnocení vlivů tohoto návrhu ÚP na
životní prostředí. V koordinovaném stanovisku k opakovanému společnému jednání ze dne 17.8.2011 (č.j.
MSK 117599/2011) bylo konstatováno, že stanovisko dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
vydané dne 17.4.2009 (č.j.MSK 66288/2009) je neplatné a krajský úřad požadoval předložit SEA
vyhodnocení, ve kterém bude návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vyhodnocen včetně provedených úprav,
jež jsou důvodem opakovaného společného jednání. Toto stanovisko je na str. 150.
Dne 18.6. 2012 v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl součástí zveřejněné
dokumentace i dodatek k vyhodnocení vlivů upraveného návrhu na životní prostředí.
Ze závěrů Dodatku vyhodnocení vlivu na životní prostředí vyplývá, že pro záměry specifikované v tomto
dodatku platí dodržování podmínek uvedených v textové části Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí.
Dále ze závěrů vyplývá, že návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je pro obec ekologicky
přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření uvedené ve
vyhodnocení. Ty byly projektantem a pořizovatelem respektovány.
Po zapracování úprav po veřejném projednání se dne 3.7.2013 konalo opakované veřejné projednání návrhu
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Dne 14. 1. 2014 požádal pořizovatel dle odst. 53 odst. 2 stavebního zákona o vydání stanoviska dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a o vydání stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny krajský úřad MSK. Toto stanovisko je na str. 245.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal
k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí souhlasné stanovisko. Dále krajský úřad ve stanovisku
konstatoval, že následné úpravy návrhu ÚP po prvním veřejném projednání dne 18.6.2012 není nutné dále
posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po opakovaném veřejném projednání 3.7.2013
došlo dále k úpravě návrhu spočívající ve zmenšení zastavitelné plochy Z 1. Na základě této úpravy rovněž
není nutné návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí opakovaně posuzovat.
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad konstatuje, že návrh ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí, jak byl předložen k opakovanému společnému jednání dne 27.6.2011, včetně úprav návrhu
k veřejnému projednání dne 18.6.2012 a k opakovanému veřejnému projednání dne 3.7.2013 a úprav,
nemůže mít ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Toto stanovisko se vztahuje jen na správní území obce
mimo chráněnou krajinnou oblast Poodří.

248

Pořizovatel dne 13.1.2014 dle ust. § 53 odst. 2 zaslal na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Správu
CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava žádost o stanovisko zda má být upravený Územní plán Ostravy
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.
Dne 28.1.2014 obdržel pořizovatel od výše uvedeného dotčeného orgánu níže uvedené stanovisko:

249
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Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, po posouzení koncepce „ Upravený návrh Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí“ vydal v souladu s § 45i odst. 1 zákona Stanovisko, že uvedená koncepce nemůže
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a
ptačí oblasti.

251

i)4.13. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k Výzvě k
uplatnění
stanoviska k Rozhodnutí o námitkách k ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí v rámci
opakovaného veřejného projednání ze dne 6.3.2014

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Odbor dopravy MMO nemá námitky k Návrhu rozhodnutí o námitkách
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání konaného dne 6.3.2014 k
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

252

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí sdělení, že Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a
Olomouckého nemá námitky k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci
2. opakovaného veřejného projednání dne 6. 3. 2014 k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

253

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Správa CHKO Poodří souhlasí s předloženým Návrhem rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí.

254

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí, že Ministerstvo vnitra ČR neuplatňuje k Návrhu rozhodnutí o námitkách
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí žádné stanovisko.

255

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Odboru infrastruktury a ÚP Ministerstva dopravy
k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného
projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.

256

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, že nemá k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání konaného dne 6.3.2014 k návrhu Územního
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky.

257

258

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí kladné stanovisko Odboru ochrany životního prostředí MMO k Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na úseku Ochrany vod, Ochrany zemědělského půdního fondu,
Ochrany přírody a Lesního hospodářství.

259

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Úřadu pro civilní letectví k Návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.

260

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Českého inspektorátu lázní a zřídel k Návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.

261

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného
veřejného projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.

262

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územního
inspektorátu pro Moravskoslezský kraj k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez
uplatnění námitek.

263

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání,
konaného dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.

264

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy
IX pracoviště Ostrava k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2.
opakovaného veřejného projednání, konaného dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez
připomínek.

265

Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Ministerstva obrany ČR k Návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání, konaného dne 6.3.2014, k
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Krajského úřadu MSK Odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2.
opakovaného veřejného projednání, konaného dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, že
neshledal nedostatky.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí souhlasné stanovisko oddělení památkové péče ÚHA MMO k Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání,
konaného dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k Návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání, konaného
dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko Krajské hygienické stanice MSK k Návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání, konaného
dne 6.3.2014, k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bez připomínek.
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Vyhodnocení stanoviska: Bereme na vědomí stanovisko KÚ MSK Odboru životního prostředí a zemědělství k Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 2. opakovaného veřejného projednání,
konaného dne 6.3.2014, k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí , že nejsou dotčeny zájmy chráněné krajským úřadem.

271

272

j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
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k) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí je zpracováno
v souladu s §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu
přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.. Požadavek na jeho zpracování
vznesl Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
(Příloha A k Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území).
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí si objednal
zpracovatel Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Atelier Archplan s.r.o. u zhotovitele ENVIROAD
s.r.o., Chelčického 4, 702 00 Ostrava, zastoupený konkrétně Mgr. Petrou Litvikovou a Ing. Petrem
Tovaryšem ( OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu
stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí č.j.: 914/139/OPVŽP/95). Po opakované úpravě
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí vyvolané požadavky dotčených orgánů v rámci
projednávání návrhu územního plánu došlo ke změnám v navržené koncepci řešení a navíc byly vydány
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje obsahující záměry, které bylo nutno zapracovat do
návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Změny se týkaly především zvětšení plochy pro přeložku
silnice I/58, změny vymezení a tras prvků ÚSES, zapracování územní rezervy pro vodní cestu Dunaj – Odra
– Labe, vypuštění některých zastavitelných ploch, změny vymezení některých zastavitelných ploch, úpravy
trasy silnice III/4808 a některých místních komunikací, vymezení protipovodňových opatření atp. Na
základě požadavku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
který byl formulován v koordinovaném stanovisku č.j. MSK 117599/2011 ze dne 17.8.2011 byl vypracován
Dodatek k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území s přílohou „Vyhodnocení vlivu
návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí“.
Ze závěrů Dodatku vyhodnocení vlivu na životní prostředí vyplývá, že pro záměry specifikované v tomto
dodatku platí dodržování podmínek uvedených v textové části Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí.
Dále ze závěrů vyplývá, že návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je pro obec ekologicky
přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření uvedené ve
vyhodnocení. Ty byly projektantem a pořizovatelem respektovány.
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na evropsky významnou lokalitu a
ptačí oblast Poodří je zpracováno v souladu s §45i odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ
MSK. Elaborát je zpracován jako samostatný svazek (Příloha B k Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území. Ze závěru vyplývá, že návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí nemá
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Poodří a ptačí oblasti
Poodří. Vyhodnocení také stanovuje potřebná opatření a doporučení zmírňující dopady navrženého řešení,
která jsou respektována. Zpracování dodatku k Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebylo požadováno. Závěrem dodatku
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí je uvedeno, že
„Stále je možné konstatovat, že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení
převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy podmínky života budoucích
generací.
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l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
l)1.NÁMITKY OBDRŽENÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÁ
VES NAD ONDŘEJNICÍ KONANÉHO DNE 18.6.2012.
Námitka č.1
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Námitce č. 1 podané panem Jiřím Lyčkou, bytem Staroveská 277, Brušperk, ze dne 21.5.2012, kterou podal v rámci
řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí proti zařazení pozemku p. č. 1136 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí do plochy NS (Plochy smíšené nezastavěného území) a žádá o zařazení části pozemku p. č. 1136 o výměře
1000m2 do plochy SB (Plochy smíšené obytné), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti. Pan Jiří Lyčka je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 1136 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Jiřího Lyčky posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při
veřejném 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.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 oznámením písemně jak na kamenných úředních deskách na Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu
Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará
Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jiří Lyčka podal písemnou námitku na obecní úřad dne 21.5.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu
obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Námitka pana Jiřího Lyčky byla podána písemně 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. 1136 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je veden na Katastru nemovitostí Moravskoslezského kraje jako
trvalý travní porost, tudíž se jedná o zemědělský pozemek. Jedná o zemědělský pozemek II. třídy ochrany dle Vyhlášky
č. 48/2011 Sb.,o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, který může být vyjímán ze ZPF pouze
výjimečně. Namítající žádá o zařazení části tohoto pozemku o výměře 1000 m2 do plochy SB ( Plochy smíšené
obytné). Pozemek se nachází ve vyhlášeném záplavovém území Q100 řeky Ondřejnice.
Pro Starou Ves nad Ondřejnicí jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). V ZÚR MSK je potvrzeno zařazení Staré Vsi nad Ondřejnicí do rozvojové
oblasti republikového významu OB2 Ostrava. V rámci ZÚR MSK je pro rozvojovou oblast OB2 stanoven mimo jiné
úkol pro územní plánování: - nové rozvojové plochy vymezovat: přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo
devastovaných území a v prolukách stávající zástavby, výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo
plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury, mimo stanovená záplavová území (v záplavových
územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech).
Vzhledem k tomu, že k výše uvedenému pozemku bylo vydáno Stavebním úřadem – Městský úřad Brušperk územní
rozhodnutí čj. 328/1445/97/Zh ze dne 11.8.1997 o umístění stavby, požádal pořizovatel o znovu posouzení této části
pozemku p.č. 1136 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Povodí Odry, s. p., který je správcem toku, ve kterém nám bylo
sděleno, že Povodí Odry, s. p. nemá zásadní námitku pro zařazení části pozemku p.č. 1136 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí o výměře 1000m2 do plochy SB (Plochy smíšené obytné). Po individuálním posouzení stavby, lze ji připustit
při splnění podmínek pro záplavové území Q100.
Při posouzení výše uvedeného pozemku došel pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce k závěru, že
se jedná o zvláštní případ, že již bylo vydáno na výše uvedenou část pozemku územní rozhodnutí o umístění stavby a
v průběhu dalšího pořizování nebyl vznesen dotčenými orgány nesouhlas vůči zařazení této části pozemku do
zastavitelné plochy a navrhují proto požadavku namítajícího vyhovět. Požadavek svým rozsahem nenarušuje bilanci
potřebných ploch pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího.
U části pozemku p.č. 1136 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí o výměře 1000 m2 se změnil způsob využití na plochu SB
(Plochy smíšené obytné).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitka č.2
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Námitce č. 2 podané panem Ing. Josefem Mikušem, bytem K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
30.5.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p. č. 1411/15
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se žádostí o zařazení tohoto pozemku do plochy SB (Plochy smíšené obytné),
se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Josef Mikuš je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 1411/15 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Josef Mikuš podal písemnou námitku dne 30.5.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Námitka pana Ing. Josefy Mikuše byla podána písemně 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. 1411/15 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí spolu s vedlejším pozemkem p. č. 1411/14 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí, ke kterému byla také vznesena námitka, doplňují proluku mezi plochou SB ( Plochy smíšené obytné) a VZ
( Plochy zemědělské výroby) v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Pozemek nezasahuje do volné
přírody. Při posouzení výše uvedeného pozemku došel pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce
k závěru, že se jedná o zemědělský pozemek II. třídy ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb.,o stanovení tříd ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, který může být vyjímán ze ZPF pouze výjimečně, ale vzhledem k tomu, že se jedná o
proluku mezi zastavitelnými plochami, nedochází k rozporu se Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který naopak upřednostňuje zastavitelnost stavebních proluk Jedná se o
pozemek, ke kterému je jak dopravní napojení, tak napojení na inženýrské sítě, navazuje na zastavěné území obce a
zastavitelnou plochu SB. Vyhovění požadavku namítajícího nenarušuje urbanistickou koncepci území.
U pozemku p.č. 1411/15 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se změnil způsob využití na plochu SB (Plochy smíšené
obytné).
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Námitce č. 3 podané panem Ing. Josefem Mikušem, bytem K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
30.5.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p. č. 554/9 a
554/10 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se žádostí o zařazení těchto pozemků do zastavitelných ploch, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v tomto
případě Územního plánu obce Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Josef Mikuš je vlastníkem pozemků p. č. 554/9 a 554/10 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ing. Josefa Mikuše posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději
při veřejném 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.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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
Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará
Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Josef Mikuš podal písemnou námitku dne 30.5.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Výše zmiňované pozemky, ke kterým byl vznesen požadavek o zařazení do ploch zastavitelných bezprostředně
navazují na současně zastavěné území, je k nim zajištěn přístup a je možné napojení na veřejnou infrastrukturu. Při
posouzení výše uvedených pozemků došel pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce k závěru, že dle
Katastru nemovitostí Moravskoslezského kraje jsou tyto pozemky vedeny jako trvalý travní porost, tudíž se jedná o
zemědělské pozemky, a to II. třídy ochrany dle bonitně půdní ekologické jednotky dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o
stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pozemky mohou být vyjímány ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, které navazují na zastavěné území obce s dobrým
dopravním napojením na inženýrské sítě navrhují námitce vyhovět.. Celková výměra obou pozemků je 2396 m2,
z čehož asi třetina je zasažena ochranným pásmem komunikace. Požadavek svým rozsahem nenarušuje budoucí potřebu
ploch pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího.
U pozemků p.č. 554/9 a p.č. 554/10 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se změnil způsob využití na plochu SB (Plochy
smíšené obytné).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 4 podané paní Mgr. Janou Korbelovou, bytem K pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
30.5.2012, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p. č. 1411/14
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a kterou žádá o zařazení pozemku p.č. 1411/14 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí do
plochy zastavitelné, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v tomto
případě Územního plánu obce Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Mgr. Jana Korbelová je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 1411/14 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Mgr. Jana Korbelová podala písemnou námitku dne 30.5.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 1411/14 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, který spolu se sousedním pozemkem p. č. 1411/14 v k. ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí, ke kterému byla také vznesena námitka, doplňují proluku mezi plochou SB ( Plochy smíšené
obytné) a VZ ( Plochy zemědělské výroby) v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, tudíž nezasahují do
volné přírody. Při posouzení výše uvedeného pozemku došel pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce
k závěru, že se jedná o zemědělský pozemek II. třídy ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, který může být vyjímán ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o proluku mezi zastavitelnými plochami, nedochází k rozporu se Zákonem č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek, ke kterému je jak dopravní
napojení, tak napojení na inženýrské sítě, navazuje na zastavěné území obce a zastavitelnou plochu SB. Požadavek
svým rozsahem nenarušuje budoucí potřebu ploch pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu
namítajícího.
U pozemku p.č. 1411/14 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se změnil způsob využití na plochu SB (Plochy smíšené
obytné).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 5 pana Jaroslava Sýkory, bytem U Jezu 147, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 31.5.2012, kterou
podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku k pozemku p. č. 1641/3 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí a kterou žádá o rozšíření plochy Z28 až po ochranné pásmo plynovodu, tj. o další část pozemku
p.č. 1641/3, 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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jaroslav Sýkora je spoluvlastníkem pozemku p. č. 1641/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Mgr. Jaroslav Sýkora podal písemnou námitku dne 31.05.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala
vymezení území dotčeného 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.
Další rozšíření navrhované zastavitelné plochy Z28 nad rámec vymezené plochy Z28, které požaduje namítající,
zasahuje do volné krajiny mimo zastavěné území obce a výměra pro realizaci zástavby navržená v návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí jako plocha SB ( Plochy smíšené obytné) je z urbanistického hlediska dle posouzení pořizovatele,
zpracovatele a určeného zastupitele obce dostačující. Pozemek je veden na katastru nemovitostí MSK jako trvalý travní
porost, jedná se o zemědělský půdní fond s bonitně půdní ekologickou jednotkou 64310, které odpovídá II. třída
ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pozemky mohou být
vyjímány ze ZPF pouze výjimečně. 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.
Vyhovění požadavku by narušilo urbanistickou koncepci území a požadavek se nedotýká veřejných zájmů.
U pozemku p. č. 1641/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedošlo k rozšíření plochy SB (Plochy smíšené obytné) nad
rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 6 pana Lubomíra Pinkavy, bytem Na Drahách 136, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 1.6.2012,
kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p. č. 1292/4 a 1292/3
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a ve které žádá změnit způsob využití a zařazení těchto pozemků do plochy SB
(Plochy smíšené obytné), 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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Lubomír Pinkava je vlastníkem pozemků p. č. 1292/4 a 1292/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Lubomír Pinkava podal písemnou námitku dne 1.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Pozemky p. č. 1292/4 a p. č. 1292/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, které se nacházejí mimo zastavěné území obce,
zasahují do bezpečnostního pásma plynovodu a do plochy pro přeložku silnice I/58. Vyhověním námitce by došlo
k rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR MSK ( Zásady územního rozvoje Moravskoslezského
kraje), která tyto pozemky určuje jako plochy dopravní infrastruktury. ZÚR MSK jsou pro pořizování a vydávání
územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 Stavebního zákona). Stanoviska Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a
dálnic ČR ve svých stanoviscích požadují respektovat vymezení plochy dopravy pro přeložku silnice I/58, a to
v rozsahu nejméně 5 m od hrany náspu stávajícího tělesa silnice I/58 v zastavěném území, mimo zastavěné území
v rozsahu koridoru vymezeného Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
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.
Pozemky p. č. 1292/4 a 1292/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou dle výpisu z Katastru nemovitostí
Moravskoslezského kraje zařazeny jako orná půda patřící do zemědělského půdního fondu ( ZPF) do bonitně půdní
ekologické jednotky (BPEJ) 64300 a do BPEJ 64310 s II. třídou ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd
ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pozemky mohou být vyjímány ze ZPF pouze výjimečně.
Pozemky p. č. 1292/4 a 1292/4 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstaly v návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí v ploše „Smíšené nezastavěného území“.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.

305

Námitka č. 7

306

307

308

Námitce č. 7 pana Aleše Bálka, bytem Bohumíra Četyny 930/2, 700 30 Ostrava, ze dne 1.6.2012, kterou podal
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p. č. 1310/3 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí a ve které žádá o zařazení tohoto pozemku do plochy SB (Plochy smíšené obytné), se vyhovuje částečně.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Aleš Bálek je vlastníkem pozemku p. č. 1310/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Aleš Bálek podal písemnou námitku dne 01.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 1310/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je zařazen dle Katastru nemovitostí Moravskoslezského kraje jako
orná půda, tudíž se jedná o zemědělský pozemek, s bonitní půdně ekologickou jednotkou 64300, které odpovídá II.
třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Do II. třídy ochrany
zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu
plánování jen podmíněně zastavitelné. Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem posoudili výše uvedený
požadavek namítajícího a s ohledem k tomu, že se jedná o pozemky v bezprostřední blízkosti zahradnictví, které rodina
provozuje dlouhá léta a pozemky mají sloužit pro výstavbu rodinných domů jejich příslušníků a zároveň tvoří ucelený
funkční celek s plochou určenou k podnikání ve vlastnictví výše uvedeného majitele pozemku, došli k závěru námitce
vyhovět částečně, a to pouze v části pozemku, mimo ochranné pásmo lesa.
Požadavek svým rozsahem nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro
rodinu namítajícího.
U pozemku p. č. 1310/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně části pozemku na funkční plochu SB (Plochy
smíšené obytné) v ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
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Námitce č. 8 paní Šárky Vávrové, bytem Delfínova 733, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 4.6.2012, kterou podala
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p. č. 1259/35 a 1259/36 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí s tím, že nesouhlasí s vedením veřejné komunikace přes uvedené pozemky, se vyhovuje.
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Šárka Vávrová vlastní pozemky p. č. 1259/35 a p.č. 1259/36 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Šárka Vávrová podala písemnou námitku dne 04.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla v průběhu projednávání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí nově řešena
v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec zadala projektantovi požadavek na nový návrh dopravní obslužnosti
lokality Zakostelí s tím, že přístup do území byl zajištěn po nově navržené komunikaci kolem lesíka. Komunikace
měla sloužit jako hlavní obslužná komunikace zastavitelné plochy Z1 v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. K této
variantě při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byla vznesena řada námitek a
připomínek. Nově vzniklá patová situace byla řešena pořizovatelem, zpracovatelem a s určeným zastupitelem obce
tak, že část zastavitelné plochy byla převedena do územní rezervy a bude řešena územní studií. Územní studie bude
podkladem pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných ploch.
V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky.
Ve výsledném upraveném návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí příjezdová komunikace upravené zastavitelné plochy
Z1 nevede přes výše zmiňované pozemky.
Přes pozemky p. č. 1259/35 a 1259/36 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nevede nová veřejná komunikace v ÚP Stará
Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 9 paní Marty Kichnerové, bytem Nad Školou 148, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 4.6.2012, kterou
podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p. č. 1259/39 a PK 122/1 v k.ú.
Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení celého pozemku do plochy SB (plochy smíšené obytné), se vyhovuje
částečně.
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Marta Kirchnerová je spoluvlastníkem pozemku p. č. 1259/39 ( PK 122/1) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Marta Kichnerová podala písemnou námitku dne 4.6.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše) pouze částečně, neboť v kopii katastrální
mapy nebyla zakreslena celá výměra pozemku p.č. 1259/39 a tudíž pořizovatel s určeným zastupitelem se vyjadřovali
pouze k části pozemku p.č. 1259/39, který vymezila paní Marta Kichnerová jako území dotčené námitkou.
Dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí spadá pouze malá část výše zmiňovaných pozemků do funkční plochy NS
(Plochy smíšené nezastavěného území), která byla vymezena podél okraje rozvojové lokality Zákostelí za účelem
stabilizace lokality novými prvky s ekologickým a estetickým významem dle požadavku Správy CHKO Poodří. „Toto
opatření zamezí stávajícím erozním procesům v místě a následným splachům zeminy do severně orientované zalesněné
terénní deprese a dále do CHKO Poodří ( recipient vod ze spádového povodí). V předmětném případě byla zohledněna i
studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří a navazujícího území, která komplexně vyhodnotila
pooderskou krajinu z krajinářského pohledu a navrhla možnosti jejího rozvoje ( začleňování travnatých pásů, mezí,
remízů, alejí s cílem protierozní ochrany, podpora retenční schopnosti území, zvýšení prostupnosti a estetického
působení krajiny)“.
V průběhu řízení o projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl upřesněn obsah námitky se
zástupci obce, s tím že namítající nesouhlasí s dopravním řešením obslužnosti lokality Zakostelí přes její pozemek a
trvá na funkčním využití plochy pro zástavbu rodinnými domy. Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla na základě
výsledků veřejného projednání projektantem nově řešena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. V rámci opakovaného
veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky k nově navrhovanému řešení dopravní obslužnosti, proto
pořizovatel, projektant a určený zastupitel dospěli k závěru, že na části pozemku p.č. 1259/39 je navržena komunikace
podél rozvojové lokality Zakostelí po okraji funkční plochy NS ( Plochy smíšené nezastavěného území). Upravený
návrh byl projednán s dotčenými orgány a po opakovaném veřejném projednání dne 6.3.2014 nebyla k takto
upravenému návrhu ÚP vznesena námitka vlastníkem pozemku. Zbývající část pozemku PK 122/1 nemůže být
zařazena do zastavitelné plochy v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí, neboť zasahuje do volné krajiny mimo
zastavěné území obce a výměra pro realizaci zástavby navržená v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí pro zastavitelné
plochy je dostačující při dodržení zákona č. 334/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhovění požadavku by narušilo urbanistickou koncepci území a nedotýká se veřejných zájmů.
Přes pozemek p. č. 1259/39 (PK 122/1) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí vede veřejná komunikace v ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí. Převážná část pozemku je zařazena do funkční plochy SB (plochy smíšené obytné), pouze malou část tvoří
funkční plocha NS ( Plochy smíšené nezastavěného území).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
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Námitce č. 10 pana Rudolfa Kichnera, bytem Nad Školou 148, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 4.6.2012, kterou
podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p. č. 1259/39 a PK 122/1 v k.ú.
Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení celého pozemku do plochy SB (plochy smíšené obytné) se vyhovuje
částečně.

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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Rudolf Kirchner je spoluvlastníkem pozemku p. č. 1259/39 (122/1) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Rudolf Kichner podal písemnou námitku dne 04.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše) pouze částečně, neboť v kopii katastrální
mapy nebyla zakreslena celá výměra pozemku p.č. 1259/39 a tudíž pořizovatel s určeným zastupitelem se vyjadřovali
pouze k části pozemku p.č. 1259/39, který vymezil pan Rudolf Kichner jako území dotčené námitkou.
Dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí spadá pouze malá část pozemku do funkční plochy NS (Plochy smíšené
nezastavěného území), která byla vymezena podél okraje rozvojové lokality Zákostelí za účelem stabilizace lokality
novými prvky s ekologickým a estetickým významem dle požadavku Správy CHKO Poodří. Toto opatření zamezí
stávajícím erozním procesům v místě a následným splachům zeminy do severně orientované zalesněné terénní deprese a
dále do CHKO Poodří ( recipient vod ze spádového povodí). V předmětném případě byla zohledněna i studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří a navazujícího území, která komplexně vyhodnotila pooderskou
krajinu z krajinářského pohledu a navrhla možnosti jejího rozvoje ( začleňování travnatých pásů, mezí, remízů, alejí
s cílem protierozní ochrany, podpora retenční schopnosti území, zvýšení prostupnosti a estetického působení krajiny).
V průběhu řízení o projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl upřesněn obsah námitky se
zástupci obce, s tím že nesouhlasí s dopravním řešením obslužnosti lokality Zakostelí přes její pozemek a trvá na
funkčním využití plochy pro zástavbu rodinnými domy. Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla na základě
výsledků veřejného projednání projektantem nově řešena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. V rámci opakovaného
veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky k nově navrhovanému řešení dopravní obslužnosti, proto projektant
navrhl, že na části pozemku p.č. 1259/39 je navržena komunikace podél rozvojové lokality Zakostelí po okraji funkční
plochy NS. Upravený návrh byl projednán s dotčenými orgány a po opakovaném veřejném projednání dne 6.3.2014
nebyla k takto upravenému návrhu ÚP vznesena námitka vlastníkem pozemku. Zbývající část pozemku PK 122/1
nemůže být zařazena do zastavitelné plochy, neboť zasahuje do volné krajiny mimo zastavěné území obce a výměra
pro realizaci zástavby navržená v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jako plocha SV je dostačující při dodržení
zákona č. 334/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhovění požadavku by
narušilo urbanistickou koncepci území a nedotýká se veřejných zájmů.
Přes pozemek p. č. 1259/39 (PK 122/1) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí vede veřejná komunikace v ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí. Převážná část pozemku je zařazena do funkční plochy SB (plochy smíšené obytné), pouze malou část tvoří
funkční plocha NS ( Plochy smíšené nezastavěného území).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění
námitce vyhovět částečně.
.

322

Námitka č. 11

323

324

325

326

327

Námitce č. 11 podané panem Ing. Václavem Tylečkem a paní Marcelou Tylečkovou, bytem Dr. Martínka 1509/5,
70030 Ostrava – Hrabůvka, ze dne 6.6.2012, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí k pozemku 1443/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení celého pozemku do plochy SB
(plochy smíšené obytné), se nevyhovuje.
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Václav Tyleček a paní Marcela Tylečková jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 1443/1 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Václav Tyleček a paní Marcela Tylečková podali písemnou námitku dne 06. 06.2012. Veřejné projednání o
návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 1443/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí v ploše pro
přeložku silnice I/58. Vyhověním požadavku namítajících by došlo k rozporu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací ZÚR MSK ( Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje), která tyto pozemky určuje jako plochy
dopravní infrastruktury. ZÚR MSK jsou pro pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 Stavebního
zákona). Stanoviska Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve svých stanoviscích požadují
respektovat vymezení plochy dopravy pro přeložku silnice I/58, a to v rozsahu nejméně 5 m od hrany náspu stávajícího
tělesa silnice I/58 v zastavěném území, mimo zastavěné území v rozsahu koridoru vymezeného Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje.
U pozemku p. č. 1443/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedošlo k rozšíření plochy SB (Plochy smíšené obytné) nad
rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 12 podané paní Bc. Kateřinou Drobňákovou, bytem Šalounova 8, 703 00 Ostrava, ze dne 5.6.2012,
kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k části pozemku 1468 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení této části pozemku do plochy SB (plochy smíšené obytné), se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Bc. Kateřina Drobňáková je vlastníkem pozemku p. č. 1468 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Bc. Kateřina Drobňáková podala písemnou námitku dne 05.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu
obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce posoudili požadavek namítající a dospěli k závěru, že ani část
pozemku p.č. 1468 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, který se nachází v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí v ploše pro
přeložku silnice I/58 nemůže být zařazen do funkční plochy SB ( Plochy smíšené obytné). Vyhověním požadavku
namítající by došlo k rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR MSK ( Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje), která tento pozemek určuje jako plochy dopravní infrastruktury. ZÚR MSK jsou pro
pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 Stavebního zákona). Stanoviska Ministerstva dopravy ČR
a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve svých stanoviscích požadují respektovat vymezení plochy dopravy pro přeložku
silnice I/58, a to v rozsahu nejméně 5 m od hrany náspu stávajícího tělesa silnice I/58 v zastavěném území, mimo
zastavěné území v rozsahu koridoru vymezeného Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
U pozemku p. č. 1468 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedojde k rozšíření plochy SB (Plochy smíšené obytné) nad
rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 13 podané paní Lucií Bednarzovou Schneiderovou, bytem Starobělská 2542/52, 700 30 Ostrava Zábřeh a paní Janou Bálkovou, bytem Švermova 449, 751 30 Brodek u Přerova, ze dne 8.6.2012, kterou podaly
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům 1310/4, 1310/5, 1310/6 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení všech výše uvedených pozemků do plochy SB, 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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Lucie Bednarzová Schneiderová a paní Jana Bálková jsou spoluvlastnice pozemku p. č. 1310/4 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Lucie Bednarzová Schneiderová a paní Lucie Bálková podaly písemnou námitku dne 08.06.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky
bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz
výše).
Pozemky p.č. 1310/4, 1310/5 a 1310/6 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny dle Katastru nemovitostí
Moravskoslezského kraje jako orná půda, tudíž se jedná o zemědělské pozemky, s bonitní půdně ekologickou
jednotkou 64300, které odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění
pozdějších předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Jedná o pozemky v bezprostřední blízkosti
zahradnictví, které rodina provozuje dlouhá léta a pozemky mají sloužit pro výstavbu rodinných domů jejich
příslušníků. Vzhledem k tomu, že pozemky tvoří ucelený funkční celek s plochou určenou k podnikání ve vlastnictví
výše uvedených majitelek pozemků, se námitce vyhovuje částečně u pozemků p.č. 1310/4, p.č. 1310/5 a p.č. 1310/6
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí pouze v části mimo ochranné pásmo lesa.
Požadavek svým rozsahem nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení, řeší se jím pouze potřeba bydlení pro
rodinu namítajícího.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
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Námitce č. 14 pana Vítězslava Orla, bytem Liptáňské náměstí 878, 708 00 Ostrava 8, ze dne 11.6.2012, kterou podal
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p.č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení těchto pozemků z plochy SB (obytná smíšená) do plochy SV
(smíšená výrobní) 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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Vítězslav Orel je spoluvlastníkem pozemků p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Vítězslav Orel podal písemnou námitku dne 11.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Předložený návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí k veřejnému projednávání zohledňoval současný stav využití pozemků
p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a navrhoval funkční využití pro výše uvedené
pozemky pro plochu SB ( Plochy obytné smíšené). Namítající tvrdí, že výše uvedené pozemky jsou v současnosti
využívány pro řemeslnou výrobu a regulativy funkční plochy SB neumožňují umístit v této ploše řemeslnou výrobu,
sklady nebo dílnu. Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce požadavek posoudili a dospěli k závěru, že
z urbanistického hlediska změna ve využití území ve prospěch plochy SV ( Plochy smíšené výrobní) je žádoucí.
U pozemků p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně plochy SB (Plochy
smíšené obytné) na plochu SV (smíšená výrobní) v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 15 pana Filipa Homoly, bytem F. Lýska 1604/1, Ostrava Bělský Les, ze dne 11.6.2012, kterou podal
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemkům p.č. 1608, 1609/1, 1609/2 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení těchto pozemků z plochy SB (obytná smíšená) do plochy SV (smíšená
výrobní) se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 15:
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Filip Homola je spoluvlastníkem pozemků p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Filip Homola podal písemnou námitku dne 11.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Předložený návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí k veřejnému projednávání zohledňoval současný stav využití pozemků
p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a navrhoval funkční využití pro výše uvedené
pozemky pro plochu SB ( Plochy obytné smíšené). Pozemky jsou v současnosti využívány pro řemeslnou výrobu a
regulativy funkční plochy SB neumožňují umístit v této ploše řemeslnou výrobu, sklady nebo dílnu. Pořizovatel,
zpracovatel a určený zastupitel obce požadavek posoudili a dospěli k závěru, že z urbanistického hlediska změna ve
využití území ve prospěch plochy SV ( Plochy smíšené výrobní) je žádoucí.
U pozemků p. č. 1608, 1609/1, 1609/2 a 1609/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně plochy SB (Plochy
smíšené obytné) na plochu SV ( Plochy smíšené výrobní) v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitka č. 16
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Námitce č. 16 podané panem Ivo Košťálem a paní Lenkou Košťálovou, bytem Na Závodí 304 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
námitku k části pozemku p.č. 80 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení části tohoto pozemku
z plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) do plochy SB (obytná smíšená) se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ivo Košťál a paní Lenka Košťálová jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 80 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ivo Košťál a paní Lenka Košťálová podali písemnou námitku. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí spadá část pozemku p.č. 80(PK - vedená v pozemkovém katastru) v k.ú.
Stará Ves nad Ondřejnicí do funkční plochy NS ( Plochy smíšené nezastavěného území), která byla vymezena podél
okraje rozvojové lokality Zákostelí za účelem stabilizace lokality novými prvky s ekologickým a estetickým
významem. Dle stanoviska dotčeného orgánu Správy CHKO Poodří, toto opatření zamezí stávajícím erozním
procesům v místě a následným splachům zeminy do severně orientované zalesněné terénní deprese a dále do CHKO
Poodří.. Zbývající část pozemku p.č. 80 PK je v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí zařazena jako plocha zemědělská.
Cílem územního plánování je chránit krajinu jako podstatnou složku životního prostředí s ohledem na hospodárné
využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. Výše uvedená parcela se
nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě.
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, a dospěli k závěru, že není žádoucí v návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí vymezovat další zastavitelné plochy ve volné krajině.
Vyhovění požadavku by narušilo urbanistickou koncepci území a požadavek se nedotýká veřejných zájmů.
U pozemku p. č. 80 (PK) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedošlo k rozšíření plochy SB (Plochy smíšené obytné) nad
rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 17 podané panem Janem Filipcem a Katarínou Filipcovou ( manželé), bytem K Myslivně 610, 739023
Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 5.6.2012, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí k pozemku p.č. 1696/61 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení tohoto pozemku
z plochy P (plochy přírodní) do plochy SB (obytná smíšená) se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jan Filipec a paní Katarína Filipcová jsou dle ověření v katastru nemovitostí spoluvlastníky pozemku p. č. 1696/61
(PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Manželé Filipcovi podali písemnou námitku dne 05.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
V rámci řízení o návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, jako dotčený orgán
státní správy, dle ust. § 78 zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ust. § 10 vyhlášky č. 155/1991 Sb., o
zřízení CHKO Poodří, nesouhlasila s rozšiřováním zastavitelného území v CHKO Poodří. Negativní postoj byl
vysloven s odkazem na účel zřizovací vyhlášky (ochrana a postupná obnova hodnot krajiny Poodří, jejího vzhledu a
typických znaků). Pokračující zástavba za účelem bydlení je v nivě Ondřejnice omezena existujícími limity využití
území. Dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí pozemek (PK) 1696/61 spadá do plochy přírodní, je součástí CHKO
Poodří a soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality Poodří a ptačí oblasti Poodří). Nachází se v nivě řeky
Ondřejnice, která je dle ust. §4 odst.2 zákona významným krajinným prvkem a součástí nadregionálního biocentra.
V širším územním kontextu parcela č. (PK) 1696/61 ve spojení s pozemky okolními propojuje nezastavitelné plochy
uvnitř a vně CHKO Poodří. Migrační prostupnost a existující funkční vazby by se s navrhovanou změnou funkčního
využití pozemku na obou stranách hranice CHKO Poodří přerušily. Se zahrnutím pozemku (PK) 1696/61 do
zastavitelného území Správa CHKO Poodří jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny nesouhlasila ve
svém stanovisku ze dne 1.8.2012 „ Stanovisko Správy CHKO Poodří k námitkám podaným proti návrhu Územního
plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí“. Toto stanovisko bylo zasláno písemně CHKO Poodří po pracovním jednání,
které svolal pořizovatel k námitkám a připomínkám k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Důvodem svolání
pracovního jednání bylo upřesnění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí v etapě veřejného projednávání a zároveň
posouzení námitek a připomínek obdržených v rámci veřejného projednávání ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Požadavek na změnu funkčního využití nelze pokládat za opodstatněný. Nejedná se o pozemek v přímé návaznosti na
zástavbu. Z hlediska urbanistického nelze pozemek p.č. 1696/61 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí považovat za proluku.
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.
Pro Správu CHKO Poodří jsou záměry vedoucí ke snižování rozlohy přírodních a přírodě blízkých stanovišť v nivách
vodních toků přijatelné pouze tehdy, převládá-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Vymezování dalších
zastavitelných ploch v CHKO Poodří nelze za veřejný zájem považovat.
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U pozemku p.č. 1696/61 (PK) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedošlo k rozšíření
obytné) nad rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.

plochy SB (Plochy smíšené

Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 18 podané panem Karlem Máchou, bytem Světlovská 127, 739 24 Krmelín, ze dne 18.6. 2012, kterou
podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p.č. 459/3 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí, týkající se zařazení tohoto pozemku z plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) do plochy SB
(obytná smíšená) se vyhovuje částečně.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Karel Mácha je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku p. č. 459/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Karel Mácha podal písemnou námitku. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
Při posouzení výše uvedeného pozemku došel pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce k závěru, že
se jedná o zemědělský pozemek II. třídy ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění
pozdějších předpisů, který může být vyjímán ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, ale vzhledem k tomu,
že se jedná o proluku, nedochází k rozporu se Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek, ke kterému je jak dopravní napojení, tak napojení na inženýrské sítě,
navazuje na zastavěné území obce. Předmětný pozemek p.č. 459/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází z větší
části v ochranném pásmu lesa. Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) je nutno v případě nové výstavby toto ochranné pásmo dodržovat.
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, a dospěli k závěru, že do návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí bude zařazena do zastavitelné plochy jen část pozemku, která nezasahuje do ochranného pásma lesa a tvoří
proluku mezi dvěma zastavěnými pozemky.
U pozemku p.č. 459/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo k částečnému rozšíření plochy SB (Plochy smíšené
obytné) nad rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí pouze v části, která tvoří proluku mezi dvěma zastavěnými
pozemky.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
.
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Námitce č. 19 podané panem Daliborem Novobilským, bytem K Pálenici 252, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 13.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku k pozemku
p.č. 1609/2 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení tohoto pozemku z plochy NS (plochy smíšené
nezastavěného území) do plochy SB (obytná smíšená) se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Dalibor Novobilský doložil doklad o tom, že je spoluvlastníkem pozemku p. č. 1609/2 (PK) v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Dalibor Novobilský podal písemnou námitku dne 13.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Výše uvedená parcela se nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě. Dále pozemek navíc omezuje ochranné
pásmo silnice a vysokého napětí elektrické energie. Nejedná se o pozemek v přímé návaznosti na zástavbu.
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
Vyhovění požadavku by narušilo urbanistickou koncepci území a požadavek se nedotýká veřejných zájmů.
Pozemek PK 1609/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je zařazen do II. třídy ochrany tzn., že je podmíněně odnímatelný,
neboť jde o půdu vysoce chráněnou a zůstal v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí v ploše „Smíšené
nezastavěného území“.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 20 podané panem Daliborem Novobilským, bytem K Pálenici 252, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 13.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku k pozemku
p.č. 1175 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se plynovodu 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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Dalibor Novobilský doložil doklad o tom, že je spoluvlastníkem pozemku p. č. 1175 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Tento pozemek je veden na katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Tím bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Dalibor Novobilský podal písemnou námitku dne 13.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Z obsahu námitky není zřejmé, o jaké odůvodnění námitky se jedná. V textu námitky je pouze napsáno plynovod,
z čehož nelze dovodit, o jaký záměr, týkající se plynovodu se jedná. Po vyhodnocení námitky se zástupcem obce, došli
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem k závěru, že namítající poukazuje na skutečnost, že v dané lokalitě není
zaveden plynovod. Jednotlivé přípojky plynovodu nejsou řešeny v rámci návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí, ale jsou řešeny v dalších stupních územně plánovací dokumentace ( územní řízení a stavební povolení).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 21 podané panem Ing. Miloslavem Zekuciem a paní Marií Zekuciovou , bytem Ke Kapli 272, 739 23
Stará Ves nad Ondřejnicí a panem Zdeňkem Mertou a paní Evou Mertovou, bytem Na Závodí 130, 739 23 Stará
Ves nad Ondřejnicí, ze dne 15.6.2012, kterou podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
k pozemkům p.č. 143/4, 143/3, 143/5 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se zařazení těchto pozemků z plochy D
(Plochy dopravní infrastruktury) do plochy SB (obytná smíšená) a k obnovení obecní komunikace na pozemku p.č.
1713, který umožňuje přístup k jejich pozemkům se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Miloslav Zekucia a paní Marie Zakuciová jsou spoluvlastníci pozemku p. č.143/4 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Zdeněk Merta a paní Eva Mertová jsou spoluvlastníci pozemků p.č. 143/3 a143/5 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Miloslav Zakucia a paní Marie Zakuciová, pan Zdeněk Merta a paní Eva Mertová podali písemnou námitku
dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne
18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše
má obsahovat podaná námitka (viz výše).
1. Pozemek p.č. 1713 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí byl součástí Komplexních pozemkových úprav v obci Stará Ves
nad Ondřejnicí. Návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je v souladu s těmito pozemkovými úpravami. Po upřesnění trasy
komunikace I/58, pro kterou je v územně plánovací dokumentaci navržen dopravní koridor, který byl převzat
z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou pro obce ZÚR MSK , teprve pak může být řešeno i napojení
jednotlivých místních komunikací.
2. Výše jmenované pozemky nemohou být zařazeny do funkční plochy SB ( Plochy smíšené obytné), neboť vyhověním
požadavku namítajících , by došlo k rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), které tyto pozemky vymezují jako plochy dopravní infrastruktury. ZÚR MSK
jsou pro pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 SZ). Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic
a dálnic ČR ve svých stanoviscích požadují respektovat vymezení plochy dopravy pro přeložku silnice I/58, a to
v rozsahu nejméně 5 m od hrany náspu stávajícího tělesa silnice I/58 v zastavěném území, mimo zastavěné území
v rozsahu koridoru vymezeného ZÚR MSK. Výše uvedené pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 22 podané panem Rostislavem Tylečkem, bytem Ke Kapli 480, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, a paní
Bronislavou Boháčovou, bytem Okružní 48, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 15.6.2012, kterou podali v rámci
řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p.č. 914/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí,
týkající se zařazení toho pozemku z plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) do plochy SB (smíšené obytné)
se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 22:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Rostislav Tyleček a paní Bronislava Boháčová jsou spoluvlastníky pozemku p.č. 914/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Rostislav Tyleček a paní Bronislava Boháčová podali písemnou námitku dne 15.06.2012. Veřejné projednání o
návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno,
že bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Část pozemku p.č. 914/2 je dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vymezena jako rezerva pro plochu smíšenou
obytnou, na které lze po prověření možnosti dopravní obsluhy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury,
prověření možnosti zapojení plochy do stávající urbanistické struktury, posouzení kvality zemědělské půdy a kvality
stávající zeleně v budoucnu stavět. 2/3 pozemku se nacházejí v ochranném pásmu lesa. Pozemek p.č. 914/2 je zařazen
dle výpisu z Katastru nemovitostí Moravskoslezského kraje jako zemědělská půda, II. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 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. Pozemek se nachází v nezastavěném území a
nesousedí ani nenavazuje na bytovou zástavbu. Dle §58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nesplňuje pozemek p. č. 914/2 podmínky zařazení do zastavěného území obce.
U pozemku p.č. 914/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nedošlo k rozšíření plochy SB (Plochy smíšené obytné) nad
rámec návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 23 podané panem Stanislavem Kašparem, bytem Na Mlýnoze 825, 724 00 Ostrava – Stará bělá, ze dne
15.6. 2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k pozemku p.č. 448/6
v k.ú. Košatka nad Odrou, týkající se upřesnění zařazení tohoto pozemku do zastavěného území plochy SB (smíšené
obytné) 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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Stanislav Kašpar je vlastníkem pozemku p.č. 448/6 v k.ú. Košatka nad Odrou. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Stanislav Kašpar podal písemnou námitku dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 448/6 v k.ú. Košatka nad Odrou byl zařazen hned v původním návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jako
funkční plocha SB ( Plochy smíšené obytné). Na původní stanovisko Správy CHKO Poodří k námitkám podaným proti
návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 1.8.2012 navazovalo stanovisko Správy CHKO Poodří
konkrétně k námitce č. 23 dne 14.12.2012, ze kterého vyplývá: „ Vlastník pozemku prostřednictvím námitky žádá, aby
bylo stávající využití parcely č. 448/6 v k.ú. Košatka nad Odrou promítnuto v novém územním plánu obce a tato se
stala součástí zastavěného území. Na předmětný pozemek zasahuje stavba tenisového kurtu a v obvodových partiích
jsou vysázeny thuje, které pozemek prostorově oddělují od blízkého zemědělského areálu. Stavba byla realizována bez
povolení příslušného stavebního úřadu a v současnosti probíhá řízení o odstranění stavby s možností dodatečného
povolení za stavebním zákonem stanovených podmínek. Ačkoliv je parcela č. 448/6 v k.ú. Košatka nad Odrou součástí
soustavy Natura 2000, její situování a stávající využití pro sportovní účely vylučuje přítomnost evropsky významných
chráněných druhů. Tenisový kurt navíc není výrazně rušivým prvkem, který by se podílel na změně charakteru
nesourodé zástavby v lokalitě. S odkazem na nové skutečnosti, související s projednáváním stavby dle zákonných
předpisů, Správa CHKO Poodří souhlasila se zahrnutím parcely č. 448/6 do ploch určených k zastavění. Stavba je
situována na pomezí zástavby a volné krajiny s absencí zájmů chráněných zákonem. Změna využití pozemku neovlivní
existující limity využití území (velkoplošné ZCHÚ, soustava Natura 2000). Správa CHKO Poodří upozorňuje na
skutečnost, že pravobřežní část řeky Lubiny v Košatce spadá do aktivní záplavové zóny. Z tohoto důvodu jsou
pokračující další změny ve využití území v místě pokládány za nevhodné.
Po aktualizaci zastavěného území
projektantem se výše zmiňovaná parcela stala součástí zastavěného území obce a tudíž námitce bylo vyhověno.
Pozemek p.č. 448/6 v k. ú. Košatka nad Odrou zůstal v ploše SB (Plochy smíšené obytné) dle návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 24 podané paní Ing. Evou Doležalovou, bytem Milana Fialy 2/245, 700 30 Ostrava- Dubina, ze dne
15.6.2012, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se komunikace
v sousedství pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 24:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Ing. Eva Doležalová je vlastníkem pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení
§ 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněni. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Ing. Eva Doležalová podala písemnou námitku dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu
obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla nově přeřešena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec zadala
projektantovi požadavek na nový návrh dopravní obslužnosti lokality Zakostelí s tím, že přístup do území byl zajištěn
po nově navržené komunikaci kolem lesíka. Komunikace měla sloužit jako hlavní obslužná komunikace zastavitelné
plochy Z1 v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. K této variantě při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí byla vznesena řada námitek a připomínek. Nově vzniklá patová situace byla řešena
pořizovatelem, zpracovatelem a s určeným zastupitelem obce tak, že část zastavitelné plochy byla převedena do
územní rezervy a bude řešena územní studií. Územní studie bude podkladem pro samostatnou změnu územního plánu,
která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných ploch. V rámci pořizování této změny mohou majitelé
pozemků podat námitky a připomínky.
Na užívání komunikace na uvedených pozemcích se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace,
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních
judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou
komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci
institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické
či právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb.
Průjezd danou komunikací bude zachován ve stávajících parametrech komunikace. Stávající obslužné místní
komunikace (MK), které budou sloužit této ploše, jsou většinou příliš úzké – nedostatečné pro předpokládaný zvýšený
provoz. MK navržené uvnitř zastavitelné plochy Z1 byly převzaty ze zpracovaných studií. Územní plán přebral pouze
základní dopravní schéma z obou studií, celou zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou samostatnou
studií. Při projednávání této územní studie si dala podmínku, že musí být účastníkem řízení i Správa CHKO Poodří.
Přes pozemek p.č. 127/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí není v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí plánována
veřejná komunikace.
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Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
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Námitce č. 25 podané paní Janou Martínkovou, bytem Nad Školou 527, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
15.6.2012, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se rozšíření
komunikace Delfínova na významnou územní komunikaci se vyhovuje částečně.
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 Stará ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Jana Martínková je vlastníkem pozemků p.č. 126/1, 101/2, 126/2, 126/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Jana Martínková podala písemnou námitku dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla v průběhu projednávání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí několikrát
řešena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec zadala projektantovi požadavek na nový návrh dopravní
obslužnosti lokality Zakostelí s tím, že přístup do území byl zajištěn po nově navržené komunikaci kolem lesíka.
Komunikace měla sloužit jako hlavní obslužná komunikace zastavitelné plochy Z1 v návrhu ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí. K této variantě při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byla vznesena
řada námitek a připomínek. Nově vzniklá patová situace byla řešena pořizovatelem, zpracovatelem a s určeným
zastupitelem obce tak, že část zastavitelné plochy byla převedena do územní rezervy a bude řešena územní studií.
Územní studie bude podkladem pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do
zastavitelných ploch. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky. ( V územní
studií se předpokládá nové napojení lokality ze severu).
Na užívání komunikace na uvedeném pozemku se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace, která
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních
judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou
komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci
institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické
či právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb.
MK navržené uvnitř zastavitelné plochy Z1 byly převzaty ze zpracovaných studií. Územní plán přebral pouze základní
dopravní schéma z obou studií, celou zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou samostatnou studií.
Průjezd danou komunikací bude zachován ve stávajících parametrech komunikace.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět částečně.
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Námitka č. 26
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Námitce č. 26 podané panem MVDr. Janem Blahutem, paní MUDr. Hanou Blahutovou, panem Ing. Vladimírem
Veselým, paní Marií Veselou, panem Petrem Kollarczykem, paní Marií Kollarzczykovou, panem Vladimírem
Šindelkou, paní Miladou Šindelkovou, panem Ing. Markem Danihelem, paní Zdeňkou Danihelovou, panem Ing.
Pavlem Rokytou, paní Ing. Veronikou Rokytovou, panem Petrem Nytrou, paní Pavlínou Nytrovou, panem
Pavlem Vařákem, paní Kateřinou Vařákovou a panem Radimem Sedlákem, ze dne 15.6.2012, kterou podali
v rámci řízení o návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí k zastavitelným plochám Z32, Z33, Z34 a Z35
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí z důvodu nevyhovující komunikace od Krmelína (ul. Za křížem) po křižovatku
ulic Nový svět a Na Nový Svět se nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Spolumajitelé pozemků Blahutovi, Veselí, Kollarczykovi, Šindelkovi, Danihelovi, Rokytovi, Nytrovi, Vařákovi a pan
Sedlák Radim jsou vlastníky pozemků, uváděných v námitce. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního
zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Spolumajitelé pozemků Blahutovi, Veselí, Kollarczykovi, Šindelkovi, Danihelovi, , Rokytovi, Nytrovi, Vařákovi a pan
Sedlák Radim podali písemnou námitku dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Při posouzení námitka neobsahovala údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného 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.
V rámci úpravy návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl navržen příjezd k navrhované zástavbě dopravně
vyhovujícím způsobem a to tak, že bylo navrženo propojení stávajících komunikací přes zastavitelnou plochu Z35 tak,
že příjezd k navržené zástavbě může probíhat po obou komunikacích.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitkám č. 27, č. 28, č. 29 podaným panem Ing. Milanem Hrabovským, bytem Lubinská 48, Košatka, 739 23
Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 15.6.2012, které podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí k pozemku p.č. 151/3 v k.ú. Košatka nad Odrou, týkající se zařazení tohoto pozemku do plochy trasy
budoucího průplavu a zařazení pozemku p.č. 151/3 v k.ú. Košatka nad Odrou z plochy NS (Plochy smíšené
nezastavěného území ) do plochy SB (Plochy smíšené obytné) se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách č. 27, č. 28, č. 29:
Námitky byly posouzeny 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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Milan Hrabovský je vlastníkem pozemku p. č.151/3 v k.ú. Košatka nad Odrou. Na tomto pozemku proběhly
pozemkové a úpravy a došlo k přečíslování parcel. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byly námitky posouzeny dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném
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. Dotčené
orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad
Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad
Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Milan Hrabovský podal písemné námitky dne 15.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitek bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Předmětný pozemek p. č. 151/3 v k. ú. Košatka nad Odrou, kterého se týkají všechny tři námitky se nachází mimo
vymezené zastavěném území obce, nenavazuje na zastavěné plochy. Výše zmiňovaný pozemek se nachází
v záplavovém pásmu při Q 100, ve kterém Povodí Odry s. p. uvádí, že je nežádoucí umísťovat zastavitelné plochy ve
svém stanovisku, které je součástí této přílohy. Pozemek je omezen ochranným pásmem nadzemního vedení VN, dále je
pozemek zasažen ložiskem nevýhradních nerostů – štěrkopísků 301450000 Košatka nad Odrou.
1. Do výše zmiňovaného pozemku zasahuje územní rezerva pro zabezpečení zájmů státu, vyplývající
z mezinárodních závazků (průplav Dunaj- Odra- Labe). Tato územní rezerva bude dále upřesňována v dalších
stupních územně plánovací dokumentace. Tato územní rezerva je přejata z nadřazené územně plánovací
dokumentace, kterou jsou ZÚR MSK ( Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje) a ty jsou pro
pořizování územních plánů závazné. ( § 52 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů „ Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydávání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.)
2. Výše zmiňovaný pozemek se nachází v záplavovém pásmu při Q 100, ve které je nežádoucí umísťovat
zastavitelné plochy.
3. 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.
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Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel obce posoudili všechny tři námitky pana Ing. Milana Hrabovského a dospěli
k závěru, že na základě výše uvedeného nelze námitkám vyhovět.
Pozemek p.č. 151/3 v k. ú. Košatka nad Odrou zůstal v ploše NS (Plochy smíšené nezastavěného území) dle návrhu
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitkám č. 27, č. 28 a č. 29 nevyhovět.
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Námitce č. 30 podané panem Pavlem Neprašem, bytem Brušperská 418, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012,
kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku k pozemku p.č. 1607/3 v k.ú.
Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy z SB (plochy smíšené obytné) na SV (plochy smíšené
výrobní) se vyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Pavel Nepraš je vlastníkem pozemku p.č. 1607/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Pavel Nepraš podal písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel posoudili výše uvedenou námitku a dospěli k závěru, že předložený návrh
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by měl zohledňovat současný stav využití pozemku p.č. 1607/3 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí. Na výše uvedeném pozemku stojí sklad a dílna. Funkční plocha SB ( Plochy smíšené obytné)
v regulativech neumožňuje umístit v této ploše sklady a dílnu. Z urbanistického hlediska je změna ve využití území ve
prospěch plochy SV ( Plochy smíšené výrobní) žádoucí.
U pozemků p. č. 1607/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně plochy SB (Plochy smíšené obytné) na
plochu SV (smíšená výrobní) v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 31 podané panem Miroslavem Šupíkem, bytem Proskovická 279, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
6.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční
plochy ZS ( Plochy smíšené zastavěného území) na funkční plochu SB ( Plochy smíšené obytné) se vyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Miroslav Šupík je vlastníkem pozemků p.č. 1204 a p.č. 52/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Miroslav Šupík podal písemnou námitku dne 06.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
V rámci návrhu ÚP obce Stará Ves nad Ondřejnicí Správa CHKO Poodří nesouhlasila s rozšiřováním zastavitelného
území v CHKO Poodří. Negativní postoj byl vyjádřen s odkazem na účel zřizovací vyhlášky. Předmětné pozemky p.č.
1204 a p.č. 52/2 (PK) jsou v současnosti zatravněné, nacházejí se na okraji souvisle zastavěného území obce ve IV.
zóně CHKO Poodří v mírně svažité lokalitě. Dle návrhu ÚP obce spadají pozemky žadatele do plochy ZS (Plochy
smíšené zastavěného území), která vylučuje umísťování staveb pro individuální bydlení.
Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bylo v roce 2007, v souladu s ust. § 58 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů vymezeno zastavěné území obce samostatným postupem. Do zastavěného území byl zahrnut
intravilán obce a navazující pozemky, které vzešly z dohody s dotčenými orgány. Parcela p.č. 1204 je součástí
vymezeného zastavěného území, k navrhované změně využití tohoto pozemku proto Správa CHKO Poodří nemá
připomínky( viz. Stanovisko Správy CHKO Poodří k námitkám podaným proti návrhu ÚP obce Stará Ves nad
Ondřejnicí ze dne 1.8.2012).
Parcela (PK) 52/2 byla výše uvedeným procesem zařazena do nezastavitelného území. Na základě nových skutečností,
souvisejících s úpravou vlastnických vztahů v místě a s trasováním kanalizačního řádu po obvodu vymezeného
pozemku, však lze, dle sdělení Správy CHKO Poodří, navrhovanou změnu funkčního využití akceptovat i na tomto
pozemku. Na základě výše uvedeného pořizovatel spolu se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce dospěli
k závěru, že pozemek p.č. 1204 a p.č. 52/2 (PK) byl zařazen do funkční plochu SB ( Plochy smíšené obytné).
U pozemků p. č. 1204 a p.č. 52/2 (PK) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně plochy SZ (Plochy smíšené
zastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 32 podané panem Jiřím Matějem, bytem Luční 563, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 6.6.2012, kterou
podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy ZS ( Plochy
smíšené zastavěného území) na funkční plochu SB ( Plochy smíšené obytné) u výše uvedeného pozemku, se vyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jiří Matěj je vlastníkem pozemků p.č. 1205/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jiří Matěj podal písemnou námitku dne 06.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
Předmětný pozemek p.č. 1205/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je v současnosti zatravněný. Nachází se v sousedství
souvisle zastavěného území obce ve IV. zóně CHKO Poodří v mírně svažité lokalitě na svahu pravostranné říční terasy
řeky Ondřejnice. Dle návrhu ÚP obce spadá do plochy smíšené zastavěné území, která vylučuje umísťování staveb pro
individuální bydlení. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bylo v roce 2007 v souladu s ust. § 58 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, vymezeno zastavěné území. Do zastavěného území byl zahrnut intravilán obce a navazující
pozemky včetně pozemku p.č. 1205/1. Správa CHKO Poodří nemá k navrhované změně využití pozemku funkční
plochy ZS ( Plochy smíšené zastavěného území) na funkční plochu SB ( Plochy smíšené obytné) u výše uvedeného
pozemku připomínky(viz Stanovisko Správy CHKO Poodří k námitkám podaným proti návrhu ÚP obce Stará Ves nad
Ondřejnicí ze dne 1.8.2012).
Na základě výše uvedeného pořizovatel spolu se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedený
požadavek a dospěli k závěru, že pozemek p.č. 1205/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí byl zařazen do funkční plochy
SB ( Plochy smíšené obytné).
U pozemku p. č. 1205/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí došlo ke změně plochy SZ (Plochy smíšené zastavěného
území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 33 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí proti
zařazení pozemku p. č. 145 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí do plochy sloužící jako komunikace, 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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Jindřich Ryšavík je vlastníkem pozemku p. č. 142/77 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Jindřich Ryšavík podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla v průběhu projednávání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí nově řešena
v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec zadala projektantovi požadavek na nový návrh dopravní obslužnosti
lokality Zakostelí s tím, že přístup do území byl zajištěn po nově navržené komunikaci kolem lesíka. Komunikace
měla sloužit jako hlavní obslužná komunikace zastavitelné plochy Z1 v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. K této
variantě při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byla vznesena řada námitek a
připomínek. Nově vzniklá patová situace byla řešena pořizovatelem, zpracovatelem a s určeným zastupitelem obce
tak, že část zastavitelné plochy byla převedena do územní rezervy a bude řešena územní studií. Územní studie bude
podkladem pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných ploch.
V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky.
Stávající obslužné místní komunikace (MK), které mají sloužit zastavitelné ploše Z1, jsou většinou příliš úzké –
nedostatečné pro předpokládaný zvýšený provoz. MK navržené uvnitř zastavitelné plochy Z1 byly převzaty z již
zpracovaných studií k této lokalitě. Územní plán přebral pouze základní dopravní schéma z obou studií, celou
zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou samostatnou studií.
Na užívání komunikace na uvedených pozemcích se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace,
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních
judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou
komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci
institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické
či právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb.

Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 34 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí proti
záboru zemědělské půdy v částech označených I. a II. zastavitelné plochy Z1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, se
nevyhovuje.
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Jindřich Ryšavík je vlastníkem pozemku p. č. 142/77 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněni. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Jindřich Ryšavík podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Součástí
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je „III.Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na
udržitelný rozvoj území“ a jeho dodatek. Z jejich závěrů vyplývá, návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je
pro obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření
uvedené ve vyhodnocení.
Územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a
podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území tak, aby byly chráněny přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce
Při tvorbě ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zvážen projektantem optimální potřebný rozsah nové bytové výstavby, také
s ohledem na územní možnosti obce a zachování jejího charakteru. Asi v 1/5 případů je možné získání nových bytů
spojovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu, nástavbami, přístavbami, bez nároku na nové plochy
vymezené v ÚP. Zároveň se ale doporučuje vymezit převis nabídky ploch 50 – 100% jejich potřeby z toho důvodu, že
část vymezených pozemků není obvykle k zástavbě nabídnuta ( majetkoprávní vztahy, záměry vlastníků). V zadání ÚP
byla požadována potřeba 150 bytů na nových zastavitelných plochách. Vzhledem k tomu, že se do řešeného území
přenáší velká poptávka po bydlení z okolí ( značná atraktivita obce z hlediska bydlení), existuje několik developerských
záměrů a v posledních letech byla výstavba domů kvůli neexistenci ÚP značně omezena, byl počet bytů v ÚP vymezen
pro cca 355 bytů (RD).
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této plochy
z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem o výstavbu a která
je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější. Po veřejném projednání byl původní rozsah navržených ploch určených
k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch, označených jako plocha I. a II. u výměry levé plochy o
2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou,
na kterých může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je
možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí až po jeho schválení. K úpravě došlo i přesto, že k oběma
původním zastavitelným plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci, proto se při
rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. K námitce vydalo stanovisko Správa CHKO Poodří, ve kterém
uvádí, že předmětné plochy se nacházejí mimo CHKO Poodří a dosah kompetencí Správy CHKO Poodří dle §10
zřizovací vyhlášky. Odbor ochrany životního prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a)
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zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle
ust. §5 odst.2 citovaného zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených kompetencí
stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí, že z předložených
podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě původně předpokládaných záborů
zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího správního orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK 162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto
stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým
návrhem souhlasí. Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel na základě výše uvedeného dospěli k závěru, námitce
nevyhovět.
Zastavitelná plocha Z1 byla zmenšena a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u levé
plochy a 1,67 ha u pravé plochy.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitka č. 35
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Námitce č. 35 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí proti
zástavbě zemědělské půdy v části Dukla směrem k ulici Delfínova v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí z důvodu hnízdění
spousty zpěvných ptáků a netopýrů v dané oblasti, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 35:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Jindřich Ryšavík je vlastníkem pozemku p. č. 142/77 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 byli všichni přítomni na veřejném projednání
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí upozorněni. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí.
Pan Ing. Jindřich Ryšavík podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří ( dále jen Správa CHKO Poodří) , jako dotčený orgán státní správy dle
ustanovení § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ustanovení § 10 vyhlášky č. 155/1991 Sb., o
zřízení CHKO Poodří uplatnil v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve svém
stanovisku ze dne 1.8.2012 k námitkám podaným proti návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí
stanovisko, ve kterém upozorňuje k námitce č.35, že v nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, nejsou žádná data o výskytu živočichů a rostlin z této lokality (vzhledem k charakteru
lokality není předpoklad, že by zde vzácné a chráněné druhy žily). Netopýři mohou lokalitu využívat jedině jako loviště
( létající hmyz nad zástavbou rodinných domů s bohatou okolní zelení), rozmnožovat se zde nebudou. Správa CHKO
Poodří nepředpokládá, že zastavěním lokality dojde k významnému poškození krajiny a bioty.
Na základě výše uvedeného dospěl pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce k závěru, že byl zvážen
optimální potřebný rozsah nové bytové výstavby, také s ohledem na územní možnosti obce a zachování jejího
charakteru. Asi v 1/5 případů je možné získání nových bytů spojovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního
fondu, nástavbami, přístavbami, bez nároku na nové plochy vymezené v ÚP. Zároveň se ale doporučuje vymezit převis
nabídky ploch 50 – 100% jejich potřeby z toho důvodu, že část vymezených pozemků není obvykle k zástavbě
nabídnuta ( majetkoprávní vztahy, záměry vlastníků). V zadání ÚP byla požadována potřeba 150 bytů na nových
zastavitelných plochách. Vzhledem k tomu, že se do řešeného území přenáší velká poptávka po bydlení z okolí ( značná
atraktivita obce z hlediska bydlení), existuje několik developerských záměrů a v posledních letech byla výstavba domů
kvůli neexistenci ÚP značně omezena, byl počet bytů v ÚP vymezen pro cca 355 bytů (RD).
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této plochy
z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem o výstavbu a která
je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější. Po veřejném projednání byl původní rozsah navržených ploch určených
k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch, označených jako plocha I. a II. u výměry levé plochy o
2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou,
na kterých může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je
možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí až po jeho schválení. K úpravě došlo i přesto, že k oběma
původním zastavitelným plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci, proto se při
rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. K námitce vydalo stanovisko Správa CHKO Poodří, ve kterém
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uvádí, že předmětné plochy se nacházejí mimo CHKO Poodří a dosah kompetencí Správy CHKO Poodří dle §10
zřizovací vyhlášky. Odbor ochrany životního prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle
ust. §5 odst.2 citovaného zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených kompetencí
stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí, že z předložených
podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě původně předpokládaných záborů
zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího správního orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK 162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto
stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým
návrhem souhlasí.
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel na základě výše uvedeného dospěli k závěru, námitce nevyhovět.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.

449

Námitka č. 36
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Námitce č. 36 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
námitku proti stavbě rychlostní silnice u Černého lesa, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 36 :
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Jindřich Ryšavík je vlastníkem pozemku p. č. 152/17 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 byli všichni přítomni na veřejném projednání
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí upozorněni. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí.
Pan Ing. Jindřich Ryšavík podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Část pozemku p.č. 152/17 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí ve vlastnictví pana Ing. Ryšavíka zasahuje v návrhu
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí do funkční plochy D (plocha dopravní infrastruktury). Tato dopravní plocha je převzata z
nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ( ZUR
MSK) a tyto jsou pro pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 stavebního zákona), tudíž návrh
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí nemohl být vydán v rozporu s touto nadřazenou územně plánovací
dokumentací.
Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel na základě výše uvedeného dospěli k závěru, námitce nevyhovět.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 37 podané panem Ing. Miroslavem Paloncym, bytem Delfínova 588, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku proti zařazení
pozemku p.č. 1845/2 do plochy SB (Plochy smíšené obytné), neboť hodlá na tomto pozemku vybudovat zázemí pro
svůj hotel, který je přes ulici, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 37 :
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Miroslav Paloncy je vlastníkem pozemku p. č. 1845/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Miroslav Paloncy podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
Návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí v textové části bod f) stanovuje podmínky pro využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití:
SB – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Hlavní a převládající využití:
- pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech 1)
Využití doplňující a přípustné:
- pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech 4)
- pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci 2)
- plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
- plochy a stavby občanského vybavení s výjimkou hřbitovů a velkoplošných hřišť, které jsou slučitelné s bydlením, a které nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení
- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí
- dětská hřiště, maloplošná hřiště
- parkoviště pro osobní automobily
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Využití podmíněně přípustné:
- garáže pro osobní automobily u bytových domů jen jako vestavěné
- pozemky a stavby drobné výroby a drobné zemědělské výroby (např. chov hospodářských zvířat v malém) včetně staveb a zařízení,
které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, a které slouží především obyvatelům zde
bydlícím, pouze pokud jejich negativní vlivy nepřekročí pozemek vlastníka výroby
- stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic pouze se souhlasem silničního správního úřadu. V těchto plochách
musí být u staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, v územním, respektive stavebním řízení
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
Využití nepřípustné:
- stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a
které by snižovaly kvalitu prostředí – především plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, plochy boxových garáží apod.
- zřizování samostatných zahrad
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška staveb max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím
- jednotlivé samostatně stojící stavby bytových domů nesmí obsahovat více než 4 byty
- intenzita využití ploch pro rodinné bydlení – cca 1000 – 1500 m2 na 1 RD
- stavby pro občanské vybavení nepřekročí zastavěnou plochu 600 m2
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- stavby v plochách označených SB1 musí respektovat typické znaky: obdélný půdorys, výška max. jedno nadzemní podlaží s
podkrovím, sedlová nebo polo valbová střecha o sklonu cca 40° s taškovou krytinou, omítnutí v pastelových nebo v bílé barvě

Pořizovatel, zpracovatel a určený zastupitel výše uvedený požadavek posoudili a na základě výše uvedeného dospěli
k závěru, že pozemek p.č. 1845/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstal v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
zařazen do plochy SB (Plochy smíšené obytné). Funkční plocha SB (Plochy smíšené obytné), vytváří podmínky pro
zázemí hotelu ve využití doplňujícím a přípustném, to znamená, že tato plocha umožňuje umístění zázemí pro hotel.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitka č. 38

465

466

467

468

Námitce č. 38 podané panem Ing. Miroslavem Paloncym a paní Blankou Paloncyovou, bytem Delfínova 588, 739
23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, kterou podali v rámci řízení o návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí proti tomu, že v blízkosti parcel č. 1254/1, 1254/2 a 1256/1 a staveb na těchto pozemcích, popř. po nich,
plánována významná místní komunikace se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 38:
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 Stará ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Ing. Miroslav Paloncy a paní Blanka Paloncová jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 1254/1, 1254/2 a 1256/1 v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Ing. Miroslav Paloncy a paní Blanka Paloncová podali písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky
bylo zjištěno, že bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz
výše).
Dopravní obslužnost lokality Zakostelí byla nově přeřešena v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec zadala
projektantovi požadavek na nový návrh dopravní obslužnosti lokality Zakostelí s tím, že přístup do území byl zajištěn
po nově navržené komunikaci kolem lesíka. Komunikace měla sloužit jako hlavní obslužná komunikace zastavitelné
plochy Z1 v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. K této variantě při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí byla vznesena řada námitek a připomínek. Nově vzniklá patová situace byla řešena
pořizovatelem, zpracovatelem a s určeným zastupitelem obce tak, že část zastavitelné plochy byla převedena do
územní rezervy a bude řešena územní studií. Územní studie bude podkladem pro samostatnou změnu územního plánu,
která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných ploch. V rámci pořizování této změny mohou majitelé
pozemků podat námitky a připomínky.
Na užívání komunikace se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních
předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace, která slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních judikátů vyplývá, že i
kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a
bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou komunikací.
Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci institutu
obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické či
právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb.
MK navržené uvnitř zastavitelné plochy Z1 byly převzaty ze zpracovaných studií. Územní plán přebírá pouze základní
dopravní schéma z obou studií, celou zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou samostatnou studií. Při
projednávání této územní studie je podmínkou, aby Správa CHKO Poodří byla účastníkem řízení.
Na výše uvedených pozemcích není v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí navržena komunikace.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitka č. 39
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Námitce č. 39 podané panem Jaromírem Poláškem, MVDr., bytem Chrobákova 386, 724 00 Ostrava – Stará Bělá,
ze dne 18.6.2012, kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku týkající se
změny funkční plochy P (Plochy přírodní) na funkční plochu SB ( Plochy smíšené obytné) u výše uvedeného pozemku
se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 39:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jaromír Polášek, MVDr. je vlastníkem pozemku p. č. 1266/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jaromír Polášek, MVDr. podal písemnou námitku na obecní úřad dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše).
V rámci návrhu ÚP obce Stará Ves nad Ondřejnicí Správa CHKO Poodří nesouhlasila s rozšiřováním zastavitelného
území v CHKO Poodří. Negativní postoj byl vyjádřen s odkazem na účel zřizovací vyhlášky (ochrana a postupná
obnova hodnot krajiny Poodří, jejího vzhledu a typických znaků).
S ohledem k umístění pozemku p.č. 1266/3 na pravostranném terasovém svahu řeky Ondřejnice ( přirozený předěl mezi
zástavbou a nezastavěnou nivní krajinou) a přímou návaznost na stávající zástavbu lze navrhovanou změnu využití
plochy akceptovat (dle stanoviska Správy CHKO Poodří ze dne 1.8.2012). Předměty ochrany CHKO Poodří nebudou
plánovanou výstavbou rodinného domu dotčeny. Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce z hlediska
urbanistické koncepce a stanoviska výše uvedeného dotčeného orgánu dospěli k závěru, že požadavek svým rozsahem (
968 m2 ) nenarušuje bilanci potřebných ploch pro bydlení. Řeší se jím pouze potřeba bydlení pro rodinu namítajícího.
Pozemek p. č. 1266/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí z plochy P (Plochy přírodní) byl zařazen do plochy SB (Plochy
smíšené obytné).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitka č. 40
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Námitce č. 40 podané paní Marcelou Sovíkovou, bytem Do Polí 16, Stará Ves nad Ondřejnicí,ze dne 18.6. 2012,
kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy SB (
Plochy smíšené zastavěného území ), část plochy Z1 – Dukelská čtvrť na funkční plochu Z ( Plochy zemědělské) se
nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 40:
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 Stará ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Marcela Sovíková je vlastníkem pozemků p.č. 141 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.Tím bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Marcela Sovíková podala písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
1)Územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a
podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území tak, aby byly chráněny přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce.
Při tvorbě ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zvážen projektantem optimální potřebný rozsah nové bytové výstavby, také
s ohledem na územní možnosti obce a zachování jejího charakteru. Asi v 1/5 případů je možné získání nových bytů
spojovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu, nástavbami, přístavbami, bez nároku na nové plochy
vymezené v ÚP. Zároveň se ale doporučuje vymezit převis nabídky ploch 50 – 100% jejich potřeby z toho důvodu, že
část vymezených pozemků není obvykle k zástavbě nabídnuta ( majetkoprávní vztahy, záměry vlastníků). V zadání ÚP
byla požadována potřeba 150 bytů na nových zastavitelných plochách. Vzhledem k tomu, že se do řešeného území
přenáší velká poptávka po bydlení z okolí ( značná atraktivita obce z hlediska bydlení), existuje několik developerských
záměrů a v posledních letech byla výstavba domů kvůli neexistenci ÚP značně omezena, byl počet bytů v ÚP vymezen
pro cca 355 bytů (RD).
Pořizovatel se zpracovatelem 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.
Zemědělské pozemky v této navržené zastavitelné ploše náleží do II. třídy ochrany, dle Vyhlášky č. 48 o stanovení tříd
ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd.
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Tyto pozemky mohou být vyjímány ze ZPF pouze výjimečně. K celkovému záboru zemědělských půd pro nové
zastavitelné plochy se v průběhu projednávání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí několikrát vyjadřoval dotčený orgán
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního
prostředí a zemědělství. V rámci společného jednání o návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí s dotčenými orgány,
obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko KÚ MSK Odboru životního prostředí a zemědělství dne 21.4.2010.
Pořizovatel svolal dle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodovací jednání s tímto
dotčeným orgánem. Na tomto jednání došlo ke shodě tím, že byla zmenšena zastavitelná plocha Z14, která zasahovala
do volné krajiny. Následně dotčený orgán vydal navazující stanovisko dne 8.10.2010, ve kterém s upraveným návrhem
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí souhlasí. ( stanovisko je na straně č. 89). KapitolaVyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky s funkcí lesa byla rovněž s tímto dotčeným orgánem
odsouhlašena.
2) K námitce vydalo stanovisko Správa CHKO Poodří, ve kterém uvádí, že předmětné plochy se nacházejí mimo
CHKO Poodří a dosah kompetencí Správy CHKO Poodří dle §10 zřizovací vyhlášky. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 cit. Zákona k upravenému návrhu
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odbor životního prostředí a
zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK 117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil
předložené podklady na základě vymezených kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu. Dále uvádí, že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je
zřejmé, že dochází k úpravě původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím
stanoviskem zdejšího správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasil.
3)Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Součástí
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je „III.Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na
udržitelný rozvoj území“ a jeho dodatek. Z jejich závěrů vyplývá, návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je
pro obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření
uvedené ve vyhodnocení.
4)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této plochy
z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem o výstavbu a která
je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější, např. polohou v blízkosti centra obce, je zde dobrá dopravní obsluha,
napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci, navazují na stávající plochy bydlení.
Zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu
domů. Po veřejném projednání byl původní rozsah navržených ploch určených k zástavbě (zastavitelných) částečně
snížen, což se týká i ploch, označených jako plocha I. a II. u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o
1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou, na kterých může docházet i nadále
k produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí až po jeho schválení. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a
připomínky. K úpravě došlo i přesto, že k oběma původním zastavitelným plochám bylo vydáno v souhlasné
stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je
Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem z hlediska urbanistické koncepce dospěli k závěru, že výše
uvedeným požadavkům nelze vyhovět.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 41 podané paní Marcelou Sovíkovou, bytem Do Polí 16, Stará Ves nad Ondřejnicí,ze dne 18.6. 2012,
kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se nesouhlasu s navrženou
komunikací, která zasahuje do pozemku p.č. 142/76 (PK), který je v jejím vlastnictví se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 41 :
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Marcela Sovíková je vlastníkem pozemků p.č. 141, 142, 143/1, 142/76 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny.
Paní Marcela Sovíková podala písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce
Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 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
Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará
Ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Na užívání komunikace na uvedeném pozemku se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace, která
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních
judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou
komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci
institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické
či právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace dle citovaného ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb.
Pozemek p.č. 142/76 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí má výměru 31 m2 a jedná se o zemědělskou půdu. Průjezd danou
komunikací bude zachován ve stávajících parametrech komunikace. Stávající obslužné místní komunikace (MK), které
budou sloužit této ploše, jsou většinou příliš úzké – nedostatečné pro předpokládaný zvýšený provoz. MK navržené
uvnitř zastavitelné plochy Z1 jsou převzaty ze zpracovaných studií. Územní plán přebírá pouze základní dopravní
schéma z obou studií, celou zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou územní studií. Územní studie
bude podkladem pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných
ploch. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky. Při projednávání této
územní studie musí být účastníkem Správa CHKO Poodří. O konečném znění komunikačního napojení zastavitelné
plochy Z1 rozhodne až územní studie, jejíž podmíněnost této plochy je součástí návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí.
Výše zmiňovaná komunikace zůstává v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 42 podané podané panem Jiřím Máchou, bytem 30. dubna 8, 702 00 Ostrava, ze dne 18.6.2012, kterou
podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy ZS (Plochy
smíšené zastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 42:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jiří Mácha je vlastníkem pozemků p.č. 1741/3, 1741/4, 1743/1 a 1742/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jiří Mácha podal písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že nebylo naplněno ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona, co vše má obsahovat podaná námitka (viz výše). Námitka neobsahovala vymezené 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.
Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyři výměrou malé pozemky, které tvoří proluku mezi zastavitelnými plochami
v intravilánu ( zastavěném území) obce, bylo námitce vyhověno. Jedná se o pozemek p.č. 1741/3 o výměře 12 m 2 II.
třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pozemek p.č. 1741/4 o výměře 239 m2 II. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, pozemek p.č. 1743/1 o výměře 262 m2 ostatní plochy a pozemek p.č. 1742/2 o výměře 395 m2 ostatní
plochy. Pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Zbytkové pozemky zemědělské půdy
zatížené věcným břemenem proto nejsou v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších předpisů. V rámci Komplexních pozemkových úprav ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dojde ke
sloučení původních roztříštěných pozemků v jednu parcelu. Dochází k záboru 251 m2 zemědělské půdy, což není
v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
U pozemků p.č. 1741/3, 1741/4, 1743/1 a 1742/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se změnil způsob využití z funkční
plochy ZS (Plochy smíšené zastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce vyhovět.
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Námitce č. 43 podané panem Jiřím Máchou, bytem 30. dubna 8, 702 00 Ostrava, ze dne 18.6.2012, kterou podal
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy ZS (Plochy
smíšené zastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 43 :
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jiří Mácha je vlastníkem pozemků p.č. 1072/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněni. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jiří Mácha podal písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
Výše zmiňovaný pozemek se nachází v sousedství řeky Ondřejnice, v záplavovém území. Pořizovatel přezkoumal
soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje (PUR). Dle republikové priority (25) územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území (PUR) se mají 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. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vody.
Kladné rozhodnutí o námitce č. 43 by bylo v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a pořizovatel by
musel předložil návrh na zamítnutí Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí dle §53 odst. 6 stavebního zákona.
U pozemku p.č. 1072/3 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se nezměnil v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
způsob využití funkční plochy ZS (Plochy smíšené zastavěného území) a zůstal v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 44 podané panem Rudolfem Šupíkem, bytem Keltičkova 1395/64, 710 00 Ostrava, ze dne 14.6.2012,
kterou podal v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy NS
(Plochy smíšené nezastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 44:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Rudolf Šupík je vlastníkem pozemků p.č. 89/2 a 90/6 (obě PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Rudolf Šupík podal písemnou námitku dne 14.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará
Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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.
Dle návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí spadají výše zmiňované pozemky do funkční plochy NS (Plochy smíšené
nezastavěného území), která byla vymezena podél okraje rozvojové lokality Zákostelí za účelem stabilizace lokality
novými prvky s ekologickým a estetickým významem dle požadavku Správy CHKO Poodří. Toto opatření zamezí
stávajícím erozním procesům v místě a následným splachům zeminy do severně orientované zalesněné terénní deprese a
dále do CHKO Poodří ( recipient vod ze spádového povodí). V předmětném případě byla zohledněna i studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří a navazujícího území, která komplexně vyhodnotila pooderskou
krajinu z krajinářského pohledu a navrhla možnosti jejího rozvoje ( začleňování travnatých pásů, mezí, remízů, alejí
s cílem protierozní ochrany, podpora retenční schopnosti území, zvýšení prostupnosti a estetického působení krajiny).
Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce posoudili námitku dle urbanistické koncepce a dospěli
k závěru, že výměra zastavitelných ploch pro realizaci zástavby v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je dostačující při
dodržení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhovění
požadavku by narušilo urbanistickou koncepci území a nedotýká se veřejných zájmů.
U pozemků p.č. 89/2(PK) a 90/6 (PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstává v návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí způsob využití funkční plochy NS (Plochy smíšené nezastavěného území).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 45 podané panem Jaroslavem Dostálem a paní Jarmilou Dostálovou, ze dne 18.6.2012,kterou podali
v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy P (Plochy přírodní)
na plochu SB (Plochy smíšené obytné) se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 45:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Pan
Jaroslav Dostál a paní Jarmila Dostálová nedoložili údaje podle katastru nemovitostí, že jsou vlastníky pozemků p.č.
557 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a v k.ú. Košatka nad Odrou, jak uvádějí v námitce. Tím nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pan Jaroslav Dostál a paní Jarmila Dostálová podali písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu
Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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 ani vymezené 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 chtěl zajistit a ověřit v katastru nemovitostí, dohledal však, že v katastru
nemovitostí je zapsán pozemek pouze p.č. 557 v k.ú. Košatka nad Odrou, který není zapsán na listu vlastnictví. Nebylo
možné si ověřit majitele výše zmiňovaného pozemku. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst.3 stavebního zákona
nebylo naplněno. Nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, nejedná se tudíž o námitku.
V rámci pořizování návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko Správy CHKO
Poodří, ve kterém Správa CHKO Poodří nesouhlasila s rozšiřováním zastavitelného území v CHKO Poodří. Negativní
postoj byl vysloven s odkazem na účel zřizovací vyhlášky (ochrana a postupná obnova hodnot krajiny Poodří, jejího
vzhledu a typických znaků). Pokračující zástavba za účelem bydlení je v nivě omezena existujícími limity využití
území. Dle návrhu ÚP obce předmětný pozemek spadá do plochy přírodní a je součástí CHKO Poodří a soustavy
Natura 2000 Evropsky významné lokality Poodří a ptačí oblasti Poodří). Pozemek p.č.557 se nachází v plošně rozsáhlé
nivě řek Lubiny a Ondřejnice, mimo rozvojové osy obce. Je prostorově izolovaný od stávajícího zastavěného území
Staré Vsi nad Ondřejnicí i Košatky nad Odrou. V předmětném případě byla zohledněna i studie Preventivní hodnocení
krajinného rázu CHKO Poodří a navazujícího území, která komplexně vyhodnotila pooderskou krajinu z krajinářského
pohledu a navrhla možnosti jejího rozvoje (požadavek usměrňování nové zástavby mimo prostor říční nivy). Správa
CHKO Poodří s navrhovanou změnou funkčního využití parcely č. 557 nesouhlasí. Pořizovatel se zpracovatelem a
určeným zastupitelem obce na základě výše uvedeného, zvláště nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu, dospěli
k závěru, že z hlediska urbanistické koncepce je výměra zastavitelných ploch pro realizaci zástavby v návrhu ÚP Stará
Ves nad Ondřejnicí dostačující při dodržení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů.
U pozemku p.č. 557 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstal v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí způsob
využití funkční plochy P (Plochy přírodní).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 46 podané vlastníky nemovitostí z oblasti „Pánských luk, pozemků p.č.1696/2 Mgr. Hranická Pavla,
p.č. 1696/61 Jan a Katarína Filipcovi, p.č. 1696/62 Golková Jana, p.č. 1696/63 Petrová Jana, p.č. 1696/8 Ing. Stuchlá
Simona, p.č. 1696/9 Sýkora Josef, p.č. 1696/10 Ing. Novobilská Radmila, p.č. 1696/11 Novobilský Dalibor, p.č.
1696/12 Chrenková Marcela, p.č. 1696/13 Chvostek Libor v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 12.6.2012, kterou
podali v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se změny funkční plochy P (Plochy
přírodní) na plochu SB (Plochy smíšené obytné) u svých pozemků se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 46:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Výše
uvedení vlastníci nedoložili údaje podle katastru nemovitostí, že jsou vlastníky výše uvedených pozemků v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí. Tím nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Výše uvedení vlastníci pozemků podali písemnou námitku dne 12.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního
plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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. 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
ověřil v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst.3 stavebního zákona bylo naplněno.
V rámci návrhu ÚP obce Správa CHKO Poodří nesouhlasila s rozšiřováním zastavitelného území v CHKO Poodří.
Negativní postoj byl vysloven s odkazem na účel zřizovací vyhlášky (ochrana a postupná obnova hodnot krajiny Poodří,
jejího vzhledu a typických znaků). Pokračující zástavba lokality Panské lúky je omezena existujícími limity využití
území. Dle návrhu ÚP obce předmětné pozemky spadají do P (plochy přírodní) a jsou součástí CHKO Poodří a
soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality Poodří a ptačí oblasti Poodří). Nacházejí se v nivě řeky Ondřejnice,
která je dle ust. §4 odst. 2 zákona významným krajinným prvkem a součástí nadregionálního biocentra. V širším
územním kontextu pozemky propojují nezastavitelné plochy uvnitř a vně CHKO Poodří ( podél ul. Petřvaldské).
Migrační prostupnost a existující funkční vazby by se s navrhovanou změnou funkčního využití pozemků na obou
stranách hranice CHKO Poodří přerušily. V předmětném případě byla zohledněna i studie Preventivní hodnocení
krajinného rázu CHKO Poodří a navazujícího území, která komplexně vyhodnotila pooderskou krajinu z krajinářského
pohledu a navrhla možnosti jejího rozvoje (požadavek usměrňování nové zástavby mimo prostor říční nivy). Pro Správu
CHKO Poodří jsou záměry, vedoucí ke snižování rozlohy přírodních a přírodě blízkých stanovišť přijatelné pouze
tehdy, převládá-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. V katastru Staré Vsi nad Ondřejnicí je k individuální
zástavbě rodinnými domy navrženo téměř 47 ha volných ploch, vymezování dalších zastavitelných ploch v CHKO
Poodří proto nelze za veřejný zájem považovat. Správa CHKO Poodří se změnou navrhovaného využití pozemků pro
účely bydlení v lokalitě Panské lúky nesouhlasí. Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce na základě
výše uvedeného, zvláště nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu, dospěli k závěru, že z hlediska urbanistické
koncepce je výměra zastavitelných ploch pro realizaci zástavby v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí dostačující při
dodržení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
U pozemků pozemků p.č.1696/2 Mgr. Hranická Pavla, p.č. 1696/61 Jan a Katarína Filipcovi, p.č. 1696/62 Golková
Jana, p.č. 1696/63 Petrová Jana, p.č. 1696/8 Ing. Stuchlá Simona, p.č. 1696/9 Sýkora Josef, p.č. 1696/10 Ing.
Novobilská Radmila, p.č. 1696/11 Novobilský Dalibor, p.č. 1696/12 Chrenková Marcela, p.č. 1696/13 Chvostek Libor
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstal v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí způsob využití funkční
plochy P (Plochy přírodní).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitce č. 47 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, 739 32 Vratimov – Horní Datyně, ze
dne 18.6.2012, kterou podala v rámci řízení o návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí námitku, týkající se
změny funkční plochy NS (Plochy smíšené nezastavěného území) na plochu SB (Plochy smíšené obytné), se
nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47:
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 Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Ing. Jana Fulnečková je vlastníkem pozemků p.č. 225, p.č. 954, p.č. 955 a p.č. 956 (vše PK) a dále 78/8, 78/9 a 90/4
(vše PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném 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. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 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 Stará Ves nad Ondřejnicí,
tak na příslušných webových stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně
na veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Paní Ing. Jana Fulnečková podala písemnou námitku dne 18.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu
obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. 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 spolu se zpracovatelem a určeným zastupitelem prověřili výše uvedenou námitku a z hlediska urbanistické
koncepce a s ohledem na ochranu volné krajiny a došli k závěru, že není vhodné předmětné parcely zařadit do
zastavitelné plochy k výstavbě rodinných domů. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný
rozvoj území a zajistit vyvážené využití a prostorové uspořádání území.
Pozemek p. č. 225 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je vedený ve zjednodušené evidenci Katastru nemovitostí pro
Moravskoslezský kraj jako zbořeniště. Pozemek se nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě. Z důvodu
dostatečných zastavitelných ploch určených pro novou zástavbu RD v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí obec
nesouhlasí s dalším rozšířením ploch pro zástavbu. Další výše zmiňované pozemky jsou vedeny na katastru nemovitostí
jako les a zemědělská půda, navíc bez příjezdové komunikace. Pořizovatel se zpracovatelem a s určeným zastupitelem
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.
Pozemky PK 954, PK 955 a PK 956 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny jako orná půda, tudíž se jedná o
pozemky patřící do zemědělského půdního fondu s bonitní půdně ekologickou jednotkou ( BPEJ64310), které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, částečně
jsou v ochranném pásmu lesa nebo vedeny jako les. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny
půdy chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné.
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U pozemků PK 225, PK 954, PK 955 a PK 956 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstal v návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí způsob využití funkční plochy NS (Plochy smíšení nezastavěného území).
Pozemky p.č. 78/8, 78/9 a 90/4 (vše PK) v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, které se nachází uprostřed volné krajiny,
zůstaly v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí navrženy do funkční plochy Z (Plochy zemědělské).
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění,
námitce nevyhovět.
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Námitka č. 48
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Námitce č. 48 podané panem Alešem Krylem a paní Jolanou Krylovou a panem Miroslavem Havranem, všichni
bytem V Zahradách 212, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 14.6.2012, ve které požadují odstranění z návrhu
obslužné účelové komunikace minimálně podél pozemků v jejich vlastnictví, se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 48:
Námitka byla posouzena dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) v platném znění před 1.1.2013, kde je uvedeno, že námitky proti návrhu územního plánu (v tomto
případě Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí) mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Paní
Jolana Krylová a pan Aleš Kryl jsou spoluvlastníci pozemku parcel. č. 1535/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a pan
Miroslav Havran je vlastníkem pozemku parcel. č. 1535/6 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tím bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka posouzena dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno, že nejpozději při veřejném
projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 3 námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dotčené
orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na toto upozorněny. Na
skutečnost uvedenou v § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby písemně oznámením jak na kamenných
úředních deskách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará ves nad Ondřejnicí a ústně na veřejném projednání návrhu
Územního plánu Stará ves nad Ondřejnicí.
Spolumajitelé Krylovi a pan Miroslav Havran podali námitku 14.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního
plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Při posouzení námitky bylo zjištěno, že bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Na užívání komunikace na uvedených pozemcích se vztahuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších právních předpisů. Podle jeho ustanovení § 7, odst.1 je účelovou komunikací pozemní komunikace, která
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí. Ze soudní praxe a soudních
judikátů vyplývá, že i kdyby předmětný pozemek nebyl druhově evidován jako ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace a bude-li splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou a veřejně přístupnou
komunikací. Vlastnické právo k veřejně přístupné komunikaci je omezeno veřejným právem komunikaci užívat v rámci
institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem. Jakkoliv může být komunikace ve vlastnictví určité fyzické
či právnické osoby, dispozice s komunikací je omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání, která má přednost
před soukromoprávní dispozicí s věcí (s účelovou komunikací). Veřejně přístupné účelové komunikace je možno
obecně užívat. Zákon obecným užíváním rozumí možnost v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na
pozemních komunikacích (např. dopravní značení) a za podmínek stanovených zákonem užívat účelovou komunikaci
bezplatně obecným způsobem. V rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 629/2008, který řešil účelovou
komunikací se uvádí: „Není nutné, aby komunikace jako účelová byla kolaudována, či aby na ni bylo vydáno správní
rozhodnutí, stačí, že splňuje náležitosti účelové komunikace“ dle citovaného ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb.
Pořizovatel spolu se zpracovatelem a určeným zastupitelem obce prověřili výše uvedenou námitku z hlediska
urbanistické koncepce a na základě výše uvedeného došli k závěru, že u výše zmiňované komunikace je nadřazeno
veřejné právo komunikace užívat v rámci institutu obecného užívání upraveného uvedeným zákonem nad vlastnickým
právem k veřejně přístupné komunikaci.
Zastupitelstvo města se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce nevyhovět.
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l)2. NÁMITKY OBDRŽENÉ V RÁMCI OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚP STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, KONANÉHO DNE 3.7.2013.
Námitka č. 1
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Námitce č. 1 podané panem Radimem Galáskem, bytem Nad Splavem 166, Stará Ves nad Ondřejnicí
ze dne 14. 6. 2013, ve které nesouhlasí se zařazením jeho pozemku parcel. č. 1384/1 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí mezi plochy smíšené nezastavěného území a naopak žádá o zařazení tohoto pozemku do plochy
smíšené obytné, a to v celé výměře, případně jeho části, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Radim Galásek je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1384/1 (PK) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí vedený v KN MSK jako pozemek p.
č. 554/12 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Radima Galáska posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly
dotčené osoby upozorněny písemně oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního
zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho
dodatku č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
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.“ Námitku pána Radima Galáska nelze posoudit jako námitku
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, předloženou v rámci opakovaného
veřejného projednání, protože se obsah námitky netýká lokalit dotčených změnami a úpravami od veřejného
projednání konaného dne 18.6.2012.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka nesplňuje ust. §52 odst. 3 ani ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 18.6.2012, nikoliv v rámci
opakovaného veřejného projednání. V takové případě se jedná o námitku podanou po 18.6.2012, 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.

I přes skutečnost, že námitka byla podána až k opakovanému veřejnému projednání, pořizovatel
s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili požadovanou změnu a
dospěli k následujícímu závěru:
Pozemku p.č. 1384/1 v k.ú Stará Ves nad Ondřejnicí vedeném v pozemkovém katastru Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (dále v KÚ MSK) odpovídá pozemek p.č. 554/12 v katastru nemovitostí KÚ
MSK. Pozemek je veden jako trvalý travní porost, tudíž se jedná o zemědělský půdní fond s bonitně
půdní ekologickou jednotkou 65800, které odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48 o stanovení tříd
ochrany. Tyto pozemky mohou být vyjímány ze ZPF pouze výjimečně. Pořizovatel postupoval v
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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.
Předmětný pozemek se nachází v záplavovém území Q100. Pro Starou Ves nad Ondřejnicí jsou
nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR
MSK). V ZÚR MSK je potvrzeno zařazení Staré Vsi nad Ondřejnicí do rozvojové oblasti republikového
významu OB2 Ostrava. V rámci ZÚR MSK je pro rozvojovou oblast OB2 stanoven mimo jiné úkol pro
územní plánování: - nové rozvojové plochy vymezovat: přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo
devastovaných území a v prolukách stávající zástavby, výhradně se zajištěním dopravního napojení na
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury, mimo stanovená
záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech).
Na základě zjištění na KÚ MSK pan Galásek se stal majitelem výše uvedeného pozemku v prosinci
2012, tudíž v době kdy byl již návrh Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí pořizován a mohl
se s návrhem ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí před koupí pozemku seznámit.
K dnešnímu dni je jedinou platnou územně plánovací dokumentací vymezení zastavěného území
samostatným postupem, ve které tento pozemek rovněž není určen k zastavění.
Pozemek p. č. 1384/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstává navržen v ploše „Smíšené nezastavěného
území“.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 2
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Námitce č. 2 podané panem Lubomírem Pinkavou, bytem Na Drahách 136 Stará Ves nad Ondřejnicí,
ze dne 1.7.2013, ve které žádá o zařazení jeho pozemků parcel. č. 1292/4 a 1292/3 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí mezi plochy smíšené bydlení v navazující části na navrhovanou místní komunikaci s tím, že po
realizaci územní studie budou vytvořeny podmínky pro připojení na inženýrské sítě a uvedený pozemek
bude navazovat na zastavěné území obce, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Lubomír Pinkava je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. 1292/4 a p. č. 1292/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Lumíra Pinkavy posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pána Lubomíra Pinkavy nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedený namítající již uplatnil obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 6, který je součástí
textové části odůvodnění v příloze č. 1. Námitce nebylo vyhověno. Na základě výše uvedeného se k této
nově podané námitce nepřihlíží.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem znovu zabývali touto námitkou a musí konstatovat, že
se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané námitce nebyly
vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky.
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Námitce č. 3 podané panem Rudolfem Šupíkem, bytem Keltičkova 1395/64 Slezská Ostrava, ze dne
4.7.2013, ve které nesouhlasí se zařazením jeho pozemků parcel. č. PK 89/2 a PK 90/6 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí mezi plochy smíšené nezastavěného území a naopak žádá o zařazení těchto pozemků do funkční
plochy, která umožňuje umístění rodinného domu a žádá o posouzení, zda by nově navržená obslužná
komunikace PV – plochy veřejných prostranství mohla vést po obvodu parcely r 435/1 (KPÚ), místo toho
aby ji protínala, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Rudolf Šupík je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem
pozemků parcel. č. PK 89/2 a PK 90/6 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení §
52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Rudolfa Šupíka posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pána Rudolfa Šupíka nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves
nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedený namítající již uplatnil obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 44, který je součástí
textové části odůvodnění v příloze č. 1. Námitce nebylo vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem znovu zabývali touto námitkou a musí konstatovat, že
se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané námitce nebyly
vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky.
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
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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“.
Pozemky PK 89/2 a PK 90/6 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny jako orná půda patřící do
zemědělského půdního fondu do BPEJ 64300 s II. třídou ochrany. Tyto pozemky mohou být vyjímány ze
ZPF pouze výjimečně.
Funkční plocha smíšeného nezastavěného území NS byla na okraji rozvojové plochy Z1 (pozemky č. PK
89/2 a PK 90/6) vymezena na základě dohody v rámci společného jednání ÚP. Podstatnou roli při
vymezování plochy hrály funkční vztahy s CHKO Poodří dané morfologií terénu. Cílem bylo zamezit
stávající erozi na zemědělsky obhospodařované terase Ondřejnice (jejíž součástí jsou i pozemky č. PK 89/2 a
PK 90/6) a následným splachům zeminy do severně orientované zalesněné terénní deprese a dále do CHKO
Poodří (recipient vod ze spádového povodí).
Soustředěný povrchový odtok ze zorněných ploch v předmětném území v průběhu nadměrných srážkových
úhrnů negativně ovlivňuje biotopy zvláště chráněných druhů rostlin na území CHKO Poodří – lilie
zlatohlavé (Lilium martagon) a sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Negativní vlivy spočívají v
postupném zanášení těchto biotopů naplavovaným materiálem a jejich degradaci přísunem cizorodých látek.
Vymezení funkční plochy NS je pouze jedním z navrhovaných opatření. S odkazem k ust. § 49 zákona, je
nutné nepříznivou situaci řešit koncepčně v rámci celého zastavitelného území obce (územní studie plochy
Z1) a navazující volné krajiny (komplexní pozemkové úpravy).
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří jako dotčený orgán státní správy dle ust. § 78 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny uplatnila v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí stanovisko k námitce č. 3 a navrhuje doplnit vyhodnocení
této námitky o poznámku, že navrhovaná funkční plocha NS je jedním z opatření, které zamezí negativním
vlivům na zvláště chráněné druhy rostlin v CHKO Poodří (ve vztahu k ust. § 49 odst. 1 zákona).
Pořizovatel na základě stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení námitky doplnil, jak je výše uvedeno.
Komunikace byla převzata do Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí v rámci Komplexních
pozemkových úprav obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Pozemky PK 89/2 a 90/6 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstaly v návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí v ploše „Smíšené nezastavěného území“.
Na základě výše uvedeného se k této nově podané námitce nepřihlíží.
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Námitce č. 4 podané paní Kamilou Pchálkovou a panem Leošem Pchálkem, bytem Krmelín č. 580, ze
dne 9. 7. 2013, ve které nesouhlasí s umístěním komunikace v území Z1 podél lesíku Jarkov z důvodu
zbytečně velké vzdálenosti od lesa a navrhují tuto vzdálenost minimalizovat, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Kamila Pchálková a pan Leoš Pchálek jsou dle ověření
v katastru nemovitostí vlastníky pozemků p. č. PK 70/1 a par. č. 1383/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Kamily Pchálkové a pana Leoše Pchálka posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením na úřední desce a ústně na
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního
plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od veřejného
projednání dne 18.6.2012).
Námitka paní Kamily Pchálkové a pana Leoše Pchálka byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním
zákonem pro podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od
veřejného projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo
naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem obce posoudili výše uvedenou námitku a usoudili, že
navrhovaný posun komunikace namítajícím až k lesu by z dopravního hlediska nic nevyřešil a zvětšení
zastavitelné plochy Z1 až k lesu by zvětšilo celkovou výměru zastavitelných ploch pro výstavbu. S ohledem
na zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/9 toto není možné.
Návrh komunikace byl z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Část plochy Z1 byla převedena do
územní rezervy a v rámci územní studie bude řešena dopravní obslužnost území. Územní studie bude
podkladem pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do
zastavitelných ploch. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky.
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější. Po veřejném projednání byl původní
rozsah navržených ploch určených k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch,
označených jako plocha I. a II. u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně
zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou, na kterých může docházet i nadále k
produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí až po jeho schválení. K úpravě došlo i přesto, že k oběma původním zastavitelným
plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku
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ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci,
proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí
MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasil.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
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Pořizovatel s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a
zjistili, že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto
upravili řešení takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenší a část plochy Z1 bude převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 5
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Námitce č. 5/1 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, Vratimov – Horní
Datyně, ze dne 10.7.2013, ve kterých upozorňuje na skutečnost, že pozemek p.č. 225 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí je veden na jejím listu vlastnictví č. 317 jako stavební a tvoří funkční celek s ostatními přilehlými
pozemky p.č. PK 954 a PK 955 a žádá o zařazení těchto pozemků do funkční plochy pro smíšené bydlení, se
nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5/1:
Námitky byly posouzeny dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru vlastníkem
pozemků p. č. PK 954 a p. č. 955, p. č. 225 st. a pozemku p. č. 1473 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byly námitky paní Ing. Jany Fulnečkové posouzeny dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 47, který je součástí
textové části odůvodnění. Námitce nebylo vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem znovu zabývali touto námitkou a musí konstatovat, že
se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané námitce nebyly
vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a vyhodnocení námitky.
Pozemek p. č. 225 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je vedený ve zjednodušené evidenci Katastru nemovitostí
pro Moravskoslezský kraj jako zbořeniště. Pozemek se nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě. Z
důvodu dostatečných zastavitelných ploch určených pro novou zástavbu RD v návrhu ÚP obec nesouhlasí s
dalším rozšířením ploch pro zástavbu. Další výše zmiňované pozemky jsou vedeny na katastru nemovitostí
jako les a zemědělská půda, navíc bez příjezdové komunikace. Pořizovatel postupoval v souladu s ust. § 5
odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve
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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.
Pozemky PK 954, PK 955 a PK 956 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny jako orná půda patřící do
zemědělského půdního fondu do BPEJ 64310 s II. třídou ochrany nebo jako les. Tyto pozemky mohou být
vyjímány ze ZPF pouze výjimečně.
Pozemek PK 225 a pozemky PK 954, PK 955 a PK 956 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny do II.
třídy ochrany to znamená, že jsou podmíněně odnímatelné, neboť jde o půdy vysoce chráněné a zůstanou v
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí v ploše „Smíšené nezastavěného území“.
Na základě výše uvedeného se k této nově podané námitce nepřihlíží.

Námitce č. 5/2 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, Vratimov – Horní
Datyně, ze dne 10.7.2013, kterou se nesouhlasí se zřízením ochranného pásma zakazujícího budování
podzemních a nadzemních staveb, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5/2:
Námitky byly posouzeny dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1473 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byly námitky paní Ing. Jany Fulnečkové posouzeny dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná
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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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 18.6.2012, nikoliv v rámci
opakovaného veřejného projednání. V takové případě se jedná o námitku podanou po 18.6.2012, 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.
I přes skutečnost, že námitka byla podána až k opakovanému veřejnému projednání, pořizovatel
s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili požadovanou změnu a dospěli
k následujícímu závěru:
Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů vydal dle písmene q) § 89 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád závazné stanovisko k Územnímu plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, ve kterém
požadoval respektování ochranných pásem letiště Ostrava – Mošnov. Požadavek dotčeného orgánu byl
pořizovatelem a zpracovatelem respektován a do koordinačního výkresu byla zakreslena ochranná pásma
s výškovým omezením staveb. Zpracovaný ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí musí být v souladu se stanovisky
dotčených orgánů a jejich požadavky.
Na základě výše uvedeného se k této nově uplatněné námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 6
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Námitce č. 6/1 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, Vratimov – Horní
Datyně, ze dne 10.7.2013, ve kterých upozorňuje na skutečnost, že pozemek p.č. 225 v k.ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí je veden na jejím listu vlastnictví č. 317 jako stavební a tvoří funkční celek s ostatními přilehlými
pozemky p.č. PK 954 a PK 955 a žádá o zařazení těchto pozemků do funkční plochy pro smíšené bydlení, se
nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6/1:
Námitky byly posouzeny dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru vlastníkem
pozemků p. č. PK 954 a p. č. 955, p. č. 225 st. a pozemku p. č. 1473 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byly námitky paní Ing. Jany Fulnečkové posouzeny dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 47, který je součástí
textové části odůvodnění. Námitce nebylo vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem a určený zastupitel obce znovu zabývali touto námitkou
a dospěli k závěru, že se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané
námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a
vyhodnocení námitky.
Pozemek p. č. 225 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je vedený ve zjednodušené evidenci Katastru nemovitostí
pro Moravskoslezský kraj jako zbořeniště. Pozemek se nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě. Z
důvodu dostatečných zastavitelných ploch určených pro novou zástavbu RD v návrhu ÚP obec nesouhlasí s
dalším rozšířením ploch pro zástavbu. Další výše zmiňované pozemky jsou vedeny na katastru nemovitostí
jako les a zemědělská půda, navíc bez příjezdové komunikace. Pořizovatel postupoval v souladu s ust. § 5
odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve
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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.
Pozemky PK 954, PK 955 a PK 956 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny jako orná půda patřící do
zemědělského půdního fondu do BPEJ 64310 s II. třídou ochrany nebo jako les. Tyto pozemky mohou být
vyjímány ze ZPF pouze výjimečně.
Pozemek PK 225 a pozemky PK 954, PK 955 a PK 956 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zařazeny do II.
třídy ochrany to znamená, že jsou podmíněně odnímatelné, neboť jde o půdy vysoce chráněné a zůstanou v
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí v ploše „Smíšené nezastavěného území“.
Na základě výše uvedeného se k této nově podané námitce nepřihlíží.

Námitce č. 6/2 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, Vratimov – Horní
Datyně, ze dne 10.7.2013, kterou se nesouhlasí se zřízením ochranného pásma zakazujícího budování
podzemních a nadzemních staveb, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6/2:
Námitky byly posouzeny dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1473 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byly námitky paní Ing. Jany Fulnečkové posouzeny dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná
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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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 18.6.2012, nikoliv v rámci
opakovaného veřejného projednání. V takové případě se jedná o námitku podanou po 18.6.2012, 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.
I přes skutečnost, že námitka byla podána až k opakovanému veřejnému projednání, pořizovatel
s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili požadovanou změnu a dospěli
k následujícímu závěru:
Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů vydal dle písmene q) § 89 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád závazné stanovisko k Územnímu plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, ve kterém
požadoval respektování ochranných pásem letiště Ostrava – Mošnov. Požadavek dotčeného orgánu byl
pořizovatelem a zpracovatelem respektován a do koordinačního výkresu byla zakresleny ochranná pásma
s výškovým omezením staveb. Zpracovaný ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí musí být v souladu se stanovisky
dotčených orgánů a jejich požadavky.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem a určený zastupitel obce znovu zabývali touto námitkou
a dospěli k závěru, že se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané
námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a
vyhodnocení námitky.
Na základě výše uvedeného se k této nově uplatněné námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 7
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Námitce č. 7 podané panem Daliborem Novobilským, bytem K Pálenici 252, Stará Ves nad Ondřejnicí,
ze dne 10. 7. 2013, ve které žádá o zařazení pozemku p.č. PK 1609/2 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí do
zastavitelné plochy, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Dalibor Novobilský je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. PK 1609/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Dalibora Novobilského posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pána Dalibora Novobilského nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, 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 ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedený namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 19, který je součástí
textové části odůvodnění. Námitce nebylo vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem znovu zabývali touto námitkou
a došli k závěru, že se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané
námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a
vyhodnocení námitky.
Výše uvedená parcela se nachází mimo oblast navrženou k další zástavbě. Z důvodu dostatečných ploch pro
novou zástavbu RD dle rozvojových záměrů obce v návrhu ÚP obec nesouhlasí s dalším rozšiřováním
zastavitelných ploch. Pozemek navíc omezuje ochranné pásmo silnice a vysokého napětí elektrické energie.
Pozemek PK 1609/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je zařazen do II. třídy ochrany tzn., že je podmíněně
odnímatelný, neboť jde o půdu vysoce chráněnou a zůstane v návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí v ploše „Smíšené nezastavěného území“.
Na základě výše uvedeného se k této nově podané námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 8
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Námitce č. 8 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, ze
dne 10. 7. 2013, ve které nesouhlasí se záborem zemědělské půdy na přiloženém snímku plocha I. a II. se
nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Jindřich Ryšavík je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 142/77 ( nově 593/2) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ing. Jindřicha Ryšavíka posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pána Jindřicha Ryšavíka nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedený namítající již uplatnil obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách č. 33, 34, 35 a 36, které
jsou součástí textové části odůvodnění pořizovatele již uvedených v kapitole l)1. Námitkám nebylo
vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem znovu zabývali touto námitkou
a dospěli k závěru, že se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané
námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a
vyhodnocení výše uvedených námitek.
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z více hledisek pro výstavbu nejvhodnější. Je nejvhodnější k rozvoji bydlení

polohou v blízkosti centra obce, je zde dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické
infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci, navazují na stávající plochy bydlení.
Zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem
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občanů o výstavbu domů. Po veřejném projednání byl původní rozsah navržených ploch určených k
zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch, označených jako plocha I. a II. u výměry levé
plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s
územní rezervou, na kterých může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. Změna územní
rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí až po jeho schválení.
V rámci této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky. K úpravě došlo i přesto, že k
oběma původním zastavitelným plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní
správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a
zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci,
proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí
MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a
zjistili, že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto
upravili řešení takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenší a část plochy Z1 bude převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy.
Na základě výše uvedeného se k této nově podané námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 9
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Námitce č. 9 podané panem Ing. Jindřichem Ryšavíkem, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586, ze
dne 10. 7. 2013, ve které uvádí, že postrádá vyhodnocení finančních ztrát ze záboru zemědělské půdy k
zástavbě a dopad na obslužnost obce, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Jindřich Ryšavík je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 142/77 PK (nově 593/2) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ing. Jindřicha Ryšavíka posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pana Ing. Jindřicha Ryšavíka nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 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. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování a souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Územní plán neřeší
kalkulaci finančních ztrát a nákladů. Dopad na obslužnost obce je v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí
řešen a je v něm navrženo posílení obslužnosti nových zastavitelných (určených v územním plánu k
zastavění) ploch.
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
navazují na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a
je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). Po veřejném projednání byl původní rozsah
navržených ploch určených k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch, označených jako
plocha I. a II. u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné
plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou, na kterých může docházet i nadále k produkci
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zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí až po jeho schválení. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat
námitky a připomínky. K úpravě došlo i přesto, že k oběma původním zastavitelným plochám bylo vydáno v
souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci,
proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí
MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasil.
Část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy.
Na základě výše uvedeného se k této podané námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 10
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Námitce č. 10 podané paní Marcelou Sovíkovou, panem Markem Pohorskim a paní Ludmilou
Sovíkovou, s koresp. adresou Do Polí 16 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 10. 7. 2013, ve které žádají o
vynětí z návrhu nového ÚP plochu Z57, která byla v původním návrhu součástí zóny Z1, neboť využitím
plochy Z1 a Z57 pro výstavbu by došlo k porušení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce ( připomínka) č. 10:
Připomínka paní Marcely Sovíkové, Marka Pohorského a Ludmily Sovíkové byla posouzena dle ustanovení
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Marcela Sovíková je dle ověření v katastru
nemovitostí vlastníkem pozemků p. č. 141, 142, 143/1 a 142/76 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, proto bylo s připomínkou zacházeno jako s námitkou.
Dále byla námitka výše uvedených posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou 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 ust. § 52 odst. 3 stavebního
zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně veřejnou vyhláškou o konání opakovaného veřejného
projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území (včetně dodatku č. 1), která byla vyvěšena ve dnech od 30. května 2013 do 10. července 2013 na
úřední desce statutárního města Ostravy a na úřední desce obce Stará Ves nad Ondřejnicí a způsobem
umožňující dálkový přístup. Dále byli na opakovaném veřejném projednání všichni přítomni upozorněni, že
nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání (tj. do 10. července 2013) mohou
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. K později
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona byl o průběhu
opakovaného veřejného projednání veden písemný záznam, ve kterém je výše uvedené upozornění uvedeno.
Připomínka ( Námitka) výše uvedených byla písemně podána na obecním úřadě Stará Ves nad Ondřejnicí
dne 10.7.2013, tj. v termínu, do kterého mohl každý podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona podat
připomínky proti návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí a vzhledem k tomu, že splňovala
požadavky námitky bylo s ní dále nakládáno jako s námitkou. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona bylo naplněno.
Obsah připomínky (námitky č. 10) se týká rozsahu provedených úprav územního plánu (od veřejného
projednání dne 18.6.2012).
Plochy Z1 a Z57 jsou hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.
Vypuštěním těchto ploch v celém rozsahu z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce
v lokalitě, ve které je největší zájem o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější. Po
veřejném projednání byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě (zastavitelných)
částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Část zastavitelných
ploch byla převedena do ploch s územní rezervou, na kterých může docházet i nadále k produkci
zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí po jeho schválení. V rámci pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a
připomínky. K zastavitelným plochám bylo vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy,
který hají zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a
zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
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výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci,
proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí
MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a
zjistili, že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto
upravili řešení takto: Část plochy Z1 bude převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u levé plochy a
1,67 ha u pravé plochy.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 11
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Námitce č. 11 podané panem Janem Filipcem a paní Katarínou Filipcovou, bytem K Myslivně 610,
Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 10. 7. 2013, ve které žádají, aby pozemek PK 1696/61 v k. ú. Stará Ves
nad Ondřejnicí byl zařazen do plochy obytné smíšené, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 11:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Manželé Jan a Katarína Filipcovi jsou dle ověření v katastru
nemovitostí vlastníky pozemku p.č. PK 1696/61 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka manželů Filipcových posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitku pána Jana Filipce a paní Katarínu Filipcové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, 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 nesplňuje ust. §53 odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 17, který je součástí
textové části odůvodnění. Námitce nebylo vyhověno.
Z vlastního podnětu se pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem znovu zabývali touto námitkou
a dospěli k závěru, že se od doby veřejného projednání nezměnily územní podmínky a informacemi v podané
námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému posouzení a
vyhodnocení námitky.
Se zařazením pozemku PK 1696/61 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí z funkční plochy P (přírodní) do funkční
plochy (SB) smíšené obytné vyslovil nesouhlas dotčený orgán státní správy dle ust. §78 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny Správa CHKO Poodří. Pozemek PK 1696/61 v k. ú. Stará Ves nad
Ondřejnicí se nachází na hranici CHKO Poodří a z důvodu uvedených ve stanovisku k námitce jej nelze
zařadit do zastavitelné plochy. Pořizovatel nemůže postupovat v rozporu se stanoviskem orgánu státní
správy.
V obecné rovině jsou limity využití území relativně nepřekročitelnou hranicí pro využití území, působí jako
omezení činnosti a ovlivňují rozvoj obcí. Stará Ves nad Ondřejnicí nepatrnou částí svého zastavěného území
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spadá do zvláště chráněného území CHKO Poodří, které bylo vyhlášeno na rozloze 81,5 km2 k ochraně a
postupné obnově hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků v souladu s ust. §2 odst. 2 vyhlášky č.
155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří. Dle § 25 odst. 2 zákona se hospodářské využívání tohoto území
provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval přírodní stav CHKO a byly
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území. Jelikož je na území CHKO Poodří ochrany
přírody veřejným zájmem dle ust. § 58 zákona, podléhá umisťování a realizace staveb vyhodnocení z
hlediska zájmů CHKO Poodří. Stavební činnost v území respektuje cíle ochrany uvedené v platném Plánu
péče o CHKO Poodří (jedním z opatření je zabránění pronikání výstavby do volné krajiny a podpora
zástavby proluk) a posouzena v souladu s § 5 zřizovací vyhlášky. Potencionální rozvojové aktivity obce jsou
na území CHKO podřízeny morfologickým podmínkám. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze v partiích
na svahu pravobřežní terasy ( v proluce stávající zástavby). V nivě řeky Ondřejnice, jejíž součástí je
pozemek č. PK 1696/61 je zástavba omezena existujícími limity využití území (nadregionální ÚSES,
soustava Natura 2000, VKP), jejichž zachování je veřejným zájmem.
Pozemek manželů Filipcových přiléhá k jihovýchodní hranici CHKO a spadá do nadregionálního biocentra
Oderská niva, které vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených a přírodě
blízkých živočišných a rostlinných společenstev. Ekologicky stabilní plochy v nově řeky Ondřejnice ve
formě nadregionálního ÚSES posilují ekologicko-stabilizační funkci tohoto území. Ve smyslu § 4 odst. 2
zákona podléhá jakákoliv stavební činnost v těchto partiích CHKO vyhodnocení, zda nebude narušena
obnova či nedojde k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce krajiny.
Územní systém ekologické stability je v územním plánu obce řazen k veřejně prospěšným opatřením, které
jsou definovány v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (opatření nestavební
povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a
archeologického dědictví). Stavební aktivity v plochách nadregionálního ÚSES musí respektovat zásady
ochrany přírody a krajiny. Akceptovatelná je například realizace nezbytných protierozních a
vodohospodářských úprav, nezbytných průchodů dopravní a technické infrastruktury, průchodů cyklotras a
cyklostezek nebo úprav odpočinkových a vyhlídkových míst. Jelikož je pozemek PK 1696/61 součástí
nadregionálního ÚSES, jeho zařazení do zóny přírodní byl z pohledu zpracovatele územně plánovací
dokumentace logický krok.
Předmětný pozemek je součástí soustavy Natura 2000 – Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti
Poodří. EVL Poodří je dle § 45c odst. 2 zákona chráněna před poškozováním a ničením evropských
stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby
nebyla narušena jejich celistvost. Hranice EVL Poodří je v předmětné lokalitě totožná s hranicí
nadregionálního ÚSES. V případě pozemku č. PK 1696/61 se jedná o typ přírodního stanoviště 6510 –
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří.
K obsahu námitky Správa CHKO poznamenává, že na území soustavy Natura 2000 není cílem zcela vyloučit
vliv člověka, ale zvolit vhodný management těchto lokalit, který je nutný pro udržení předmětu ochrany.
Změna využití pozemku pro účely bydlení s výše uvedeným nekoresponduje.
Jedním z dotčených limitů v území je i niva řeky Ostravice, která je ze zákona významným krajinným
prvkem chráněným před činností, která ohrožuje nebo oslabuje jeho ekologicko-stabilizační funkci (dle § 4
odst. 2 zákona). Ačkoliv nedávno došlo k poměrně výrazným úpravám koryta ( rozšíření a prohloubení), v
souvislosti s blízkými toky Odry a Lubiny nelze do budoucna zaplavování okolního území zcela vyloučit.
Tento fakt hraje při vymezování rozvojových lokalit obce dlouhodobě podstatnou roli, což se odráží na
charakteristické urbanistické struktuře obce respektující morfologii terénu kolem řeky Ondřejnice.
Po zastoupení vysokého podílu nezastavitelných ploch podél Ondřejnice nelze podceňovat problematiku
migrační prostupnosti území mezi CHKO Poodří okolní krajinou. Předmětný pozemek se v širším územním
kontextu spolupodílí na propojení nezastavitelných ploch uvnitř a vně CHKO Poodří a posilování funkčních
vazeb.
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří jako dotčený orgán státní správy dle ust. § 78 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uplatnila v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí následující stanovisko k námitce č. 11 a navrhuje doplnit
vyhodnocení této námitky č. 11 (změna využití pozemku č. PK 1696/61 pro účely bydlení) o nesoulad s
existujícími limity využití území (zvláště chráněné území, ÚSES, soustava Natura 2000, VKP), které vychází
z charakteru řešeného území a jeho přírodního potenciálu.
Pořizovatel na základě stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení námitky doplnil, jak je výše uvedeno.
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Pozemek PK 1696/61 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí zůstal v návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí v ploše P „přírodní“.
Na základě výše uvedeného se k této podané námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 12
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Námitce č. 12 podané paní Darjou Hamalovou, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 10. 7. 2013,
kterou nesouhlasí s umístěním komunikace v území Z1 podél lesíku Jarkov z důvodu zbytečně velké
vzdálenosti od lesa a navrhuje tuto vzdálenost minimalizovat dle přiloženého náčrtu, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 12:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Darja Hamalová je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1143/1 dle nových pozemkových úprav v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Darji Hamalové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka paní Darji Hamalové byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání
námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání
dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Pořizovatel se zpracovatelem a určeným zastupitelem posoudili z hlediska urbanistického návrh řešení
namítající a dospěli k závěru, že posun komunikace k lesu by z dopravního hlediska nic nevyřešil a zvětšení
zastavitelné plochy Z1 až k lesu by zvětšilo celkovou výměru zastavitelných ploch pro výstavbu. Po
veřejném projednání byl návrh komunikace z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn.
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
navazují na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a
je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). Část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy a v
územní studii bude řešena dopravní obslužnost území. Po veřejném projednání pořizovatel se zpracovatelem
a určeným zastupitelem obce znovu posoudili požadavky vyplývající z projednání a zábor nově navržených
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zemědělských ploch určených k zástavbě (zastavitelných)byl částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha
a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní
rezervou, na kterých může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení. V rámci
pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky. K oběma původním
zastavitelným plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží dle bonitně půdní ekologické jednotky ( BPEJ) do II. třídy
ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto
kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení
souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad

584

Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém
stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK 117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené
podklady na základě vymezených kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu. Dále uvádí, že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to
v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze
dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK 162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto
stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad
s předloženým návrhem souhlasil.
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 13
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Námitce č. 13 pana Ing. Romana Knebla a paní Štěpánky Kneblové, bytem Proskovická ul., Stará Ves
nad Ondřejnicí, ze dne 10. 7. 2013 jako vlastníků nemovitostí v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, kterou
podali proti Územnímu plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 13:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Roman Knebl a paní Štěpánka Kneblová jsou dle ověření
v katastru nemovitostí vlastníky pozemku p. č. 1219/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ing. Romana Knebla a paní Štěpánky Knéblové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Ing. Romana Knebla a paní Štěpánky Knéblové byla podána písemně ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního
plánu (od veřejného projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka
neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
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patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona.. Po veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených
zemědělských ploch určených k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a
u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní
rezervou. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. V rámci
pořizování této změny mohou majitelé pozemků podat námitky a připomínky. K nezmenšeným
zastavitelným plochám bylo vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na
úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
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zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 14
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Námitce č. 14 podané panem Ing. Václavem Šmýrou a paní Mgr. Valérií Šmýrovou, bytem
Proskovická 741, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 10. 7. 2013, jako vlastníky nemovitostí v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí, kterou podali proti Územnímu plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 14:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Václav Šmýra a Mgr. Valéria Šmýrová jsou dle ověření
v katastru nemovitostí vlastníky pozemku p. č. 1219/12 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ing. Václava Šmýry a paní Mgr. Valérie Šmýrové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením na úřední desce a ústně na
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního
plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od veřejného
projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Ing. Václava Šmýry a paní Mgr.Valérie Šmýrové byla podána písemně ve lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního
plánu (od veřejného projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka
neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
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patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. Územní studie bude podkladem
pro samostatnou změnu územního plánu, která promítne pozemky územní rezervy do zastavitelných ploch.
V rámci řádného a opakovaného veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto
námitkách bylo poukazováno na přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí. Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího
znovu posoudili potřebu vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a
posouzení dospěli k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle
§ 55 odst. 3 stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves
nad Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném
projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k
zástavbě (zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
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jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitce č. 15 podané panem Ing. Karlem Hráčkem a paní Kateřinou Čichoňovou jako spoluvlastníky
nemovitostí v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, bytem Nad Pekárnou 729, ze dne 10. 7. 2013, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 15:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Karel Hráček a paní Kateřina Čichoňová jsou dle ověření
v katastru nemovitostí vlastníky pozemku p. č. 1259/29 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Karla Hráčka a paní Kateřiny Čichoňové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením na úřední desce a ústně na
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního
plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od veřejného
projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Karla Hráčka a paní Kateřiny Čichoňové byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním
zákonem pro podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od
veřejného projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo
naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
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do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
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zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitce č. 16 podané paní Danielou Gižovou, bytem Krmelínská 528/254 Ostrava – Nová Bělá, ze dne
10. 7. 2013, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 16:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Daniela Gižová je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. 1259/30 a p.č. 1259/46 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Daniely Gižové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka paní Daniely Gižové byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání
námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání
dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
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patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
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nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 17
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Námitce č. 17 podané panem Ivo Gazdošem, bytem Nad Pekárnou 730, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 10. 7. 2013, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 17:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ivo Gazdoš je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem
pozemků p. č. 1259/32 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Ivo Gazdoše posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Ivo Gazdoše byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání námitek
a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání dne
18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
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patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
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nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 18
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Námitce č. 18 podané panem Danielem Rybou, bytem Nad Pekárnou 747, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 10. 7. 2013, jako vlastníka nemovitostí p.č. 1259/34 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 18:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Daniel Ryba je dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem
pozemků p. č. 1259/34 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Daniela Ryby posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Daniela Ryby byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání
námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání
dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
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urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
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které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.

626

Námitka č. 19
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Námitce č. 19 podané skupinou 16 vlastníků nemovitostí v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, bytem viz
příloha námitky), ze dne 10. 7. 2013, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou a požadují zachování klidové zóny NS podél lesního porostu tak, jak
bylo původně navrženo
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 19:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V příloze námitky č. 18 je uveden seznam vlastníků pozemků v k.
ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka skupiny občanů posouzena dle ustanovení § 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
podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se
k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto
skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka skupiny vlastníků pozemků byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro
podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného
projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo
naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
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návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
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jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 20
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Námitce č. 20 podané panem Janem Filgasem, bytem Nad Pekárnou 743, Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 10. 7. 2013, ve které jako vlastník nemovitostí v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) navrhovaná komunikace není v souladu s cíli územního plánování, narušuje dosavadní charakter obce a
vytváří bezpečnostní rizika vyplývající jak ze zvýšeného provozu na komunikacích, tak i z pohledu obecné
kriminality. Uvedený záměr nenaplňuje zásadu obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 20:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Jan Filgas je vlastníkem dle ověření v katastru nemovitosti
pozemků p. č. 1259/40, p.č. 1259/41, p.č. 1259/47 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Jana Filgase posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Jana Filgase byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání námitek
a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání dne
18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
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dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
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Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka (Připomínka) č. 21
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Námitce č. 21 podané panem Ing. Tomášem Lichnovským a paní Bc. Zuzanou Lichnovskou, bytem
Nad Školou 407, Stará Ves nad Ondřejnicí ,ze dne 10. 7. 2013, kteří jako vlastníci nemovitostí v k.ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí podali písemnou připomínku proti Územnímu plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí, ve
které nesouhlasí se záměrem vedení významné místní komunikace spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 21:
Připomínka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Ing. Tomáš Lichnovský a paní Bc. Zuzana Lichnovská jsou
dle ověření v katastru nemovitostí vlastníky nemovitosti č. p. 407 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto
bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona a s připomínkou bylo dále jednáno jako s
námitkou.
Dále byla námitka pana Ing. Tomáše Lichnovského a paní Bc. Zuzany Lichnovské posouzena dle ustanovení
§ 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčenou námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Na skutečnost uvedenou v ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně oznámením na úřední desce a ústně na
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního
plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od veřejného
projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Ing. Tomáše Lichnovského a paní Bc. Zuzany Lichnovské byla podána písemně ve lhůtě
stanovené stavebním zákonem pro podání námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu
územního plánu (od veřejného projednání dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“.
Námitka neobsahovala 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 v katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení §
52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního
zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
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návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
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jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 22

643

644

645

646

Námitce č. 22 podané panem Patrikem Anderlem, bytem Staňkova 233/14, Ostrava – Výškovice, ze
dne 10. 7. 2013, ve které
A) nesouhlasí se záměrem vedení nové místní komunikace MK spojující zastavitelnou plochu Z1 s
komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v navržené zóně NS a s napojením
této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 22:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Patrik Anderle je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. 1259/34 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Patrika Anderleho posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Patrika Anderleho byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání
námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání
dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.

A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
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jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. Po veřejném projednání návrhu
ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
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veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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Námitka č. 23
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Námitce č. 23 podané panem Martinem Gajdečkou, bytem Volgogradská 74/8, Ostrava 30, ze dne 10.
7. 2013, ve které jako vlastník nemovitostí p.č. 1259/28 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
A) výrazně nesouhlasí se záměrem a návrhem vedení významné místní komunikace VMK spojující
zastavitelnou plochu Z1 s komunikací III/4787 a I/58 směrem k Dukelské čtvrti, zejména s realizací v
navržené zóně NS a s napojením této komunikace na ulici Nad Pekárnou
B) nesouhlasí s rozsahem návrhu zastavitelných ploch Z1(viz snímek), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 23:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Pan Martin Gajdečka je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. 1259/28 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo naplněno ustanovení § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka pana Martina Gajdečky posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
Na skutečnost uvedenou v ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené osoby upozorněny písemně
oznámením na úřední desce a ústně na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly
dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách
magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových
stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatku č. 1) projednává
v rozsahu provedených úprav (od veřejného projednání dne 18.6.2012).
Námitka pana Martina Gajdečky byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání
námitek a její obsah se týká rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu (od veřejného projednání
dne 18.6.2012). Tím bylo naplněno ustanovení § 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“. Námitka neobsahovala 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 v katastru
nemovitostí. Lze konstatovat, že ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo naplněno. Tímto bylo
naplněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A)Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl návrh nové místní
komunikace v zastavitelné ploše Z1 z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vypuštěn. Její umístění bude
řešeno až v rámci územní studie. Vedení nové místní komunikace po ulici Delfínové bude částečně v návrhu
ÚP ponecháno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti plochy smíšené zástavby v lokalitě Dukla.
B)Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější ( polohou v blízkosti centra obce, je zde
dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a orientaci,
jedná se o navazující plochy na stávající plochy bydlení, zástavba této plochy už byla řešena několika
urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů). V průběhu pořizování
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla tato zastavitelná plocha zmenšena z důvodu nastalé
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patové situace s vyřešením dopravního napojení této zastavitelné plochy, proto část plochy byla převedena
do územní rezervy, kterou bude řešit územní studie, kterou je podmíněna. V rámci řádného a opakovaného
veřejného projednání byly uplatněny i námitky veřejnosti. V několika těchto námitkách bylo poukazováno na
přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pořizovatel
s projektantem a určeným zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu
vymezování nových zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli
k závěru, že byly nově vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3
stavebního zákona. Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad
Ondřejnicí zabývající se nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. Po veřejném projednání
návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zábor nově navržených zemědělských ploch určených k zástavbě
(zastavitelných) částečně snížen u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha.
Původně zastavitelné plochy byly částečně převedeny do ploch s územní rezervou. Změna územní rezervy na
zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí po jeho schválení a do té doby
může docházet i nadále k produkci zemědělských plodin. K nezmenšeným zastavitelným plochám bylo
vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ stav obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
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nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do bonitní půdně ekologické jednotky 64300, které
odpovídá II. třída ochrany dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou zařazeny půdy chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy však převažují v celé
obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního
prostředí MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného
zákona k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem již takto souhlasil.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a zjistili,
že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto upravili řešení
takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na základě všech skutečností uvedených v odůvodnění, námitce částečně
vyhovět.
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l)3 NÁMITKY OBDRŽENÉ V RÁMCI 2. OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚP STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ KONANÉHO DNE 6.3. 2014.
Námitka č. 1
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Námitka je rozdělena na dvě dílčí námitky:
K námitce č. 1/1 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, 739 32 Vratimov –
Horní Datyně, ze dne 17.3.2014, kterou se namítá, že územní plán nezohledňuje historii dané lokality a ani
její současný stav, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1/1:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. PK 954, 955, 956, 225 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo, naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Jany Fulnečkové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně
jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od opakovaného veřejného projednání dne
3.7.2013).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Ostravy, 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“.
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu, které se konalo dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 47 a po
opakovaném veřejném projednání k námitkám č.5 a č.6. Námitkám nebylo vyhověno s řádným
odůvodněním.
Informacemi v podané námitce nebyly vzneseny nové skutkové a právní skutečnosti, které by vedly k jinému
posouzení a vyhodnocení námitky.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
K námitce č. 1/2 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, 739 32 Vratimov –
Horní Datyně, ze dne 17.3.2014, kterou se nesouhlasí, aby byl pozemek parcel. č. 1473 v k. ú. Stará Ves
nad Ondřejnicí zájmovým územím ministerstva obrany – ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu, se
nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1/2:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
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vlastníkem pozemku p. č. 1473 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo, naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Jany Fulnečkové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně
jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od opakovaného veřejného projednání dne
3.7.2013).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Ostravy, 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.“
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 18.6.2012, nikoliv v rámci
opakovaného veřejného projednání. V takové případě se jedná o námitku podanou po 18.6.2012, 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.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
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Námitka je rozdělena na dvě dílčí námitky:
K námitce č. 2/1 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, 739 32 Vratimov –
Horní Datyně, ze dne 17.3.2014, kterou se namítá, že územní plán nezohledňuje historii dané lokality a ani
její současný stav, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2/1:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemků p. č. PK 954, 955, 956, 225 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo, naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Jany Fulnečkové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně
jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od opakovaného veřejného projednání dne
3.7.2013).
Výše uvedené předmětné pozemky v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nebyly dotčeny úpravami a změnami
návrhu územního plánu projednávanými při druhém opakovaném veřejném projednávání. Námitka nesplňuje
požadavky §53, odst. 2 stavebního zákona.
Výše uvedená namítající již uplatnila obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu dne 18.6.2012, k níž byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce č. 47 který je součástí
textové části odůvodnění a po opakovaném veřejném projednání k námitkám č. 5 a č. 6. Námitce nebylo
vyhověno.
Od této doby se nezměnily územní podmínky.
Námitka paní Ing. Jany Fulnečkové byla v rámci druhého opakovaného veřejného projednání podána
písemně po lhůtě stanovené stavebním zákonem pro podání námitek. Tím nebylo naplněno ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se námitce nepřihlíží.
K námitce č. 2/2 podané paní Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, 739 32 Vratimov –
Horní Datyně, ze dne 17.3.2014, kterou se nesouhlasí, aby byl pozemek parcel. č. 1473 v k. ú. Stará Ves
nad Ondřejnicí zájmovým územím ministerstva obrany – ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu, se
nepřihlíží.
Odůvodnění námitky č. 2/2:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
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oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Jana Fulnečková je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1473 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo, naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Jany Fulnečkové posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně
jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od opakovaného veřejného projednání dne
3.7.2013).
Námitku paní Ing. Jany Fulnečkové nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu
Ostravy, 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.“
Námitka měla být uplatněna v rámci veřejného projednání v termínu do 18.6.2012, nikoliv v rámci
opakovaného veřejného projednání. V takové případě se jedná o námitku podanou po 18.6.2012, 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.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
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Námitce č. 3 podané paní Olgou Varyšovou, bytem Nad Školou 15, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí a
pánem Ing. Leo Varyšem, bytem V Olšinkách 1736, 250 01 Brandýs nad Labem, ze dne 19.2.2014,
kterou byl vysloven nesouhlas se změnou vymezení zastavitelné plochy Z1 na plochu územní rezervy a
kterou je požadováno zpět vymezit tuto rozvojovou plochu na zastavitelnou v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí,
se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Olga Varyšová a pan Ing. Leo Varyš jsou dle ověření
v katastru nemovitostí spoluvlastníky pozemku p. č. PK 142/33 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo,
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Olgy Varyšové a paní Ing. Lea Varyše posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu
územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených
úprav (od opakovaného veřejného projednání dne 3.7.2013).
Námitka paní Olgy Varyšové a pána Ing. Lea Varyše byla podána písemně ve lhůtě stanovené stavebním
zákonem pro podání námitek. Tím bylo naplněno ust. § 52 odst.3 stavebního zákona, ve kterém se uvádí, že
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (v tomto případě se jedná o druhé opakované veřejné
projednání) tj. do 13.3.2014, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky.
Jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky životního prostředí.
S ohledem na toto jsou územním plánováním určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území. Mj. také při vymezování nových zastavitelných ploch je
hlavní úlohou stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot tohoto území, jeho plošného
a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny.
S ohledem na potenciál rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí a míru využití zastavěného území v obci, byla
původně vymezena také nová zastavitelná plocha č. Z1, ze které rozdělením vznikla plocha Z57, jejíž
součástí byl i pozemek namítajícího.
Jelikož se jednalo v době podání námitky namítajícího stále o projednávání návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí, nelze očekávat, že okolí nemovitosti namítajícího zůstane neměnné. Projednávání
návrhu územního plánu se v jednotlivých krocích v určitých částech měnilo, a to zejména s ohledem na
výsledky projednávání, reakce dotčených orgánů a do jisté míry také názoru veřejnosti a rozvojových záměrů
obce.
V rámci řádného a opakovaných veřejných projednání byly uplatněny námitky veřejnosti. V několika těchto
námitkách bylo poukazováno na přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí. Na základě tohoto upozornění námitek veřejnosti pořizovatel s projektantem a určeným
zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu vymezování nových
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zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli k závěru, že byly nově
vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3 stavebního zákona.
Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zabývající se
nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. V rámci tohoto posouzení byly vybrány plošně
větší zastavitelné plochy na území obce Z1 (na okraji stávající zástavby se vyskytují dvě vymezené plochy o
stejném označení) a byly vylučovány z posouzení zastavitelné plochy menších rozměrů a zastavitelné plochy
územních proluk v zastavěném území. Tyto 2 části plochy Z1 jsou pro rozvoj obce stěžejní a právě pro jejich
velikost byly podmíněny zpracováním územní studie s ohledem na urbanisticky, dopravní, technický a
hospodárný rozvoj v těch plochách. Tyto plochy byly v posouzení citlivě s ohledem na urbanistické
posouzení rozděleny na plochy zastavitelné a plochy územních rezerv (R5, R6) určené pro bydlení. O
Rozvojový význam těchto lokalit je obci dobře znám, a proto byly takto upravované plochy řešeny formou
územních rezerv, které budou změněny na zastavitelné samostatnou změnou územního plánu po zastavění (
vyčerpání současných zastavitelných ploch) a ne vymezením do nezastavěného území obce, do plochy orné
půdy.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se námitce nevyhovuje.
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K námitce č. 4 podané paní Ing. Radmilou Novobílskou, bytem K Dolu č. 440, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí, ze dne 19.3.2014, kterou se nesouhlasí s návrhem pozemku parcel. č. 1259/3 v k. ú. Stará Ves
nad Ondřejnicí do plochy územní rezervy, se nepřihlíží.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Radmila Novobilská je dle ověření v katastru nemovitostí
vlastníkem pozemku p. č. 1259/3 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo, naplněno ustanovení § 52 odst.
2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Radmily Novobilské posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle znění tohoto
paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání
návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny písemně jak na
kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na
příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a
ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona upravený návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně
jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených úprav (od opakovaného veřejného projednání dne
3.7.2013).
Námitka paní Ing. Radmily Novobilské byla podána písemně po lhůtě stanovené stavebním zákonem pro
podání námitek. Tím nebylo naplněno ust. § 52 odst.3 stavebního zákona, ve kterém se uvádí, že nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání (v tomto případě se jedná o druhé opakované veřejné projednání) tj.
do 13.3.2014, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky.
Jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky životního prostředí.
S ohledem na toto jsou územním plánováním určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území. Mj. také při vymezování nových zastavitelných ploch je
hlavní úlohou stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot tohoto území, jeho plošného
a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny.
S ohledem na potenciál rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí a míru využití zastavěného území v obci, byla
původně vymezena také nová zastavitelná plocha č. Z1, ze které rozdělením vznikla plocha Z57, jejíž
součástí byl i pozemek namítajícího.
Jelikož se jednalo v době podání námitky namítajícího stále o projednávání návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí, nelze očekávat, že okolí nemovitosti namítajícího zůstane neměnné. Projednávání
návrhu územního plánu se v jednotlivých krocích v určitých částech měnilo a to zejména s ohledem na
výsledky projednávání, reakce dotčených orgánů a do jisté míry také názoru veřejnosti a rozvojových záměrů
obce.
V rámci řádného a opakovaných veřejných projednání byly uplatněny námitky veřejnosti. V několika těchto
námitkách bylo poukazováno na přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí. Na základě tohoto upozornění ze strany veřejnosti pořizovatel s projektantem a určeným
zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu vymezování nových
zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli k závěru, že byly nově
vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3 stavebního zákona.
Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zabývající se
nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. V rámci tohoto posouzení byly vybrány plošně
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větší zastavitelné plochy na území obce Z1 (na okraji stávající zástavby se vyskytují dvě vymezené plochy o
stejném označení) a byly vylučovány z posouzení zastavitelné plochy menších rozměrů a zastavitelné plochy
územních proluk v zastavěném území. Tyto 2 části plochy Z1 jsou pro rozvoj obce stěžejní a právě pro jejich
velikost byly podmíněny zpracováním územní studie s ohledem na urbanisticky, dopravní, technický a
hospodárný rozvoj v těch plochách. Tyto plochy byly v posouzení citlivě s ohledem na urbanistické
posouzení rozděleny na plochy zastavitelné a plochy územních rezerv (R5, R6) určené pro bydlení. O
rozvojovém významu těchto lokalit si je obec vědoma, a proto byly takto upravované plochy řešeny formou
územních rezerv a ne vymezení do nezastavěného území obce, do plochy orné půdy.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
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Námitka č. 5
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K námitce č. 5 podané paní Ing. Radmilou Novobílskou, bytem K Dolu č. 440, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí, a panem Ivem Novobilským, bytem Na Drahách 545, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze
dne 19.3.2014, kterou se nesouhlasí s návrhem pozemku parcel. č. PK 57/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
do plochy územní rezervy, se nepřihlíží.
Odůvodnění námitky č. 5:
Námitka byla posouzena dle ustanovení § 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 mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Paní Ing. Radmila Novobilská a pan Ivo Novobilský jsou dle
ověření v katastru nemovitostí vlastníky pozemku p. č. PK 52/7 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bylo,
naplněno ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Dále byla námitka paní Ing. Radmily Novobilské a pana Iva Novobilského posouzena dle ustanovení § 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 podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dle znění tohoto paragrafu se k později uplatněným námitkám 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 na úřední desce a ústně na druhém
opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu. Dále byly dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorněny písemně jak na kamenných úředních deskách magistrátu města Ostravy a Obecního
úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, tak na příslušných webových stránkách magistrátu města Ostravy a
Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí a ústně na druhém opakovaném veřejném projednání návrhu
územního plánu, že se dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh územního plánu a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně jeho dodatků č. 1) projednává v rozsahu provedených
úprav (od opakovaného veřejného projednání dne 3.7.2013).
Námitka paní Ing. Radmily Novobilské a pána Iva Novobilského byla podána písemně po lhůtě stanovené
stavebním zákonem pro podání námitek. Tím nebylo naplněno ust. § 52 odst.3 stavebního zákona, ve kterém
se uvádí, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (v tomto případě se jedná o druhé opakované
veřejné projednání) tj. do 13.3.2014, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2
námitky.
Jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky životního prostředí.
S ohledem na toto jsou územním plánováním určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území. Mj. také při vymezování nových zastavitelných ploch je
hlavní úlohou stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot tohoto území, jeho plošného
a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny.
S ohledem na potenciál rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí a míru využití zastavěného území v obci, byla
původně vymezena také nová zastavitelná plocha č. Z1, ze které rozdělením vznikla plocha Z57, jejíž
součástí byl i pozemek namítajícího.
Jelikož se jednalo v době podání námitky namítajícího stále o projednávání návrhu Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí, nelze očekávat, že okolí nemovitosti namítajícího zůstane neměnné. Projednávání
návrhu územního plánu se v jednotlivých krocích v určitých částech měnilo a to zejména s ohledem na
výsledky projednávání, reakce dotčených orgánů a do jisté míry také názoru veřejnosti a rozvojových záměrů
obce.
V rámci řádného a opakovaných veřejných projednání byly uplatněny námitky veřejnosti. V několika těchto
námitkách bylo poukazováno na přebytek nově vymezovaných zastavitelných ploch v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí. Na základě tohoto upozornění ze strany veřejnosti pořizovatel s projektantem a určeným
zastupitelem před vypořádáním u námitky namítajícího znovu posoudili potřebu vymezování nových
zastavitelných ploch a na základě aktualizovaného propočtu a posouzení dospěli k závěru, že byly nově
vymezované zastavitelné plochy pro bydlení posouzeny znovu dle § 55 odst. 3 stavebního zákona.
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Výsledkem tohoto posouzení byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zabývající se
nově zohledněným rozsahem zastavitelných ploch v obci. V rámci tohoto posouzení byly vybrány plošně
větší zastavitelné plochy na území obce Z1 (na okraji stávající zástavby se vyskytují dvě vymezené plochy o
stejném označení) a byly vylučovány z posouzení zastavitelné plochy menších rozměrů a zastavitelné plochy
územních proluk v zastavěném území. Tyto 2 části plochy Z1 jsou pro rozvoj obce stěžejní a právě pro jejich
velikost byly podmíněny zpracováním územní studie s ohledem na urbanisticky, dopravní, technický a
hospodárný rozvoj v těch plochách. Tyto plochy byly v posouzení citlivě s ohledem na urbanistické
posouzení rozděleny na plochy zastavitelné a plochy územních rezerv (R5, R6) určené pro bydlení. O
rozvojovém významu těchto lokalit si je obec vědoma, a proto byly takto upravované plochy řešeny formou
územních rezerv a ne vymezení do nezastavěného území obce, do plochy orné půdy.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Na základě výše uvedeného se k této námitce nepřihlíží.
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m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
m)1. PŘIPOMÍNKY OBDRŽENÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚP STARÁ
VES NAD ONDŘEJNICÍ KONANÉHO DNE 18.6.2012.
Připomínka č. 1
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Připomínka č. 1/1 podaná panem Václavem Tylečkem, bytem Zahumenní 292, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí, ze dne 6.6.2012, ve které má připomínky k navrhovanému záboru plochy Z47 určený pro
přeložku silnice I/58, neboť vymezený koridor v šířce 600 metrů považuje z hlediska záboru orné půdy za
neadekvátní pro účely rozšíření stávající silnice či její přeložky.
Pan Václav Tyleček neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen pozemek nebo stavba v jeho
vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o připomínku, jelikož nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu mohou podat námitku pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 1/1:
Pan Václav Tyleček podal písemné připomínky dne 06.06.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního
plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své
připomínky.
V nadřazené územně plánovací dokumentaci, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, je
přeložka komunikace I/58 vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
V ust. § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění před 1.1.2013 je uvedeno, že územní plán v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Koridor v celé své šířce 600 metrů pro umístění přeložky komunikace I/58 byl do návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace, Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Do doby její stabilizace v území je nutno tento koridor hájit pro umístění přeložky
komunikace I/58.
Pořizovatel s projektantem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že vymezení koridoru pro přeložku
komunikace I/58 v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a proto se připomínce
nevyhovuje.

Připomínka č. 1/2 podaná panem Václavem Tylečkem, bytem Zahumenní 292, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí, ze dne 6.6.2012, ve které má připomínky k zaslepení ulice Záhumenní u stávající křižovatky se
silnicí I/58
Pan Václav Tyleček neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen pozemek nebo stavba v jeho
vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o připomínku, jelikož nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí navrhuje zaslepení ulice Záhumenní, nicméně dostupnost území na
levém břehu řeky Ondřejnice pro vozidla složek IZS je zajištěna navrhovaným podjezdem pod silnicí I/58.
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Pořizovatel s projektantem návrh řešení této připomínky posoudili a došli k závěru, že dostupnost území na
levém břehu řeky Ondřejnice je pro vozidla integrovaného záchranného systému zajištěna navrhovaným
podjezdem pod silnicí I/58, a proto se připomínce nevyhovuje.
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Připomínka č. 2
Paní Jolana Krylová, pan Aleš Kryl a pan Miroslav Havran uvádí ve své připomínce, že jsou vlastníky
pozemků v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o námitku (č.
48), jelikož bylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění před 1.1.2013, kde je uvedeno, že námitku proti návrhu územního plánu
mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti. Vyhodnocení námitky č. 48 je na str. 520.
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Připomínka č. 3
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Připomínka č. 3/1 podaná paní Mgr. Hanou Šichovou a panem Ing. Václav Šichem, oba bytem
Zahumenní 392, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, ve které připomínají, že u
přeložky komunikace I/58 není nutné rozšíření na 4 jízdní pruhy.
Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen
pozemek nebo stavba v jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o připomínku,
jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu mohou podat námitku
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 3/1:

Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich podali písemné připomínky dne 18.06.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím
bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že nejpozději při
veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
V nadřazené územně plánovací dokumentaci, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, je
přeložka komunikace I/58 vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
V ust. § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění před 1.1.2013 je uvedeno, že územní plán v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního
rozvoje.
Koridor v celé své šířce 600 metrů pro umístění přeložky komunikace I/58 byl do návrhu Územního
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace, Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Do doby její stabilizace v území je nutno tento koridor
hájit pro umístění přeložky komunikace I/58.
Pořizovatel s projektantem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že vymezení koridoru pro
přeložku komunikace I/58 v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je v souladu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a
proto se připomínce nevyhovuje.

Připomínka č. 3/2 podaná paní Mgr. Hanou Šichovou a panem Ing. Václav Šich, oba bytem
Zahumenní 392, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, ve které nesouhlasí se zrušením
napojení ul. Záhumenní.
Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen
pozemek nebo stavba v jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o
připomínku, jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti.
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Vyhodnocení připomínky č. 3/2:

Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich podali písemné připomínky dne 18.06.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím
bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že nejpozději při
veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že
návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí sice navrhuje zaslepení ulice Záhumenní, nicméně dostupnost území
na levém břehu řeky Ondřejnice pro vozidla složek IZS je zajištěna navrhovaným podjezdem pod silnicí
I/58, a proto se připomínce nevyhovuje.

Připomínka č. 3/3 podaná paní Mgr. Hanou Šichovou a panem Ing. Václav Šich, oba bytem
Zahumenní 392, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, ve které požadují po
rekonstrukci ul. Záhumenní omezení rychlosti na max. rychlost 30 km/hod.
Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen
pozemek nebo stavba v jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o
připomínku, jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 3/3:

Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich podali písemné připomínky dne 18.06.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím
bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že nejpozději při
veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
Navrhování maximální rychlostí na jednotlivých komunikacích není obsahem Územního plánu Stará
Ves nad Ondřejnicí. V ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění před 1.1.2013 je uvedeno, že územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (dále jen urbanistická
koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a
koridory, zejména zastavitelné plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plocha přestavby), pro veřejně prospěšné stavby,
pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a
koridorů. Návrhové rychlosti se řeší v rámci navazujících správních řízení.
Pořizovatel s projektantem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že návrhové rychlosti na
komunikacích se neřeší v rámci územního plánu, a proto se připomínce nevyhovuje.
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Připomínka č. 3/4 podaná paní Mgr. Hanou Šichovou a panem Ing. Václav Šich, oba bytem
Zahumenní 392, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 18.6.2012, ve které se domnívají, že
navrhovaná obytná zóny Z13 (a v menší míře i Z12 a Z14) nepřispívá k rovnoměrné zástavbě obce.
Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen
pozemek nebo stavba v jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o připomínku,
jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 3/4:
Paní Mgr. Hana Šichová a pan Ing. Václav Šich podali písemné připomínky dne 18.06.2012. Veřejné
projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím bylo
splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že nejpozději při veřejném
projednání může každý uplatnit své připomínky.
Pro zastavitelnou plochu Z13 už byla zpracována studie zástavby, proto bylo požadavkem obce tuto plochu
navrhnout do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jako plochu zastavitelnou. Tato plocha navazuje na zastavěné
území obce. V navržené zastavitelné ploše Z 14 probíhá několik územních řízení na umístění rodinných
domů, proto projektant reagoval na tuto skutečnost.
Pořizovatel s projektantem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že navržení zastavitelné
plochy Z 13, Z 12 a Z 14 je v souladu s urbanistickou koncepcí navrženou v ÚP Stará Ves nad
Ondřejnicí , a proto se připomínce nevyhovuje.
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Připomínka č.4
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Připomínka č. 4 podaná paní Marcelou Sovíkovou, paní Ludmilou Sovíkovou, panem Markem
Pohorským, všichni bytem Do Polí 16, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí a paní Jarmilou
Klimkovou, panem Milošem Klimkem, oba bytem Veselá 473, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí a
paní Janou Vackovou, bytem Veselá 465, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí a paní Pavlou
Vávrovou a panem Petrem Vávrou, oba bytem Pánský důl 438, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí a
paní Dagmar Rudolfovou, bytem Dukelská 511, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne
18.6.2012, k připomínce výše uvedených se připojili věcně shodnou připomínkou paní Dana
Ryšavíková, paní Eliška Ryšavíková, obě bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 586 a paní Marie
Ryšavíková, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 439, ve které nesouhlasí s přeložkou komunikace
I/58
Výše uvedení připomínkující neuvádí, že by daným problémem byl přímo dotčen pozemek nebo stavba v
jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se jedná o připomínku, jelikož nebylo naplněno
ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu mohou námitku podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 4:

Paní Marcela Sovíková, paní Ludmila Sovíková, pan Marek Pohorski, paní Jarmila Klimková, pan
Miloš Klimek, paní Jana Vacková, paní Pavla Vavrová, pan Petr Vávra a paní Dagmar Rudolfová, paní
Dana Ryšavíková, paní Eliška Ryšavíková a paní Marie Ryšavíková společně podali písemně
připomínku dne 18.6.2012. Veřejné projednání o návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad
Ondřejnicí se konalo dne 18.06.2012. Tím bylo splněno ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve
kterém je uvedeno, že nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
V nadřazené územně plánovací dokumentaci, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, je
přeložka komunikace I/58 vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
V ust. § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění před 1.1.2013 je uvedeno, že územní plán v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního
rozvoje.
Koridor v celé své šířce 600 metrů pro umístění přeložky komunikace I/58 byl do návrhu Územního
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace, Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje. Do doby její stabilizace v území je nutno tento koridor hájit pro
umístění přeložky komunikace I/58.
Pro Starou Ves nad Ondřejnicí jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního
rozvoje Moravskoslezského kraje ( ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 (účinnost 04.02.2011). Zásady územního rozvoje v nadmístních
souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou
územního rozvoje ČR, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.
ZÚR MSK jsou pro pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu) proto trasa přeložky silnice I/58 v návrhu ÚP Stará Ves
nad Ondřejnicí je závaznou.
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Pořizovatel s projektantem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že vymezení koridoru pro
přeložku komunikace I/58 v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je v souladu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a
proto se připomínce nevyhovuje.
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m)2. PŘIPOMÍNKY OBDRŽENÉ V RÁMCI
OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ KONANÉHO DNE
3.7.2013.
Nebyly obdrženy žádné připomínky.
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m)3. PŘIPOMÍNKY OBDRŽENÉ V RÁMCI 2. OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ KONANÉHO DNE
6.3.2014.
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Připomínka č. 1 podaná paní Marcelou Sovíkovou, bytem Myslbekova 11, Ostrava, pánem Markem
Pohorskim, bytem Do Polí, Stará Ves nad Ondřejnicí a paní Ludmilou Sovíkovou, bytem Do Polí 16,
Stará Ves nad Ondřejnicí, ze dne 13.3.2014 ve které:
1. Žádají, aby do doby než bude schválena přesná trasa tzv. „Jižní tangenty“ resp. dokud nebude trasa
přeložky I/58 územně stabilizovaná byla vyňata ze zastavitelné plochy Z1 část plochy Z1 a plocha Z57
z návrhu Územního plánu, které sousedí s navrhovaným koridorem.
2. Žádají, aby se plocha Z57, která byla podle namítajících účelově vyňata ze zóny Z1, posuzovala jako
součást této plochy a byla podmíněna speciální územní studií.
3. Vyzývají zastupitelstvo obce, aby se při schvalování ÚP řídilo zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu č. 334/1992 Sb., aby se tedy pro výstavbu využívala především nezemědělská půda,
zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území obce a aby zastupitelstvo
nepodléhalo tlaku investorů.
Paní Marcela Sovíková, pan Marek Pohorski a paní Ludmila Sovíková neuvádí, že by daným problémem
byl přímo dotčen pozemek nebo stavba v jejich vlastnictví, proto bylo pořizovatelem vyhodnoceno, že se
jedná o připomínku, jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že proti návrhu územního plánu
mohou námitku podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti.
Vyhodnocení připomínky č. 1:
Dne 13.3.2014 uplatnili paní Marcela Sovíková, pan Marek Pohorski a paní Ludmila Sovíková v rámci
druhého opakovaného veřejného projednání připomínku, ve které požadují výše uvedené. Obsah připomínky
se týká rozsahu provedených úprav územního plánu (od opakovaného veřejného projednání dne 3.7.2013).
1. V nadřazené územně plánovací dokumentaci, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, je
přeložka komunikace I/58 vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
V ust. § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění před 1.1.2013 je uvedeno, že územní plán v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Koridor v celé své šířce 600 metrů pro umístění přeložky komunikace I/58 byl do návrhu Územního plánu
Stará Ves nad Ondřejnicí převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace, Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Do doby její stabilizace v území je nutno tento koridor hájit pro umístění přeložky
komunikace I/58.
Pro Starou Ves nad Ondřejnicí jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje ( ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010
usnesením č. 16/1426 (účinnost 04.02.2011). Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území
kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR,
určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR MSK jsou pro
pořizování a vydávání územních plánů závazné (§ 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu) proto trasa přeložky silnice I/58 v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je závaznou.
Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do II. třídy ochrany, tyto půdy však převažují v celé obci,
proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních půd. Odbor ochrany životního prostředí
MMO, ve svém stanovisku uvádí, že dle ust. §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění je příslušný k udělení souhlasu dle ust. §5 odst.2 citovaného zákona
k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odbor životního prostředí a zemědělství MSK ve svém stanovisku ze dne 22.8.2011 MSK
117599/2011/ŽPZ/35487/2011/Kuč uvádí, že posoudil předložené podklady na základě vymezených
kompetencí stanovených §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále uvádí,
že z předložených podkladů (upraveného ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) je zřejmé, že dochází k úpravě
původně předpokládaných záborů zemědělské půdy, a to v souladu s navazujícím stanoviskem zdejšího
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správního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2010 vedeného pod č.j. MSK
162661/2010. V souladu s přijatým závěrem uvedeným v tomto stanovisku a postupy danými ust. §5 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na
základě všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce nevyhovuje.

1.2 S ohledem na potenciál rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí a míru využití zastavěného území v obci,
byla v řešené lokalitě vymezena také nová zastavitelná plocha Z57 oddělením od původní plochy Z1.
Důvodem tohoto rozdělení byla skutečnost, že pro danou plochu Z57 již byly zajištěny podmínky na
hospodárný, urbanistický, dopravní a technický rozvoj v tomto území. Jedná se o rovnoměrné rozparcelování
pozemků v ploše Z57 se zohledněním parcelace pro dopravní obslužnost této lokality. Z těchto důvodů byla
tato lokalita vyčleněna z celkové plochy Z1 a rovněž vyčleněna z povinnosti prověření tohoto území formou
územní studie. Z urbanistického hlediska se jevilo řešení rozdělení na dvě zastavitelné plochy Z1 a Z57 jako
vhodné, jak po stránce technické, tak po stránce účelného rozvoje této části obce.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na
základě všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce nevyhovuje.

1.3 Souhlasíme, že jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky
životního prostředí. S ohledem na toto jsou územním plánováním určeny podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Mj. také při vymezování nových
zastavitelných ploch je hlavní úlohou stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot
tohoto území, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny.
Územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou
kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území tak, aby byly
chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj
obce.
Při tvorbě ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí byl zvážen projektantem optimální potřebný rozsah nové bytové
výstavby, také s ohledem na územní možnosti obce a zachování jejího charakteru. Asi v 1/5 případů je
možné získání nových bytů spojovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu, nástavbami,
přístavbami, bez nároku na nové plochy vymezené v ÚP. Zároveň se ale doporučuje vymezit převis nabídky
ploch 50 – 100% jejich potřeby z toho důvodu, že část vymezených pozemků není obvykle k zástavbě
nabídnuta ( majetkoprávní vztahy, záměry vlastníků). V zadání ÚP byla požadována potřeba 150 bytů na
nových zastavitelných plochách. Vzhledem k tomu, že se do řešeného území přenáší velká poptávka po
bydlení z okolí ( značná atraktivita obce z hlediska bydlení), existuje několik developerských záměrů a
v posledních letech byla výstavba domů kvůli neexistenci ÚP značně omezena, byl počet bytů v návrhu ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí v rámci společného jednání vymezen pro cca 355 bytů (RD).
V rámci veřejného projednávání návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí se pořizovatel se zpracovatelem a
určeným zastupitelem obce znovu zabývali posouzením zastavitelných ploch a výsledkem tohoto posouzení
byla úprava návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. V rámci tohoto posouzení byly vybrány
plošně větší zastavitelné plochy na území obce Z1 (na okraji stávající zástavby se vyskytují dvě vymezené
plochy o stejném označení) a z posouzení byly vyloučeny zastavitelné plochy menších rozměrů a
zastavitelné plochy územních proluk v zastavěném území. Tyto dvě části plochy Z1 jsou pro rozvoj obce
stěžejní a právě pro jejich velikost byly podmíněny zpracováním územní studie s ohledem na urbanistický,
dopravní, technický a hospodárný rozvoj v těchto plochách. Posuzované plochy byly citlivě s ohledem na
urbanistické posouzení rozděleny na plochy zastavitelné a plochy územních rezerv (R5, R6) určené pro
bydlení. O rozvojovém významu těchto lokalit si je obec vědoma, a proto byly takto upravované plochy
řešeny formou územních rezerv a ne zařazením do nezastavěného území obce, do plochy orné půdy.
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Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Plocha Z1 je hlavním rozvojovým záměrem obce v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Vypuštěním této
plochy z návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí by se omezil rozvoj obce v lokalitě, ve které je největší zájem
o výstavbu a která je z mnoha hledisek pro výstavbu nejvhodnější, ať už polohou v blízkosti centra obce, je
zde dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, pozemky mají výhodný sklon a
orientaci, navazují na stávající plochy bydlení. Zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými
studiemi a je zde také největší zájem občanů o výstavbu domů. Po opakovaném veřejném projednání byl
původní rozsah navržených ploch určených k zástavbě (zastavitelných) částečně snížen, což se týká i ploch,
označených jako plocha I. a II. u výměry levé plochy o 2,70 ha a u výměry pravé plochy o 1,67 ha. Původně
zastavitelné plochy byly převedeny do ploch s územní rezervou, na kterých může docházet i nadále k
produkci zemědělských plodin. Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je možná pouze změnou ÚP
Stará Ves nad Ondřejnicí až po jeho schválení. K úpravě došlo i přesto, že k oběma původním zastavitelným
plochám bylo vydáno v souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy hájícího zájmy na úseku
ochrany zemědělského půdního fondu, jímž je Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.
Předmětná lokalita, navržená jako zastavitelná plocha, byla do návrhu územního plánu zapracována na
základě požadavku obce, která ji na základě znalosti území, morfologie terénu, rozsahu, její polohy vůči obci
a krajině, považuje za rozvojovou. Jejím zapracováním mezi zastavitelné plochy bude dostatečným
způsobem pokryta potřeba obce z pohledu jejího plánovaného rozvoje, především v bytové problematice.
Obec je charakteristická především rodinnou zástavbou na rozdíl od větších měst, která řeší tuto
problematiku tzv. hromadnou výstavbou. Stará Ves je součástí území CHKO, které tuto centralizovanou
výstavbu neumožňuje. Proto územní plán uvažuje s bytovou zástavbou formy rodinných domů. V reakci na
současný vývoj společnosti v celé republice, kdy se obce musejí oproti minulosti, zabývat problematikou
vysoké rozvodovosti a stárnutí obyvatel, které se projevují především v nárůstu potřeb na počet bytů (v
daném případě rodinné zástavby), navrhuje územní plán dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, která na tuto
problematiku reaguje spolu s potřebou přirozené poptávky po nových rozvojových plochách, ať už pro
obyvatele Staré Vsi nebo pro přirozenou poptávku migrujících obyvatel nedaleké Ostravy. Zpracovatel ve
svém odůvodnění dostatečně odůvodňuje navržené řešení z pohledu navržených kapacit rodinné zástavby. 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 v této problematice, stagnaci, či snižování počtu
svých obyvatel, je plně v pravomoci zastupitelstev obcí, které své záměry rozvoje obce promítají právě do
územně plánovacích dokumentací (územních plánů). Jistě lze připustit i určité snahy o stanovení „výpočtu“
těchto posouzení. Tyto pokusy nejen, že nejsou pro zpracovatele a dotčené orgány závazné, ale mapují pouze
„stávající“ staveb obce, tj. obce, která ve své obci neplánuje svůj rozvoj, ale smiřuje se se stagnací svého
rozvoje. Takový výpočet pak pracuje se sociálně demografickým průzkumem a prognózou současného stavu
obyvatel obce. V případě, kdy obec naopak cíleně plánuje svůj rozvoj, lze tento rozvoj navrhnout pouze
citlivým a odborným odhadem. Navržené řešení reaguje na kvalitní přírodní prostředí, které je součástí obce.
Navržený rozvoj územní plán citlivě kumuluje do jedné významné rozvojové (zastavitelné) plochy, která i na
základě projednání s dotčenými orgány potvrzuje, že není v rozporu s platnou legislativou, chránící přírodní
prostředí, ZPF apod. Návrh územního plánu, který byl předložen k prvnímu veřejnému projednání reagoval
na záměry obce, potřeby místních obyvatel a odborný odhad zpracovatele. Po prvním opakovaném veřejném
projednání provedl pořizovatel se zpracovatelem druhý, ověřovací, výpočet potřebných zastavitelných ploch.
Tento výpočet potvrzuje prvotní návrh, ale s přihlédnutím k dalším námitkám, především k navržené
obslužné komunikaci, kterou zpracovatel navrhl pro dopravní obsluhu území a která reagovala na studie,
které návrhu územního plánu předcházely a které prověřovaly trasu této komunikace, kdy se nepodařilo při
jednání s majiteli pozemků dosáhnou všeobecné shody s trasou komunikace, tj. s přihlédnutím k tomu, že
nelze v tuto chvíli závazně stanovit zásady dopravní obslužnosti budoucí zastavitelné plochy, navrhl
zpracovatel řešení, kdy je tato „dopravně nestabilizovaná“ část budoucí zastavitelné plochy navržena jako
plocha tzv. územní rezervy, která bude pro budoucí rozvoj územně hájena, avšak její navržení jako
zastavitelná plocha musí předcházet pořízení územní studie, která dopravní koncepci jejího napojení na
veřejnou dopravní síť vyřeší a samostatnou změnou územního plánu zakotví do územního plánu. Lze
očekávat, že podmínkou této změny bude také splnění podmínky stanovené stavebním zákonem a to, že další
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
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vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Takto zpracovaný návrh
územního plánu Stará Ves podané námitce vyhovuje částečně.
Pořizovatel s projektantem a pověřeným zastupitelem z vlastního podnětu vyhodnotili navržené řešení a
zjistili, že lépe vyhovuje koncepcím stanovených Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, a proto
upravili řešení takto:
Zastavitelná plocha Z1 se zmenšila a část plochy Z1 byla převedena do územní rezervy v rozsahu 2,70 ha u
levé plochy a 1,67 ha u pravé plochy. Součástí územní studie bude i dopravní řešení.
Takto upravený návrh byl na druhém opakovaném veřejném projednání představen jak veřejnosti, tak i
dotčeným orgánům.
Pořizovatel s projektantem a určeným zastupitelem tuto připomínku posoudili a dospěli k závěru, že na
základě všech skutečností uvedených v odůvodnění se připomínce nevyhovuje.
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Poučení:
Proti Územnímu plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí vydanému formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
Účinnost:
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí vydaný formou opatření obecné povahy nabyl účinnosti dnem ………
……………………..

…………………………………….
Ing. Dalibor Dvořák
starosta

…………………………………….
Mgr. Jaromír Chvostek
místostarosta
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