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ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 

Následující kapitoly byly zpracovány pořizovatelem na základě výsledků projednání Územního plánu 

Opavy. 

K) ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

O pořízení nového Územního plánu Opavy rozhodlo svým usnesením č. 309/18 ZM 04 Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy na zasedání dne 9. 12. 2004. V rámci projednávání návrhu zadání Územního 

plánu Opavy uplatnil dotčený orgán chránící veřejný zájem 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, požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí. Požadavek byl součástí koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje čj. MSK 205548/2008 ze dne 16. 1. 2009. V tomto koordinovaném stanovisku konstatoval dotčený 

orgán chránící veřejný zájem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, že „návrh územního plánu Opavy nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality 

(stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.) ani na ptačí oblasti.“ 

V zadání Územního plánu Opavy byl požadavek dotčeného orgánu zohledněn stanovením požadavku na 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k rozsahu řešeného území a složitosti 

problematiky byl v zadání Územního plánu Opavy stanoven požadavek na zpracování konceptu. Zadání 

územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 11. 8. 2009 usnesením č. 

403/21 ZM 09. Na základě schváleného zadání byl zpracován koncept Územního plánu Opavy a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpracovaný koncept Územního plánu Opavy byl 

posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Posouzení vlivů konceptu Územního plánu Opavy na 

životní prostředí bylo zpracováno samostatně a bylo projednáno současně s konceptem Územního plánu 

Opavy.  

Veřejné projednání konceptu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území, se uskutečnilo 2. 10. 2012 a jeho konání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena  

na úřední desce Magistrátu města Opavy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup od 13. 8. 2012  

do 18. 10. 2012. Ve stejné lhůtě byl vystaven zpracovaný koncept Územního plánu Opavy včetně 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, a to v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí v budově 

magistrátu a v digitální podobě zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dobu a místo konání 

veřejného projednání oznámil pořizovatel jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje a sousedním obcím. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svého stanoviska 

ve lhůtě do 15 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2012. Po tuto dobu mohly sousední obce 

uplatnit své připomínky. Lhůta 30 dnů ode dne veřejného projednání pro sdělení stanoviska Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje byla do 1. 11. 2012. Ke konceptu mohl každý uplatnit své připomínky  

ve lhůtě do 15 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2012. Ve stejné lhůtě mohli vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. V zákonné lhůtě doložily dotčené orgány, a 

to Ministerstvo obrany České republiky zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno dopisem 

čj. 6904/30331/2012 – 1383 – ÚP-OL ze dne 19. 9. 2012 a Krajský úřad Moravskoslezského kraje, chránící 

veřejný zájem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, dopisem čj. MSK 112194/2012 ze dne 23. 8. 2012 závažné důvody pro prodloužení 

lhůty pro uplatnění svých stanovisek. Pořizovatel oběma dotčeným orgánům vyhověl, a to dopisem zn. 

MMOP 83118/2012/OHA a ÚP/Ne Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 26. 9. 2012 a 

dopisem zn. MMOP 91887/2012/OHA a ÚP/Ne Ministerstvu obrany České republiky zastoupenému 

Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno ze dne 26. 9. 2012.  

Veřejnému projednání konceptu předcházela řada setkání s občany a zastupiteli na území městských částí, 

na kterých byli seznámeni s podobou konceptu a s možnostmi podávat k němu připomínky a námitky. Tato 

setkání se uskutečnila v období od 30. 7. 2012 do 13. 8. 2012. Informace o veřejném projednávání konceptu 

byla zveřejněna opakovaně také ve dvou regionálních denících a ve zpravodaji statutárního města Opavy 

Hláska. Veřejné projednání konceptu Územního plánu Opavy včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný 

rozvoj území s odborným výkladem zpracovatele územního plánu se uskutečnilo dne 2. 10. 2012 od 16 
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hodin a bylo ukončeno v 19.30 hodin téhož dne. Veřejného projednání konceptu se nezúčastnil žádný 

dotčený orgán. 

K projednávanému konceptu Územního plánu Opavy doručily svá stanoviska tyto dotčené orgány – 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Opava, Krajská hygienická stanice 

se sídlem v Ostravě, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, Obvodní báňský úřad v Ostravě, Státní energetická inspekce – územní 

inspektorát pro Moravskoslezský kraj a koordinovaná stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

a Magistrátu města Opavy. V prodloužené lhůtě obdržel pořizovatel dopisem čj. 7173/30585/2012 – 1383 – 

ÚP-OL ze dne 24. 10. 2012 stanovisko Ministerstva obrany České republiky zastoupené Vojenskou 

ubytovací a stavební správou Brno. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne veřejného projednání konceptu sdělil své 

stanovisko s podmínkami Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán dopisem čj. MSK 

108091/2012 ze dne 1. 11. 2012. Na podkladě podkladů poskytnutých pořizovatelem dopisem zn. MMOP 

104347/2012/ OHA a ÚP/Ne ze dne 24. 10. 2012 vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje 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, dopisem čj. MSK 149069/2012 ze dne 12. 11. 2012 souhlasné stanovisko za dodržení 

podmínek respektovat návrh konkrétních opatření pro návrhové plochy a varianty uvedené v kapitole 7.10 

SEA vyhodnocení a dále upravit a vyčlenit plochy dle stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu obsaženého v bodě 8/ koordinovaného stanoviska MSK 108089/2012 ze dne 11. 10. 2012. Dotčený 

orgán dále konstatoval, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí s odvoláním na stanovisko 

příslušného orgánu ochrany přírody, uplatněné v rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje čj. MSK 205548/2008 ze dne 16. 1. 2009 k návrhu zadání Územního plánu 

Opavy. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do pokynů pro zpracování 

návrhu územního plánu a jejich obsah s vypořádáním je zapracován v kapitole L.5) tohoto odůvodnění. 

Stanovisko nadřízeného orgánu obsahovalo požadavky na úpravu Územního plánu Opavy tak, aby byla 

zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, požadavky se vztahovaly k zajištění 

návaznost některých záměrů dopravní a technické infrastruktury a k zajištění návaznosti prvků ÚSES 

v územích sousedních obcí. Při posouzení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, (dále jen „PÚR 2008“) 

upozornil nadřízený orgán na nutnost respektovat čl. 25 a 26 PÚR 2008, které se vztahují k vymezování 

zastavitelných ploch ve stanovených záplavových územích. Při posouzení souladu konceptu se Zásadami 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), upozornil nadřízený orgán, že severní 

a jižní obchvat Komárova, tj. variantní řešení vedení silnice I. třídy I/11, jsou záměry nadmístního 

významu, které přísluší řešit ZÚR MSK a doporučil vymezit pro obě varianty plochy územních rezerv. Dále 

nadřízený orgán požadoval řešit nedostatky ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům. 

Požadavky vyplývající ze stanoviska nadřízeného orgánu byly zapracovány do pokynů pro zpracování 

návrhu Územního plánu Opavy. Vyhodnocení splnění upravených pokynů na úpravu je zpracováno  

v odůvodnění Územního plánu Opavy zpracovatele v kap. C) v oddíle „H. Pokyny vyplývající ze stanoviska 

krajského úřadu“. 

V zákonné lhůtě uplatnily připomínky také další organizace hájící veřejný zájem a orgány, které nejsou 

oprávněny uplatňovat stanoviska. Připomínky uplatnily Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, a.s., 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Státní plavební správa – pobočka Přerov, Česká 

geologická služba, Národní památkový ústav Ostrava, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

SMP Net, s.r.o. Obsah připomínek spolu s návrhem jejich vyhodnocení je součástí kap. P.1) tohoto 

odůvodnění. 

Bez připomínek s konceptem Územního plánu Opavy souhlasily Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, orgán ochrany lesa KÚ MSK, orgán 

ochrany přírody a krajiny KÚ MSK, orgány chránící veřejný zájem dle vodního zákona, zákona o odpadech 

a zákona o prevenci závažných havárií KÚ MSK, orgány chránící veřejný zájem dle zákona o pozemních 

komunikacích, zákona o odpadech a zákona o krizovém řízení MMO, Krajská veterinární správa  

pro Moravskoslezský kraj, Obvodní báňský úřad v Ostravě, Státní plavební správa – pobočka Přerov a 

Státní energetická inspekce – územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj.  

Požadavky, které byly zohledněny v pokynech, uplatnily tyto dotčené orgány Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, orgán památkové péče KÚ MSK, orgán chránící veřejný 
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zájem dle zákona o pozemních komunikacích KÚ MSK, orgán ochrany zemědělského půdního fondu KÚ 

MSK, orgán ochrany ovzduší KÚ MSK, orgánu chránícího veřejný zájem dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí KÚ MSK, orgán ochrany lesa MMO, orgán památkové péče MMO. Obsah stanovisek 

spolu s vypořádáním je zapracován v kapitole L.5) tohoto odůvodnění. 

V zákonné lhůtě uplatnily ke konceptu také své připomínky tři sousední obce – Obec Otice, Obec Velké 

Hoštice a Obec Oldřišov.  

Ze strany veřejnosti bylo ke konceptu uplatněno 5 podání s námitkami zástupců veřejností a 212 podání 

obsahujících námitky a připomínky veřejnosti. Návrh rozhodnutí o námitkách je součástí kap. O.1) a návrh 

vyhodnocení připomínek je součástí kap. P.1) tohoto odůvodnění.  

Na základě výsledků projednání konceptu zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy, včetně návrhu o výběru výsledné varianty 

řešení, který byl spolu s odůvodněním předložen Zastupitelstvu statutárního města Opavy. Pokyny  

pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy byly schváleny zastupitelstvem města dne 5. 9. 2014, pod č. 

usnesení 566/25 ZM 14. V průběhu zpracovávání návrhu Územního plánu Opavy došlo ke změnám 

podmínek v řešeném území (mimo jiné byla vydána změna záplavového území, která významně zasáhla  

do rozsahu připravovaných návrhových ploch) a byly aktualizovány územně analytické podklady kraje i 

obce obsahující významné limity území, které zásadním způsobem ovlivňují řešení územního plánu 

(zejména nově stanovená záplavová území a jejich aktivní zóny, sítě technické infrastruktury včetně 

ochranných pásem, aktualizovaná ložiska nerostných surovin, svahových deformací, aktualizovaná data 

hodnot přírodních a kulturních apod.), bylo nutné schválené „Pokyny pro zpracování návrhu Územního 

plánu Opavy“ upravit. Úprava pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy byla dne 14. 12. 2015 

pod č. usnesení 222/11 ZM 15 schválena Zastupitelstvem statutárního města Opavy. Podle upravených a 

schválených pokynů byl dopracován návrh Územního plánu Opavy. 

O návrhu Územního plánu Opavy zpracovaném na základě upravených pokynů bylo vedeno řízení o 

územním plánu. Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, se konalo dne 22. 6. 2016. Jeho konání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která 

byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Opavy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup od 

6. 5. 2016 do 29. 6. 2016. Ve stejné lhůtě byl vystaven zpracovaný návrh Územního plánu Opavy včetně 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, a to v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí v budově 

magistrátu a v digitální podobě zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Námitky proti 

návrhu mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti nejpozději do 29. června 2016. Do tohoto termínu mohl každý uplatnit k návrhu své 

připomínky. Dobu a místo konání veřejného projednání oznámil pořizovatel jednotlivě dotčeným orgánům, 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a sousedním obcím. Krajský úřad Moravskoslezského kraje a 

dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svého stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného 

projednání konceptu změněny, ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2016. Po tuto 

dobu mohly sousední obce uplatnit své připomínky. 

Před veřejným projednáním návrhu Územního plánu Opavy se uskutečnila řada setkání s občany a 

zastupiteli na území městských částí, na kterých byli seznámeni s návrhem Územního plánu Opavy a 

s možnostmi podávat k němu připomínky a námitky. Tato setkání se uskutečnila v období od 2. 6. 2016 do 

16. 6. 2016. Informace o veřejném projednávání návrhu byla zveřejněna ve zpravodaji statutárního města 

Opavy Hláska a na oficiálních stránkách města. Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, s odborným výkladem zpracovatele územního plánu se 

uskutečnilo dne 22. 6. 2016 od 16 hodin. Veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy se 

nezúčastnil žádný dotčený orgán. 

K projednávanému návrhu Územního plánu Opavy doručily svá stanoviska tyto dotčené orgány – 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo 

vnitra České republiky, Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě, Krajská veterinární správa  

pro Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Obvodní báňský úřad  

v Ostravě, Státní pozemkový úřad, pobočka Opava, Státní energetická inspekce – územní inspektorát  

pro Moravskoslezský kraj, koordinované stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a 

stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, a dále samostatná stanoviska odboru 

dopravy, oddělení památkové péče a oddělení havarijního a krizového řízení Magistrátu města Opavy. 

Obsah stanovisek dotčených orgánů s vypořádáním je zapracován v kapitole L.5) tohoto odůvodnění. 
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K návrhu Územního plánu Opavy uplatnily připomínky Česká geologická služba, Národní památkový ústav 

Ostrava, Lesy České republiky a dvě sousední obce Obec Raduň a Obec Velké Hoštice. Jako oprávněný 

investor uplatnily námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s. a RWE GasNet, s.r.o. ČEZ Distribuce, a.s., ve své námitce jako oprávněný investor uvedl, že 

neuplatňuje k návrhu Územního plánu Opavy a k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 

připomínku. Námitku dále uplatnily České dráhy, a.s., jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení. Dále bylo uplatněno ze strany veřejnosti 145 podání obsahujících námitky a připomínky veřejnosti. 

Některá podání trpěla vadami, proto pořizovatel vyzval podávající k jejich doplnění. Jednomu podání 

chyběly jakékoli identifikační údaje, proto k němu pořizovatel nepřihlížel. Návrh rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy je součástí kap. O.2), návrh vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy je součástí kap. P.2) tohoto odůvodnění.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán ve svém stanovisku čj. MSK 62579/2016  

ze dne 29. 6. 2016 k návrhu Územního plánu Opavy konstatoval, že z hlediska zajištění koordinace 

využívání území je po úpravách provedených v návrhu zajištěna návaznost jednotlivých řešení na hranicích 

správních území sousedních obcí. Při posouzení souladu se závaznou Politikou územního rozvoje České 

republiky, ve znění Aktualizace č. 1, (dále jen „A-PÚR ČR“) a platných ZÚR MSK nadřízený orgán 

požadoval prověřit řešení Územního plánu Opavy a upravit jeho obsah tak, aby byly požadavky článků 20a, 

23, 24 a 24a A-PÚR ČR a také požadavek priorit územního plánování v článku 13 ZÚR MSK 

respektovány. Nadřízený orgán upozornil, že vymezení zastavitelných ploch bydlení, např. plochy OP-Z17, 

OP-Z 21, KO-Z17, KO-Z48, KO-Z4, KO-Z39, KO-Z15 a MH-Z2 v blízkosti zdrojů hluku a dalších emisí a 

imisí nenaplňuje priority článků 23, 24 a 24a A-PÚR ČR a článek 13 ZÚR MSK. Zastavitelné plochy ZL-

Z1, MI-Z7 a SL-Z21 nenaplňuje prioritu článku 20a A-PÚR ČR na omezování nežádoucího srůstání sídel 

s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Dále nadřízený orgán ve svém stanovisku uvedl 

některé nejednoznačné podmínky v návrhu Územního plánu Opavy. Nadřízený orgán také upozornil  

na rozpor s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, když jsou v návrhu Územního plánu Opavy vymezeny 

plochy, ve kterých je nutno považovat všechny nadzemní stavby, kromě liniových staveb technické a 

dopravní infrastruktury, za architektonicky nebo urbanisticky významné.  

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy byl zpracován 

pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy. Před zpracováním návrhu rozhodnutí  

o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek bylo s výsledky veřejného projednání návrhu Územního 

plánu Opavy seznámeno Zastupitelstvo statutárního města Opavy a starostové městských částí. Tyto návrhy 

byly spolu s vyhodnocením, jak byly zohledněny námitky a připomínky uplatněné ke konceptu, zaslány 

spolu s dopisem zn. MMOP 53814/2016/OHA a ÚP/Ne ze dne 2. 1. 2017 dotčeným orgánům a Krajskému 

úřadu Moravskoslezského kraje k uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení. Protože z vyhodnocení 

veřejného projednání bylo zřejmé, že dojde k podstatné úpravě návrhu, pořizovatel si také vyžádal 

stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jako 

příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, kterému 

zaslal vyhodnocení, jak bylo zohledněno jeho stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. Příslušný 

orgán ochrany přírody ve svém stanovisku čj. MSK 15391/2017 ze dne 1. 2. 2017 sdělil, že „nepožaduje 

zpracovat nové vyhodnocení vlivů upraveného ÚP Opavy na životní prostředí“. Svá stanoviska k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatnili Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

jako dotčený orgán formou koordinovaného stanoviska, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo 

obrany, Krajský pozemkový úřad, pobočka Opava, Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě, Krajská 

veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Obvodní 

báňský úřad v Ostravě a odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy. Obsah stanovisek dotčených 

orgánů s vypořádáním je zapracován v kapitole L.5) tohoto odůvodnění. Své stanovisko uplatnil také 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán dopisem čj. MSK 679/2017 ze dne 1. 2. 2017, 

ve kterém upozornil pořizovatele, že je nutné s podáním Magistrátu města Opavy jako se stanoviskem 

dotčeného orgánu mimo jiné také dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel proto vyzval oddělení památkové péče Magistrátu města Opavy 

k uplatnění jeho stanoviska. Na základě nesouhlasného stanoviska Obvodního báňského úřadu v Ostravě 

bylo upraveno vyhodnocení námitky vztahující se k návrhové ploše v dobývacím prostoru 70123 Opava-

Jaktař. Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán ve svém stanovisku dále upozornil  
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na nutnost upravit „Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky uplatněné ke konceptu 

Územního plánu Opavy“, tj. zvlášť oddělit návrh rozhodnutí o námitkách s jednoznačným způsobem 

rozhodnutí. Nadřízený orgán také upozornil, že z vyhodnocení by mělo být zřejmé, proč je příslušné podání 

posuzováno jako námitka či jako připomínka. S návrhem vypořádání námitek a připomínek uplatněných ke 

konceptu a k návrhu Územního plánu Opavy, které směřovaly k působnosti krajského úřadu, nadřízený 

orgán převážně souhlasil. Nesouhlasil s vypořádáním připomínky sousední obce Raduň k nenávaznosti 

cyklostezky s připomínkou, že cyklostezky v podmínkách pro plochy smíšené nezastavěného území (SN), 

plochy lesní (L) a plochy zemědělské (Z) nejsou uvedeny. Nadřízený orgán také nesouhlasil s vypořádáním 

připomínek k vymezení prvků ÚSES vodním toku Strouha s poukazem na skutečnost, že regionální ÚSES 

kraje je vázán na tok Strouhy s doprovodnými porosty. Požadoval jeho prověření a úpravu tak, aby nedošlo 

k přerušení vodní osy biokoridoru. 

Návrh Územního plánu Opavy byl upraven v souladu s výsledky veřejného projednání, jeho úpravou byla 

zohledněna stanoviska dotčených orgánů a také stanovisko nadřízeného orgánu. Byly prověřeny 

zastavitelné plochy OP-Z17, OP-Z 21, KO-Z17, KO-Z4, KO-Z39, KO-Z15, MH-Z2, ZL-Z1, MI-Z7 a SL-

Z21 a zastavitelná plocha KO-Z46, která byla ve stanovisku nadřízeného orgánu chybně označena jako 

plocha KO-Z48, když plocha s označením KO-Z48 v návrhu nebyla vůbec vymezena. Na tuto skutečnost 

byl nadřízený orgán upozorněn a sdělením čj. MSK 155801/2017 ze dne 22. 11. 2017 své stanovisko 

v tomto smyslu opravil. Výsledkem prověření výše uvedených ploch spolu se zohledněním stanovisek 

dotčených orgánů byly provedeny tyto úpravy: 

Plocha OP-Z17 byla ponechána beze změny. Plocha je zastavitelnou plochou převzatou z platného 

Územního plánu Opavy. Území je vyvýšené, železniční trať ohraničující plochu ze severu je v hlubokém 

zářezu. Také silnice I/57 (ul. Hradecká) západně od zastavitelné plochy je v nižší poloze než terén plochy 

OP-Z17 a je od ní oddělená vymezenou plochou veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV). V rámci 

pořizované projektové dokumentace k zástavbě bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 

měření hluku v rámci plochy na pozemku p. č. 2656/39 v k. ú. Opava-Předměstí pro chráněný venkovní 

prostor stavby (budoucí), které bylo doloženo Protokolem č. 23422/2014, čj. ZU/10737/2014. Z uvedeného 

protokolu vyplývá, že hygienické limity hluku, stanovené dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou prokazatelně dodrženy pro denní i noční dobu. 

Rozsah zastavitelné plochy OP-Z21 byl snížen s přihlédnutím k velikosti zastavitelné plochy pro bydlení 

vymezené v území platným Územním plánem města Opavy a k hranicím pozemků v lokalitě. Snížením 

velikosti zastavitelné plochy OP-Z21 bylo zohledněno stanovisko dotčeného orgánu, chránícího veřejný 

zájem dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dotčený orgán ve svém stanovisku požadoval zdůraznit veřejný zájem při zásahu do pozemků 

náležejících zemědělskému půdnímu fondu zařazených do I. a II. třídy ochrany, které jsou zemědělskou 

půdou nejvyšší kvality. Veřejný zájem na původním rozsahu záboru zemědělské půdy v II. třídě ochrany, tj. 

v návrhu Územního plánu Opavy předpokládaný zábor 15, 87 ha, s ohledem také na blízkost celostátní 

železniční trati č. 321, vedené v tomto úseku na vyvýšeném náspu, jako možného zdroje negativních účinků 

provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, nebylo možné prokázat. Ze stejných důvodů byla spolu 

s plochou OP-Z21 upravena také velikost navazující zastavitelné plochy pro bydlení KY-Z30. V návrhu 

Územního plánu Opavy plocha KY-Z30 dosahovala až k hranici stanoveného záplavového území, 

nacházela se v blízkosti celostátní železniční trati č. 321 na zvýšeném náspu nad okolním terénem. 

V návrhu Územního plánu Opavy plocha představovala zábor zemědělské půdy v II. třídě ochrany 

v rozsahu 5,42 ha. Vzhledem k tomu, že zastavitelná plocha KY-Z30 je navržena za stávající zástavbou 

podél veřejně přístupné komunikace a s ohledem na její velikost bylo v návrhu Územního plánu Opavy 

vymezeno její dopravní napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci dvěma zastavitelnými 

plochami komunikací KY-Z52 a KY-Z57. Protože v rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu 

Opavy s vymezením plochy komunikací KY-Z52 nesouhlasili vlastníci sousedních pozemků s ohledem na 

výškové rozdíly v území, a protože se téměř celá plocha KY-Z52 nacházela ve stanoveném záplavovém 

území, nebyla v upraveném návrhu Územního plánu Opavy tato plocha pro komunikaci vymezena. Velikost 

plochy KY-Z30 byla snížena na rozsah předpokládaného záboru 3,07 ha ve II. třídě ochrany v návaznosti  

na hranici zastavěného území s ohledem na omezení možného nežádoucího působení negativních účinků 

provozu železniční dopravy na veřejné zdraví obyvatel. Při jejím vymezování bylo přihlédnuto také 

k záměru zástavby rodinnými domy zpracovanému na žádost vlastníků pozemků v území v podobě studie 

s označením „Technická a dopravní infrastruktura Kylešovice – lokalita Struhy“ (zpracovatel J&J STUDIO, 

06/2013). 
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Rozsah zastavitelné plochy KO-Z17 byl snížen s přihlédnutím k blízkosti celostátní železniční trati č. 321 a 

k blízkosti silnice I. třídy I/11 s cílem omezit možné nežádoucí působení negativních účinků provozu 

silniční a železniční dopravy na veřejné zdraví obyvatel. Plocha KO-Z17 navazuje na hranice zastavěné 

území v lokalitě a nezahrnuje pozemky náležejících zemědělskému půdnímu fondu zařazené do II. třídy 

ochrany, které jsou spolu s pozemky v I. třídě ochrany zemědělskou půdou nejvyšší kvality. 

Ve stanovisku uvedené zastavitelné plochy KO-Z4 a KO-Z46 byly od silnice I/11 odděleny vymezením 

plochy zeleně ochranné (ZO), zastavitelná plocha KO-Z39 vymezená za stávající zástavbou byla zmenšena 

ve prospěch plochy zeleně ochranné (ZO) podél celostátní železniční trati č. 321. Uvedenými úpravami 

zastavitelných ploch byl zohledněn požadavek na omezení možného nežádoucího působení negativních 

účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel. Plocha KO-Z15 byla ponechána bez úpravy, protože je 

malou plochou vklíněnou mezi plochami zastavěného území zmenšenou vymezeným lokálním 

biokoridorem. Zastavitelná plocha MH-Z2 souběžně se silnicí I/56 v upraveném návrhu Územního plánu 

Opavy vymezena nebyla. 

Zastavitelná plocha ZL-Z1 byla v upraveném návrhu Územního plánu Opavy zmenšena z 0,54 ha na zábor 

zemědělské půdy v II. třídě ochrany o velikosti 0,20 ha. Úpravou se výrazně omezila možnost srůstání 

zástavby Zlatníků a Milostovic. Plocha MI-Z7 byla ponechána bez úpravy s přihlédnutím k rozsahu 

zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci, protože umožňuje doplnit zástavbu 

podél jednostranně zastavěné komunikace silnice III/46011 a dále podél místní komunikace ul. Na Výsluní. 

Zastavitelná plocha SL-Z21, která doplňovala proluku v jednostranné zástavbě podél silnice III/4663 

v upraveném návrhu Územního plánu Opavy vymezena nebyla. Na základě jednání a na žádost vlastníka 

pozemku byla výrazně zmenšena zastavitelná plocha ZL-Z2, v upraveném návrhu Územního plánu Opavy 

tak došlo k dalšímu snížení záboru zemědělské půdy v II. třídě ochrany z 5,38 ha na 2, 42 ha. V souvislosti 

se změnou plochy ZL-Z2 byla upravena plocha veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením 

ZL-ZV1 tak, aby na návrhovou plochu navazovala. 

Vzhledem k podmínkám v území a ke skutečnosti, že část plochy KO-Z24 se nachází v ochranném pásmu 

lesa, byla zastavitelná plocha KO-Z24 zmenšena tak, aby umožňovala uspořádání staveb tak, aby stavby 

v ploše byly ve vzdálenosti 40 m od okraje lesa, jak požadoval orgán chránící veřejný zájem dle zákona č. 

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

Plocha veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) v ochranném pásmu lesa KO-ZV4 v upraveném návrhu 

Územního plánu Opavy vymezena nebyla. 

V upraveném návrhu Územního plánu Opavy byly prověřeny parametry ploch ÚSES. Byla vložena 

biocentra na lokálních biokoridorech L63 LBK a L53 LBK a byl částečně upraven průběh lokálního 

biokoridoru L63 LBK. Také byl doplněn lokální biokoridor L86 LBK v trase po vodním toku pro napojení 

ploch ÚSES vymezených v územním plánu sousední obce Branka u Opavy. Dále byla upravena trasa 

regionálního biokoridoru R10 RBK v souladu s jeho vymezením v ZÚR MSK na vodním toku Strouha a 

také byly upraveny šířkové parametry regionálního biokoridoru R2 RBK podle stanoviska dotčeného 

orgánů chránícího veřejný zájem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Jako architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může zpracovávat architektonickou část 

projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, byly v upraveném návrhu Územního plánu Opavy 

vymezeny veškeré stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Upraveny 

byly také nejednoznačné podmínky uvedené v návrhu, na které upozornil nadřízený orgán. V souladu 

s upozorněním Krajského úřadu moravskoslezského kraje jako nadřízeného orgánu, zaslaným dopisem čj. 

MSK 164601/2016 ze dne 20. 12. 2016, bylo upraveno vymezení zastavěného území v k. ú. Vávrovice tak, 

aby jeho součástí byl také pozemek p. č. 140. 

Těmito úpravami byla zohledněna stanoviska dotčených orgánů, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

jako nadřízeného orgánu a priority územního plánování stanovené v A-PÚR ČR a ZÚR MSK. 

Upravený návrh Územního plánu Opavy byl v rozsahu těchto úprav předložen k opakovanému veřejnému 

projednání, které se konalo dne 6. 9. 2017. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání 

upraveného návrhu Územního plánu Opavy bylo doručeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na 

úřední desce Magistrátu města Opavy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup od 2. 8. 2017 do 14. 9. 

2017. V této lhůtě byl vystaven upravený návrh Územního plánu Opavy, a to v tištěné podobě k veřejnému 

nahlédnutí v budově magistrátu a v digitální podobě zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Námitky proti částem návrhu Územního plánu Opavy, které byly na základě výsledků veřejného projednání 

ze dne 22. 6. 2016 upraveny, mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
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oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů od opakovaného veřejného projednání, tj. 

do 13. 9. 2017 včetně. Do tohoto termínu mohl každý uplatnit k úpravám návrhu Územního plánu Opavy 

své připomínky. K opakovanému veřejnému projednání byly přizvány jednotlivě dotčené orgány, Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje a sousední obce. Dotčené orgány a Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

byly vyzváni k uplatnění svého stanoviska k části řešení, které byly od veřejného projednání návrhu 

Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 změněny, ve lhůtě do 7 dnů od opakovaného veřejného 

projednání, tj. do 13. 9. 2017 včetně. Po tuto dobu mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Informace 

o opakovaném veřejném projednávání upraveného návrhu Územního plánu Opavy byla zveřejněna ve 

zpravodaji statutárního města Opavy Hláska, v regionálním tisku a na oficiálních stránkách města. 

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy s odborným výkladem 

zpracovatele územního plánu se uskutečnilo dne 6. 9. 2017 od 16 hodin. Opakovaného veřejného 

projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy se nezúčastnil žádný dotčený orgán. 

Svá stanoviska k upravenému návrhu Územního plánu Opavy uplatnily tyto dotčené orgány – Ministerstvo 

životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Krajská 

hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Krajská veterinární správa, koordinovanými stanovisky 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Magistrát města Opavy. Po lhůtě 7 dnů od veřejného projednání 

uplatnily svá stanoviska dva dotčené orgány, tj. koordinované souhlasné stanovisko Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje s datem elektronického podání 18. 9. 2017 a Obvodní báňský úřad s datem 

elektronického podání 19. 9. 2017. K upravenému návrhu Územního plánu Opavy nadřízený orgán 

stanovisko neuplatnil. Obsah stanovisek dotčených orgánů s vypořádáním je zapracován v kapitole L.5) 

tohoto odůvodnění. 

V termínu do 13. 9. 2017 uplatnily připomínky Česká geologická služba, Národní památkový ústav a 

sousední obec Obec Vršovice. Jako oprávněný investor uplatnily námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

závod Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a GasNet, s.r.o. České dráhy, a.s. jako 

oprávněný investor uplatnily svou námitku po termínu 7 dní od veřejného projednání elektronickým 

podáním ze dne15. 9. 2017. 

Ve lhůtě do 13. 9. 2017 bylo uplatněno 22 podání obsahujících námitky a připomínky veřejnosti.  

Po termínu 7 dnů od veřejného projednání dne 21. 9. 2017 byla podaná proti upravenému návrhu Územního 

plánu Opavy jedna námitka vlastníka pozemku dotčeného návrhem řešení v upraveném návrhu Územního 

plánu Opavy. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opavy je 

součástí kap. O.3), návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu 

Opavy je součástí kap. P.3) tohoto odůvodnění. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání 

upraveného návrhu Územního plánu Opavy a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí  

o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněným k úpravám návrhu Územního plánu Opavy. Tyto 

návrhy doručil dopisem zn. MMOP 112400/2017/OHA a ÚP/Ne ze dne 6. 10. 2017 dotčeným orgánům a 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako nadřízenému orgánu s výzvou k uplatnění jejich stanovisek 

ve lhůtě do 30 dnů od obdržení. Svá stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opavy doručili Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje formou koordinovaného stanoviska, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo obrany, Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě, Krajská veterinární správa pro 

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Opavy formou koordinovaného stanoviska a samostatně oddělení 

havarijního a krizového řízení Magistrátu města Opavy. Své stanovisko uplatnil také Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán dopisem čj. MSK 132369/2017 ze dne 18. 10. 2017 se 

závěrem, že uplatněné námitky a připomínky nesměřují k působnosti krajského úřadu jako nadřízeného 

orgánu, a proto k nim neuplatňuje stanovisko. Obsah stanovisek dotčených orgánů s vypořádáním je 

zapracován v kapitole L.5) tohoto odůvodnění. 

Na základě opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy, stanovisek 

dotčených orgánů a nadřízeného orgánu uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu, pořizovatel zpracoval požadavky na úpravu návrhu 

Územního plánu, které zaslal zpracovateli dopisem zn. MMOP 126138/2017/OHA a ÚP/Ne ze dne 7. 11. 

2017. Z textové části byl pojem „nezastavitelné území“ a“ nezastavitelné plochy“ vypuštěn, protože tyto 

pojmy nebylo možné jednoznačně definovat. Dále byly v grafické a textové části odůvodnění upraveny 

limity území dle aktuálního stavu a doplněny informace o území 
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pořizovatel takto upravený návrh Územního plánu Opavy předložil dne 11. 12. 2017 Zastupitelstvu 

statutárního města Opavy k jeho vydání. Územní plán Opavy je vydán formou opatření obecné povahy. 

 

L) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY PODLE § 53 ODST. 4 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

L.1) SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Politika územního rozvoje ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a  

pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, tj. provádí základní vymezení a definice 

rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde o strategický dokument s celostátní působností.  

Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (schválena usnesením vlády České republiky  

ze dne 15. dubna 2015 č. 276) byla Opava zařazena do rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová 

oblast Ostrava, která je ovlivněná rozvojovou dynamikou krajského města Ostrava a hustou sítí vedlejších 

center a urbanizovaného území se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností. Pro území je 

charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedním polským regionem, výrazným 

předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť i poloha na II. a III. tranzitním 

železničním koridoru.  

Správní území statutárního města Opavy není zařazeno do žádné specifické oblasti. 

Pro řešení Územního plánu Opavy jsou zásadní stanovené republikové priority, které jsou Územním plánem 

Opavy naplňovány. 

Podrobné vyhodnocení souladu Územního plánu Opavy s republikovými prioritami stanovenými v Politice 

územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je obsaženo v kapitole H.1) odůvodnění. 

 

L.2) SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 

Správní území města Opavy je součástí území řešeného územně plánovací dokumentací vydanou krajem – 

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, a nabyly 

platnosti dne 4. 2. 2011. 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je zpřesněno vymezení rozvojové oblasti OB2 

Ostrava, ve které je zařazeno i správní území statutárního města Opava.  

Pro řešení Územního plánu Opavy jsou zásadní stanovené priority územního plánování kraje a požadavky 

nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí. Požadavky na 

upřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu pro území řešené Územním plánem Opavy 

jsou: 

Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu 

- DZ1 - I/11 Sedlice – Suché Lazce, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy, 

- DZ2 - Jihozápadní část jižního obchvatu Opavy včetně napojení na silnice I/11 a I/57, dvoupruhová 

směrově nedělená silnice I. třídy, 

- D25 - I/11 Opava, jižní obchvat (úsek I/11 - I/57), dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy (stavba 

již byla realizována), 

- D51 - I/46 Pusté Jakartice - Sudice, přeložka a homogenizace šířkového uspořádání, dvoupruhová směrově 

nedělená silnice I. třídy, 

- D54 - I/56 Opava, severní obchvat, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy, 

- D55 - I/56 Opava – Ludgeřovice, přeložka a homogenizace šířkového uspořádání, čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I. třídy. 

Veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství: 

- PO13 - Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká, 
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- PO16 - Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace, 

- PO17 - Zkapacitnění vodního toku Otický příkop (stavba již byla realizována), 

- VZ1a - Vodní nádrž Nové Heřmanovy (malá varianta). 

Veřejně prospěšné stavby pro energetickou infrastrukturu 

- P14 - Stavební úpravy VTL plynovodu D 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN40. 

Veřejně prospěšná opatření 

- K96V,N - nadregionální biokoridor, 

- 119 - regionální biocentrum Držkovická niva, 

- 165 - regionální biocentrum Malohoštická niva, 

- 193 - regionální biocentrum Palhanecká niva, 

- 194 - regionální biocentrum Panský mlýn, 

- 259 - regionální biocentrum Velkohoštická niva, 

- 611 - regionální biokoridor, 

- 612 - regionální biokoridor.  

Další požadavky: 

- Cyklotrasa Hradec nad Moravicí – Opava – státní hranice ČR/Polsko; 

- Cyklotrasa Slezská magistrála (Jeseník –) Krnov – Opava – Hlučín. 

Záměry obsažené v ZÚR MSK jsou do Územního plánu Opavy zapracovány. Podrobné vyhodnocení 

souladu Územního plánu Opavy se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje je provedeno v 

kapitole H.1) odůvodnění. 

 

L.3) SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 

OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT A S POŽADAVKY NA 

OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Cíle a úkoly územního plánování vymezuje ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobné vyhodnocení souladu Územního plánu Opavy s cíli a úkoly územního plánování jednotlivě je 

provedeno v kapitole H.2) odůvodnění.  

V souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot byla v Územním plánu 

Opavy v urbanisticky a architektonicky cenném území vymezena nová plocha s označením „plochy smíšené 

obytné – urbanisticky a architektonicky zvláště cenná území (UA)“. Tato území, navazující na již 

prohlášenou městskou památkovou zónu, jsou z hlediska kulturních hodnot srovnatelná s územím stávající 

městské památkové zóny a významným způsobem dokreslují obraz města. V zájmu zachování a rozvoje 

kulturních hodnot v těchto lokalitách byla proto vymezena samostatná plocha spolu s regulací využití, 

chránící území před nevhodnou stavební činností. Do této plochy bylo zahrnuto území v hranicích 

uvedených v návrhu na pro prohlášení Městskou památkovou zónou Opava-Předměstí a Městskou 

památkovou zónou Opava – Kylešovský kopec dle ÚAP ORP Opava, (aktualizace 2016). Územním plánem 

Opavy jsou jako architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, vymezeny veškeré stavby 

zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Důvodem je skutečnost, že jde o 

stavby, které významným způsobem dokreslují obraz města a jsou součástí jeho kulturních a historických 

hodnot a je proto nutné na tyto stavby klást vyšší nároky, které zohlední také řešení estetické a kulturně 

historické. 

Územní plán Opavy chrání nezastavěné území a stanovuje podmínky jeho využití. Nové zastavitelné plochy 

jsou Územním plánem Opavy vymezeny s ohledem na předpokládaný rozvoj území a míru využití 

zastavěného území uvnitř zastavěného území nebo ve vazbě na zastavěné území a vycházejí  

z dříve projednaných ploch. Ve volné krajině byla Územním plánem Opavy vymezena plocha výroby 

a skladování – výroby zemědělské (VZ) pro chov hospodářských zvířat s označením VL-Z5 v dostatečné 

vzdálenosti od obytné zástavby Vlaštoviček, její využití je omezeno pouze na stavby související se 

zemědělskou výrobou. Dalšími zastavitelnými plochami v nezastavěném území jsou nezbytné plochy a 
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koridory pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy s jiným využitím v nezastavěném území 

nejsou Územním plánem Opavy vymezeny. 

 

L.4) SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

Územní plán Opavy byl zpracován a projednána v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění změny č. 458/2012 Sb., a prováděcí vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Územní plán Opavy je  

v souladu se ZÚR MSK, záměry nadmístního významu vymezené v ZÚR MSK byly v Územním plánu 

Opavy zohledněny a zpřesněny. Územní plán Opavy stanovuje základní koncepci rozvoje správního území 

obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Územní plán Opavy vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy a plochy pro veřejně 

prospěšné stavby a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územním 

plánem Opavy bylo vymezeno zastavěné území.  

Územní plán Opavy je pořízen pro celé správní území statutárního města Opavy, které je tvořeno k. ú. 

Držkovice, Jaktař, Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, 

Milostovice, Opava-Město, Opava-Předměstí, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vlaštovičky, Vávrovice 

a Zlatníky u Opavy. Celková rozloha řešeného území je 9 061,28 ha. 

Územní plán Opavy byl pořizován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

 

L.5) SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná ke konceptu Územního plánu Opavy byla zohledněna 

v pokynech pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy, jejich návrh byl předložen Zastupitelstvu 

statutárního města Opavy ke schválení. Při projednávání konceptu nebyl řešen žádný rozpor. Text 

stanovisek byl částečně zkrácen při zachování jejich obsahu. 

A. Ministerstvo dopravy: 

Z hlediska silniční dopravy souhlasí s variantou „2“ koncepce silniční dopravy, tj. s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova u Opavy. Doporučuje však současně vymezit koridor pro variantu přeložky 

silnice I/11 úpravou průtahu silnice I/11 Komárovem u Opavy. Severní variantu obchvatu Komárova 

nepodporují. Považují za nezbytné chránit obě varianty úpravy silnice I/11 v průchodu obcí Komárov u 

Opavy územní rezervou umožňující její variantní posouzení a zajišťující ve veřejném zájmu návaznost 

realizovaných anebo k realizaci připravených záměrů. Pro rozvojové záměry silniční infrastruktury požaduje 

v ÚPD vymezovat plochy pro dopravu/ koridory, bez vyznačení jejich technického řešení, příp. řešení 

objektů. Přípustnost využití těchto ploch vymezit pouze pro dopravní stavby. 

Požaduje vymezení územní rezervy pro případné budoucí rozšíření přeložky silnice „I/11 Opava, severní 

obchvat – východní část“ v šířce ochranného pásma silnice I. třídy, tj. 50 m od osy na obě strany, pro 

přeložku silnice „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ v rozsahu nejméně 100 m na obě strany od 

osy komunikace. 

Pro přeložku silnice I/56 (R56) požaduje plochu v šířce 110 m od osy komunikace a souvisejících staveb  

na obě strany. 

U výhledových záměrů dopravní infrastruktury nadmístního významu požaduje vymezení územní rezervy 

dostatečné pro synergické posouzení všech variant a alternativ řešení sledované dopravní infrastruktury. 

Případnou úpravu silnice II/461 „přivaděč k silnici I/46“ a její připojení na silnici I/46 požadují při 

zpracování návrhu ÚP konzultovat s ŘSD ČR OPS Brno.  

Nesouhlasí s vymezením záměrů dopravních staveb anebo souvisejících investic státu bez projednání a 

odsouhlasení s ŘSD ČR OPS Brno – viz „návrh realizace mimoúrovňového křížení silnice I/57 

s železničními tratěmi č. 314 a č. 315, včetně úpravy navazující komunikační sítě“ (kap. 1.6 konceptu), dále 

„propojení silnic I/46 a II/443“ (kap. 2.3 konceptu).  
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V kap. 8) uvedené záměry nebyly s majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy - ŘSD ČR – projednány, 

nejsou technicky podloženy a nelze je jako investiční záměry zahrnout v ÚPD, schvalované jako opatření 

obecné povahy s právní závazností. 

Koridor ZÚR MSK D25 pro jižní obchvat města požaduje převzít v plném rozsahu. 

Při pořizování Změny č 13 Územního plánu města Opavy vydaného Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy dne 16. 12. 2013, která vymezovala, zpřesňovala a upravovala dopravní koridory na podkladu 

zpracovaných dokumentací, byly požadavky Ministerstva dopravy upraveny: 

Pro východní část severního obchvatu přeložky silnice I/11 požadují zakreslit ochranné pásmo a plochu pro 

těleso komunikace včetně budovaných křižovatek. 

Pro výhledové rozšíření této přeložky silnice I/11 na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy požadují 

vymezit územní rezervu. 

Vzhledem k tomu, že pro přeložku silnice I/46 severně od Pustých Jakartic není zpracována žádná 

podrobná technická dokumentace, požadují zakreslit do ÚPD koridor pro dopravu pro umístění veřejně 

prospěšné stavby D51 (dle ZÚR MSK) v šířce min. 100m od osy silnice na obě strany. 

Požadují v ÚPD vymezit koridor pro dopravu pro umístění veřejně prospěšné stavby DZ1 (dle ZÚR MSK) 

pro přeložku a homogenizaci silnice I/11 v šíří 600m, která do ÚPD zasahuje. 

Ostatní koridory pro dopravu jsou vymezeny dle požadavků. 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

B. Ministerstvo životního prostředí 

„ sděluje, po prostudování konceptu, že k němu nemá žádné připomínky“. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

C. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

neuplatňuje k uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože akceptuje dobývací 

prostory a chráněná ložisková území výhradních ložisek v celém řešeném správním území 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

D. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

„K předmětnému konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nemáme 

připomínky.“ 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

E. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Opava 

V rámci KPÚ Vlaštovičky je proti schválenému plánu společných zařízení v konceptu doplněn průběh L63 

LBK jako propojení biocenter, protože dojde k úpravě tras ÚSES dle výsledku projednání konceptu, vyjádří 

se po zapracování do návrhu, obecně nemá připomínky, nedochází k rozporu s PSZ, pouze k jeho doplnění. 

V rámci KPÚ Kateřinky konstatuje vzájemný soulad s PSZ, menší rozpor je v trase L38 LBK v místě 

napojení na L36 LBK, v PSZ je LBK veden podél polní komunikace stejně jako je tomu i ve stávajícím ÚP, 

zatímco koncept uvažuje jiné napojení, žádají zvážit řešení dle PSZ, které v menší míře narušuje půdní 

držbu a bylo schváleno sborem zástupců vlastníků i zastupitelstvem. 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

F. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – koordinované stanovisko 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 - nemá požadavky k řešení navrhované konceptem, upozorňuje na některé faktické nesprávnosti k opravě: 

1. v příloze č. 1 odůvodnění, str. 231 změnit odstavec na:  

„ Respektovat městskou památkovou zónu prohlášenou vyhláškou MKČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení 

území historických jader vybraných měst za památkové zóny“. 

2. v příloze č. 1 odůvodnění, str. 232 – 238 doplnit za vymezení hranic památkové zóny následující 

upozornění „(Parcelní čísla odpovídají době prohlášení území za městskou památkovou zónu“) a opravit 
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seznam kulturních památek na území památkové zóny (k. ú. Opava-Město) a národní kulturní památky v k. ú. 

Kateřinky u Opavy dle přílohy č. 1 tohoto stanoviska. 

3. grafické části odůvodnění v koordinačním výkresu opravit vymezení rozsahu některých kulturních památek 

na území MPZ (k. ú. Opava-Město) a národní kulturní památky v k. ú. Kateřinky u Opavy dle přílohy č. 2 

tohoto stanoviska. 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

s konceptem souhlasí, lze předpokládat, že po realizaci navržených úprav dojde ke snížení negativních 

dopadů z průjezdní dopravy obcí, zvýší se bezpečnost v těchto trasách; avšak úpravou komunikační sítě 

spojenou se zlepšením dopravních parametrů na silnicích I., II. a III. třídy předjímá řešení některých silnic 

bez předchozího projednání s jejich vlastníky a schválené koncepční materiály kraje (tzv. Bílá kniha) tyto 

návrhy nezahrnují; BK neplánuje v konceptu citované úpravy křižovatek na silnicích II. a III. třídy vzájemně, 

se silnicemi I. třídy nebo místními komunikacemi, pouze v něm neuvedenou stavbu křižovatky pod kódem 

OP/K/24 akce „Rekonstrukce křiž. III/4661 a III/4662 v Komárově; v seznamu přestaveb křižovatek je 

potřeba opravit označení silnic – ul. Krnovská je silnicí I/11 (ne I/57) a ul. Rooseveltova od křižovatky se 

silnicí I/57 až po křižovatku se silnicí II/461 v Oticích je silnicí III/4611; aby bylo možné garantovat naplnění 

koncepčního záměru, je nutné požádat o posouzení návrhu a jeho případné zapracování do BK; silnice II. a 

III. třídy jsou v majetku Moravskoslezského kraje s příslušností k hospodaření SSMSK; upozorňuje na 

respektování vyjádření ŘSD k zahájení projednávání návrhu zadání ÚP, resp. ke konceptu; navržené úpravy 

na silnicích I. třídy jsou vesměs v souladu se ZÚR MSK, k úpravám neuvedeným v ZÚR MSK na silnicích č. 

I/46, č. I/56 a č. I/57 (pod označením D. 1.1 – odst. 1.5 a 1.6) upozorňuje, že ÚP nemůže předjímat postupy 

státu; z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností; při řešení dopravní obslužnosti lokalit určených k bydlení je třeba 

dodržet soulad s platnou ČSN 73 6102 a stanovit min. šíři uličního prostoru a respektovat i podmínky pro 

stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle vyhl. 501/2006 Sb.; minimalizovat počet připojení na 

silniční síť, zapracovat podmínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 

258/2000 Sb.; 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

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

pozdějších předpisů  

s konceptem souhlasí, nepředpokládá se trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

souhlasí, koncept respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

s konceptem souhlasí, limity, které krajský úřad hájí, jsou v konceptu zahrnuty; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

má námitky k požadavkům předpokládaných záborů pozemků náležejícím zemědělskému půdnímu fondu 

v těchto městských částech: 

- Jarkovice: požaduje omezení plochy JA-Z6 (SV) a plochy JA-Z8 (VS), 
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- Jaktař: omezení plochy JK-Z1 tak, aby severozápadní část ohraničení vycházela z vrcholového bodu 

plochy JK-Z6 (příp. zachovat stav stávajícího ÚP); plochy JK-Z17 a JK-Z21jsou převedeny do ploch 

zahrad, takto označené pozemky jsou součástí ZPF a neměly by tedy být předmětem vyhodnocení záboru, 

- Opava-Předměstí: v souladu se stanoviskem uplatněným k návrhu Změny č. 11 ÚP nesouhlasí se záměrem 

v případě plochy OP-Z7, 

- Komárov u Opavy: požaduje omezit plochu KO-Z9 po úroveň hranice jihozápadního výběžku stávající 

plochy výroby, nesouhlasí s návrhem komunikace KO-Z28 a upozorňuje na vytvoření nepatrné zbytkové 

zemědělské plochy (mezi KO-Z28 a KO-Z4), upozorňuje na nezbytnost zajištění přístupu k pozemkům 

v uvedené lokalitě ohraničené plochami KO-Z4 a KO-Z5, 

- Podvihov: u plochy PO-Z15 požaduje prověření nezbytnosti rozsahu požadovaného záboru a případné 

omezení navržené výměry; 

ke zbývajícím plochám není z hlediska zájmů ochrany ZPF výhrad, předmětem výhrad se staly plochy 

především většího rozsahu v okrajových částech navazující na zástavbu, ale současně zasahující do volné 

honové soustavy, zájmem je volit taková řešení, která jsou vhodná i z hlediska ochrany ZPF, je tedy nezbytné 

předpokládané zábory ZPF upravit a volit taková řešení dle uvedených a naznačených omezení a vyloučení 

některých požadavků, aby došlo rovněž k upřednostnění zájmů ochrany ZPF 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

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

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  

vzhledem k tomu, že navržené využití ploch smíšených výrobních (VS), ploch výroby a skladování - lehký 

průmysl (VL), ploch výroby a skladování-výroby zemědělské (VZ), ploch specifických-kalové nádrže, skládky 

(S) a ploch těžby nerostů (TN) vysloveně nevylučuje možnost umístění stacionárních zdrojů znečištění 

ovzduší (naopak je lze očekávat), požaduje v kap. F zapracovat do podmínek využití těchto ploch podmínky 

ochrany ovzduší zajišťující minimalizaci dopadu těchto činností na kvalitu ovzduší, zejména: umisťovat 

pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší vybavené technologiemi minimalizujícími emise znečišťujících 

nebo prachových látek, zvolený druh, rozsah a kapacita těchto činností musí respektovat kvalitu ovzduší 

v lokalitě a vzdálenost zdroje od obytné zástavby; umísťování zdrojů znečištění na těchto plochách podmínit 

využíváním dopravních tras mimo obydlená území (jsou-li k dispozici), výsadbou ochranné zeleně apod., 

individuálně posoudit vhodnost stanovení ochranného pásma 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

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

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

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

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

veřejné zájmy nejsou dotčeny, ve městě Opava se nenachází žádný objekt ani zařízení zařazený rozhodnutím 

krajského úřadu do skupiny A ani B, zóna havarijního plánování není pro žádný objekt stanovena 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Samostatné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

podle 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 

vydává souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek: 

- respektovat návrh konkrétních opatření pro návrhové plochy a varianty uvedené v kapitole 7.10 SEA 

vyhodnocení, 

- upravit a vyčlenit plochy dle stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu obsaženého v bodě 

8/ koordinovaného stanoviska MSK 108089/2012 ze dne 11. 10. 2012;  

na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě krajský úřad, jež je 

součástí stanoviska k návrhu zadání předmětného územního plánu (ze dne 16.1.2009 pod č.j.: MSK 

205548/2008), posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
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vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

G. Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko 

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

dokumentace umožní koordinaci při projektování místních komunikací s vazbou na navazující síť pozemních 

komunikací v rámci jejich funkčních skupin, u stavebních ploch vytvořit dostatečnou územní rezervu 

v návaznosti na dopravu v klidu a rekonstrukce městských komunikací, vydává souhlas s konceptem; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

pozdějších předpisů 

trvá na dodržení § 14 odst. 1 lesního zákona, dle kterého jsou pořizovatelé ÚPD dbát zachování lesa a řídit 

se ustanovení tohoto zákona, navrhnou a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, 

ochrany ŽP a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace 

a uspořádání území po dokončení stavby; trvá na respektování stávajících PUPFL a jejich vymezení 

v plochách lesních příp. přírodních a požaduje neumisťování staveb a ploch pro stavby ve vzdálenosti 50m 

od lesních pozemků s výjimkou stavby ve veřejném zájmu; koncept neznázorňuje hranici 50m od PUPFL - 

správní orgán uvedené požaduje doplnit, třebaže počítá se záborem PUPFL, tento fakt v textu nezmiňuje- 

správní orgán uvedené požaduje doplnit; 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

dle zákona č. 200/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

souhlasí s konceptem Územního plánu Opavy, na území bývalých Dukelských kasáren je plocha SM (OP-P6) 

vytipovaná a určená pro případ mimořádných událostí, pro přistávání vojenských vrtulníků – heliport, 

plocha zároveň slouží k pravidelnému výcviku jednotek Sboru dobrovolných hasičů statutárního města 

Opavy, stanovisko ze dne 13. 3. 2012 je akceptováno, nemá připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

- v textové části konceptu kap. F.1 odst. 4 poukazuje na plochy s historickou zástavbou, které však nejsou 

nijak specifikovány v grafické ani textové dokumentaci, 

- v textové části konceptu kap. F.2 ve využití nepřípustném pro plochy smíšené obytné - městská památková 

zóna (MPZ) je umísťování billboardů a bigboardů, chybí specifikace těchto zařízení, doporučujeme přidat 

také velkoplošné světelné panely určené pro reklamu; 

- v textové části odůvodnění, Příloha č. 1, Limity využití území, odst. 2) ochrana památek jsou vypsány 

kulturní památky, návrhy na prohlášení za kulturní památky, popsány hranice městské památkové zóny - 

tyto informace jsou značně zmatečné a neúplné, nedoporučuje uvádět v textu výpis kulturních památek 

prohlášených k aktuálnímu datu, nové kulturní památky neustále „vznikají“, s novým prohlášením jakékoli 

nové kulturní památky by bylo nutné vyvolat změnu platného územního plánu, text doporučuje změnit v 

celém rozsahu ochrany památek na následující: „ochrana památek a chráněných území probíhá v souladu 

se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z tohoto důvodu je nutné 

respektovat prohlášené kulturní památky (jejich evidenci vede Národní památkový ústav – www.npu.cz) i 

státem chráněná území městské památkové zóny a ochranného pásma městské památkové zóny a při 

stavebních úpravách, udržovacích pracích a ostatních činnostech specifikovaných zákonem o státní 

památkové péči, je třeba postupovat v souladu s tímto zákonem.“ 

- Městská památková zóna Opava byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 

476/1992 Sb., o prohlášení historických jader měst za památkové zóny dne 10. září 1992, Ochranné pásmo 

Městské památkové zóny Opava bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního úřadu v Opavě č.j. 404/5-224/96 

dne 29. května 1996;  

dále jsou vyjmenovány pozemky, kterými vede hranice MPZ a ochranného pásma MPZ 

vypořádání: 
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stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

Na základě upozornění, obsaženém ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako 

nadřízeného orgánu dle § 53 odst. 1 stavebního zákona ze dne 1. 2. 2017 byly dále doplněny mezi 

stanoviska posouzení z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Opavy: 

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

požaduje přesné vymezení přírodních ploch dle vyhlášky 501/2006Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, do ploch přírodních zařadit plochy prvků ÚSES, VKP, krajinou zeleň, remízky, pásy keřů, 

aleje apod., plochy ÚSES vyznačit jako veřejně prospěšná opatření, neumisťovat do ochranných pásem 

prvků ÚSES plochy průmyslu a výstavbu bydlení v jakékoli formě, přípustnou je pouze zemědělská půda, 

zeleň apod. - požadavek má zajistit ochranu prvků ÚSES v maximální možné míře; u ÚSES požaduje 

respektovat jejich optimální ekologické navržení, které ne vždy představuje optimální vlastnický vztah 

k pozemkům, ale kde ÚSES dosahuje svých maximálních ekologických funkcí; v současnosti probíhá projekt 

„Zelené hradby“, jehož cílem je vyčlenit plochy pro výsadbu dřevin a tyto plochy začlenit v ÚAP jako 

rezervu pro možnost realizace výsadeb; 

vypořádání: 
zohledněno v pokynech.  

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

souhlasí s předloženou dokumentací; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

dle zákon 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

– v kap. D.2.1., str. 36, bod 2) je uvedeno, že „v zastavitelných plochách mimo dosah veřejného vodovodu 

řešit zásobení pitnou vodou individuálně pomocí studní“ navrhuje vypustit slovo „pitnou“, protože 

realizace domovní studny není zárukou, že bude odebírána pitná voda, 

- v kap. D.2.2., str. 37, bod 10) a 11) navrhuje doplnit údaj „…v žumpách s vyvážením odpadu na ČOV 

nebo v domovních ČOV vyústěných do vhodných recipientů“ o: …do vhodných recipientů či do vhodné 

kanalizace“, 

- v kap. D.2.3., str. 38 v bodě 11) požadujeme doplnit „V 2. stupni OHP Jaktařský zářez budou 

respektovány podmínky rozhodnutí o vyhlášení OHP (č.j. voda 1786/235/83-Hol ze dne 11.10.1983)“, 

dále doplnit o text: „V tomto pásmu nepovolovat výstavbu průmyslových objektů, pro jakoukoliv 

stavební činnost předložit HGP“, 

- v kap. D.2.3., str. 38 v bodě 12) doporučuje toto omezení stanovit pouze pro aktivní zónu záplavových 

území, totéž se týká údaje na str. 51 v kap. E.5 pod bodem 3); 

vypořádání: 
zohledněno v pokynech. 

H. Ministerstvo obrany zastoupené VUSS Brno 

do textové a grafické části požadují provést opravy, zapracovat následující požadavky, aktuální limity a 

zájmy Ministerstva obrany: 

- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení MO, které je nutné respektovat (viz mapový 

podklad),  

- zájmové území MO pro nadzemní stavby (viz mapový podklad),  

- zájmové území MO pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, které je nutno respektovat (viz 

mapový podklad),  

- zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO, které je nutno respektovat (viz mapový 

podklad),  

nesouhlasí s navrženou plochou komunikací (K), která je vymezena na pozemcích a stavbách ČR-MO, 

v právu hospodaření VUSS Brno, zasahující do areálu kasáren Jaslo (propojení ul. Bochenkova – Mostní – 

VD 25, OP-P20), jedná se o perspektivní vojenský areál důležitý pro obranu státu, je nutné zachovat jeho 

stávající funkčnost a celistvost, plochu komunikací (K) požaduje vymezit po hranici areálu kasáren Jaslo, 

k navrhovaným plochám (K) mimo areál vojenského objektu na p. č. 16/2 a 16/4 v k. ú. O.-Předměstí nemá 

připomínky; dále požaduje zrušení plochy zeleně veřejně přístupné (ZV) na pozemcích p. č. 23 a 25 v k. ú. 

O.-Předměstí, plocha je nedílnou součástí areálu Jaslo, požaduje změnit na plochu specifickou (SX); 
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vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

I. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

s návrhem konceptu Územního plánu Opavy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území souhlasí  

s připomínkou, že navrhované plochy (VL) nebudou situovány v takové blízkosti bytové zástavby, aby jejich 

provoz negativně ovlivňoval tuto zástavbu; budou zde umístěny jen stavby, které stavebně technickým 

stavem zajistí dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním 

prostoru staveb dle § 12 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

v lokalitách, které jsou již v současné době zatíženy hlukem z provozu daného území (dopravní hluk, hluk  

z výroby, z provozu ČD), požaduje, aby se v tomto území kapacitně nezvyšoval uvedený provoz, aby nedošlo 

k dalšímu zhoršení hlukové situace a životního prostředí; doporučuje zpracování územní studie  

pro navržené plochy průmyslu (VL) navazující nebo v těsné blízkosti zastavitelných ploch bydlení (SV, SM) 

a ploch, jejichž vliv může mít negativní dopad na sousední plochy bydlení (Bivoj, Teva, Bidvest, Komas, 

bývalý areál Selika, HASTA aj.), včetně dopravní obslužnosti; upozorňuje, že při umisťování občanské 

vybavenosti (restaurace s hudební produkcí a venkovním posezením) navazující na obytnou zástavbu 

dochází k opakovaným podnětům na hluk i z hlediska pouhého pohybu zákazníků; 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

J. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 

„…s předloženým konceptem Územního plánu Opavy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

souhlasí.“ 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

K. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

souhlasné stanovisko s podmínkou, že územní plán bude doplněn o bod s tímto zněním:  

„Při řešení problematiky ochrany obyvatelstva a v případě realizace opatření s vyhlášením krizového stavu, 

postupovat podle Rozpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje určenou obcí Opava, č.j. 

809/04/sekr., účinnost od 1.1.2005.“ 

vypořádání: 
stanovisko bylo zohledněno v pokynech. 

L. Obvodní báňský úřad 

nemá námitek při respektování uvedených dobývacích prostorů a zajištění jejich ochrany a to dobývací 

prostory: 

- Malé Hoštice, ev. č. 7 0698, netěžený, 

- Opava-Jaktař, ev. č. 7 0123, se zastavenou těžbou, 

- Opava-Jaktař, ev. č. 7 0123, rezervní, 

- Palhanec , ev. č. 6 0272, netěžený 

upozorňuje, že se v řešené oblasti nachází chráněné ložiskové území 09060000 Kateřinky a chráněné 

ložiskové území 3140000 Jaktař, k CHLÚ je třeba si vyžádat stanovisko Ministerstva životního prostředí 

ČR; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, dobývací prostory jsou respektovány. 

M. Státní plavební správa – pobočka Přerov 

v projednávaném území není žádná sledovaná vodní cesta ani nevede chráněná trasa průplavu D-O-L, 

souhlasí bez připomínek; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

N. Státní energetická inspekce 

koncept Územního plánu Opavy není v rozporu s ochranou zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb.,  

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje žádné námitky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 
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Dále byly uplatněny připomínky organizací. Jejich vyhodnocení je součástí vyhodnocení připomínek. Ke 

konceptu byly uplatněny také námitky oprávněných investorů, jejich vyhodnocení je součástí rozhodnutí o 

námitkách. 

Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy byly schváleny zastupitelstvem města dne 5. 9. 

2014, pod č. usnesení 566/25 ZM 14, jejich upravená podoba byla schválena Zastupitelstvem statutárního 

města Opavy dne 14. 12. 2015 pod č. usnesení 222/11 ZM 15. 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, zpracovaném na základě schválených pokynů se konalo dne 22. 6. 2016. Dotčené orgány a Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán mohly do 29. 6. 2016 uplatnit stanoviska k částem 

řešení, které byly od veřejného projednání konceptu změněny. K návrhu Územního plánu Opavy uplatnily 

stanoviska dotčené orgány – viz níže. Při projednávání návrhu nebyl řešen žádný rozpor. Text stanovisek 

byl částečně zkrácen při zachování jejich obsahu. 

A. Ministerstvo dopravy: 

prostřednictvím e-mailu sděluje, že „nemá připomínky“; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

B. Ministerstvo životního prostředí 

„ sděluje, po prostudování upraveného návrhu, že k němu nemá žádné připomínky“; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

C. Ministerstvo obrany 

sděluje, že došlo ke změně stávajících limitů a zájmů Ministerstva obrany, a to v členění zájmového území 

pro nadzemní výstavbu (dle ÚAP jev 82) a ke změně rozsahu zájmového území pro podpovrchové stavby a 

veškeré zemní práce (dle ÚAP jev 82), v návaznosti na změnu v rozsahu zájmového území pro 

podpovrchové stavby a veškeré zemní práce požaduje, aby byly rozlišeny a upraveny i objekty důležité pro 

obranu včetně zájmového území, požadují opravu těchto limitů; jiné připomínky nemají. 

vypořádání: 

aktualizované limity území budou zapracovány do odůvodnění. 

D. Ministerstvo vnitra ČR 

neuplatňuje žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV, která byla uvedena 

v poskytnutých územně analytických podkladech. Oddělení státních hranic odboru všeobecné správy MV 

ČR uplatňuje připomínku k navržené změně KA-SN1. Navržená změna KA-SN1 (plochy smíšené 

nezastavěného území zahrnují krajinnou zeleň, tj. dřevinné porosty na nelesní půdě, nesloužící k 

hospodářskému využití, břehové porosty kolem vodních toků, remízky, mokřady, menší plochy zemědělsky 

obhospodařované půdy apod.) se nachází v k. ú. Kateřinky u Opavy v hraničním úseku II mezi hraničními 

znaky 67/4 až II/69. U navržené změny je třeba dodržet podmínku volného hraničního pruhu o šíři 1 metru 

vyplývající ze Zákona o státních hranicích č.312/2001 Sb. a Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou 

republikou o společných státních hranicích č. 181/1996 Sb. (v případě nedodržení podmínky bude vše, co 

znepřehlední průběh státních hranic, z hraničního pruhu odstraněno). Současně upozorňuje, že při všech 

stavebních záměrech nebo jiných činnostech je třeba dle § 7 zákona o státních hranicích ponechat podél 

státních hranic na úsecích přímého vyznačení volný hraniční pruh o šíři 1 metru a v případě nepřímého 

vyznačení průběhu státních hranic volnou kruhovou plochu o poloměru 1 metru kolem každého hraničního 

znaku. Rovněž tak v bezprostřední blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 zákona o státních hranicích se 

„bezprostřední blízkostí státních hranic“ rozumí prostor do 50 m od státních hranic) je třeba vždy funkčně 

upřesnit specifikaci vybavení předmětného pozemku; 

vypořádání: 

limity z ÚAP jsou zapracovány do odůvodnění, požadavek na volný prostor podél státních hranic bude 

doplněn do textové části, vzdálenost 1 m přesahuje svou podrobností grafické možnosti územního plánu. 

E. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

s návrhem Územního plánu Opavy souhlasí bez připomínek; 

vypořádání: 
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pořizovatel bere na vědomí. 

F. Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

s předloženým „Návrhem Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ 

souhlasí. V předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo 

manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

G. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
k dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko, HZS neshledal žádné nedostatky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

H. Obvodní báňský úřad 
nemá námitek k návrhu Územního plánu Opavy při respektování níže uvedených dobývacích prostorů a 

zajištění jejich ochrany. Podle evidence dobývacích prostorů se ve správním obvodu města řešeném 

územním plánem nachází dobývací prostory, stanovené dle § 27 odst. 1 horního zákona, s názvem: 

 Opava – Jaktař, ev. č. 7 0123, 

 Opava – Jaktař I, ev. č. 7 0112 

pro ložiska cihlářské suroviny organizaci Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s., České Budějovice a 

 Palhanec, ev. č. 6 0272 

pro ložisko slévárenských a maltařských písků organizaci Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá, které jsou 

současně správci těchto dobývacích prostorů; 

vypořádání: 

dobývací prostory jsou zapracovány do odůvodnění a respektovány. 

I. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - koordinované stanovisko 

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

požaduje v ÚP města Opavy: 

1. Vypustit z textové části podmínku, že jen autorizovaný architekt může vypracovat projektovou 

dokumentaci pro všechny nadzemní stavby v městské památkové zóně. 

2. Vypustit z koordinačního výkresu zakreslení nových památkových zón 

KÚ předpokládá, že nelze považovat všechny nadzemní stavby v MPZ, kromě liniových staveb technické a 

dopravní infrastruktury, za architektonicky nebo urbanisticky významné, a proto nelze uplatnit podmínku, 

že architektonickou část projektové dokumentace může vypracovat jen autorizovaný architekt. KÚ 

považuje ochranu hodnot v památkové zóně dle památkového zákona za dostatečnou. 

Dále navrhované památkové zóny Opava-Předměstí a Kylešovský kopec nebyly dosud Ministerstvem 

kultury za MPZ prohlášeny, a také nebyly s KÚ projednány, jak ukládá § 6 památkového zákona. Není 

vhodné tento záměr zakreslovat do koordinačního výkresu; 

vypořádání: 

budou vymezeny konkrétní stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část PD jen autorizovaný 

architekt bez vztahu k MPZ, návrh na prohlášení památkových zón je záměrem z ÚAP, který poskytuje 

NPÚ, pro území bude vymezena samostatná plocha. 

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

KÚ uplatňuje stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu § 40 odst. 3 písm. f) zákona. 

S předloženým návrhem ÚP Opava souhlasí. Navržená úprava komunikační sítě spojená se zlepšením 

dopravních parametrů na těchto silnicích však není v úplném souladu s řešením silnic II. a III. třídy ve 

schváleném krajském koncepčním materiálu – viz upozornění. Návrh ÚP také, v souladu se ZÚR MSK, 

uvádí jeho záměry na dotčených silnicích I. třídy č. I/11, č. I/46, č. I/56 a č. I/57 a II. třídy č. II/461, resp. v 

souladu s Bílou knihou (dále BK) na silnicích č. II/443 a č. II/461 a III. třídy č. III/01129, č. III/0578 a č. 

III/462.  

Upozornění:  

KÚ k návrhu ÚP Opava upozorňuje, že nad rámec staveb uvedených v předchozím stupni řízení ÚP 

(koncept) je na silnicích I., II. a III. třídy sledován záměr ve čl. 1.7 Úprava průtahu Komárovem, tj. úprava 
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stávajícího průtahu silnice I/11 Komárovem u Opavy se silnicí č. II/461 (jižním obchvatem), spojkou S1 a 

ostatními navazujícími komunikacemi, který je již projednán s Moravskoslezským krajem jako vlastníkem 

dopravní infrastruktury (viz dále).  

K předchozímu KÚ upozorňuje, že ve střednědobém plánovacím dokumentu tzv. Bílá kniha (BK), nejsou 

sledovány všechny v návrhu ÚP navrhované úpravy na silnicích II. a III. třídy. BK v souvislosti s dotčením 

silnice č. II/461 ji zahrnuje v seznamu plánovaných staveb pod kódy stavby OP/O1/40 akce „Přeložka 

silnice II/461 a II/443“ – jižní obchvat Opava II“ a pod OP/O1/44 akci „Přeložka silnice II/461 (Jižní 

obchvat – dokončení)“. Dále jsou v BK (mimo seznam mostních staveb) sledovány stavby pod kódy staveb 

OP/S/33 akce „Silnice III/01129 rekonstrukce ulice Pekařské v Opavě II. etapa“, pod OP/S/214 akce 

„Silnice III/4642 ul. Těšínská v Opavě – úprava VDZ a SDZ“ a pod OP/O1/37 akce „Rekonstrukce silnice 

III/0578 s vazbou na hraniční přechod Vávrovice – Wiechovice“.  

BK dosud neplánuje/neuvádí žádné v návrhu ÚP citované úpravy křižovatek, uvedené na straně 32 textové 

části návrhu ÚP na silnicích II. a III. třídy vzájemně, dále se silnicemi I. třídy nebo s místními 

komunikacemi (MK). V tomto seznamu – viz čl. 6, je zahrnuto celkem 8 akcí přestavby a úpravy křižovatek, 

resp. v souladu se stanoviskem ke konceptu ÚP opravit nepřesné označení silnic, tj. ul. Krnovská je silnicí 

č. I/11 (nepatří č. I/57) a ul. Rooseveltova od křižovatky se silnicí č. I/57 až po křižovatku se silnicí č. II/461 

v Oticích je silnicí č. III/4611 (nepatří MK).  

Vzhledem k tomu, že navržená úprava komunikační sítě předjímá řešení silnic II. a III. třídy bez 

předchozího projednání s jejich vlastníkem a schválené koncepční materiály kraje tento návrh nezahrnuje, 

resp. aby bylo možné garantovat naplnění takového koncepčního záměru, jak je prostřednictvím 

předloženého návrhu ÚP navrhuje statutární město Opava, je nutno, aby město samostatně požádalo o 

posouzení návrhu. Návrh územního plánu Opavy takto nebude předjímat úpravu komunikační sítě před 

jejím schválením koncepčními materiály kraje. Dále KÚ upozorňuje, že krajské silnice II. a III. třídy jsou v 

majetku MSK s příslušností k hospodaření SSMSK (Správa silnic MS kraje Ostrava, příspěvková 

organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava – majetkový správce).  

K silnicím I. třídy KÚ upozorňuje, že dle § 40 Výkon státní správy, odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 

komunikacích Ministerstvo dopravy (dále MD) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a 

závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy (za MD lze akceptovat 

stanovisko ŘSD ČR, OTPM Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno). Silnice I. třídy jsou majetkem českého státu 

s příslušností hospodaření ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory 

(majetkový správce).  

KÚ upozorňuje, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních 

komunikacích uplatňují stanovisko k ÚP a RP a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení 

místních a účelových komunikací.  

KÚ dále upozorňuje, že z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují 

stanovisko k ÚPD obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení (vč. úprav křižovatek, napojení 

nové bytové zástavby - urbanizace, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků, apod.) je i s 

odkazem na § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, potřeba dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102 

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

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

manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v křižovatkách, přípojky 

infrastruktury, apod.  

Dále KÚ upozorňuje, že při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení 

nejmenší šíře veřejného prostranství dle § 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného 

prostoru nebo zóny řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše 

uvedenému vhodnému návrhu dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné 

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

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, text návrhu na str. 32 bude opraven, v místech křižovatek jsou vymezeny 

plochy DS bez konkrétního řešení, po zpracování dokumentace budou záměry projednány s KÚ, ÚP 
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stanovuje dopravní koncepci, konkrétní řešení komunikační sítě je předmětem navazujících dokumentací, 

které musí respektovat zákonné předpisy. 

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

KÚ souhlasí s předloženým návrhem ÚP Opava, ke konceptu ÚP Opavy bylo KÚ vydáno koordinované 

stanovisko č.j. MSK 108089/2012 ze dne 11. 10. 2012, v rámci kterého orgán státní správy lesů KÚ 

souhlasí s předloženým konceptem ÚP Opavy, kdy v rámci odůvodnění uvádí, že v konceptu ÚP Opava se 

nepředpokládá trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Návrh ÚP předpokládá trvalý zábor 

0,36 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (kategorie 10 – lesy hospodářské) v rámci návrhové plochy 

KA-Z23-OS – Plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení. Plocha navazuje na 

stávající plochu sportu a bude sloužit k rozšíření vodáckého areálu, přičemž vzhledem k budoucímu využití 

bude stávající vzrostlá zeleň respektována. Požadavek na vzdálenost 50 m od okraje lesa nesplňují 

zastavitelné plochy:  

Jarkovice: JA-Z7 – SV; Kateřinky u Opavy: KA-Z23 – OS; Komárov u Opavy: KO-Z2 – SV, KO-Z27 – K, 

KO-Z23 – TI, KO-Z24 – SV, KO-25 – ZZ, KO-Z40 – SV; Kylešovice: KY-Z37 – OS, KY-Z60 – BI, KY-Z67 – 

K, KY-Z68 – OS, KY-Z69 – K; Podvihov: PO-Z1 – SV, PO-Z13 – SV, PO-Z14 – SV, PO-Z18 – SV, PO-Z20 

– SV, PO-Z21 – ZZ, PO-Z22 – ZZ, PO-Z29 – ZZ, PO – VV1; Suché Lazce: SL-Z23 – ZZ, SL-Z25 – OS.  

KÚ v této souvislosti konstatuje, že v případě těchto navržených ploch souhlasí s jejich umístěním v 

ochranném pásmu lesa za předpokladu, že bude zachována funkce lesa a nebude ohrožena bezpečnost 

samotných staveb, kdy by výška stromů v době mýtního věku (cca 40 – 45 m) přesahovala nejdelší rozměr 

konkrétního pozemku. Uspořádání staveb v ploše je nutno provést tak, aby případné stavby v navržených 

plochách byly ve vzdálenosti alespoň 40 m od okraje lesa.  

Upozornění:  

KÚ podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k ÚPD, pokud tato umisťuje rekreační 

a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního 

zákona uplatňuje stanovisko k ÚP obcí s rozšířenou působností; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, bude zapracováno v textové části. 

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

předpisů 

KÚ souhlasí s předloženým návrhem územního plánu, návrh územního plánu respektuje veřejné zájmy 

vyplývající z vodního zákona; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti KÚ, nejsou dotčeny; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

KÚ souhlasí s předloženým návrhem územního plánu. Limity využití území, které KÚ hájí, nejsou návrhem 

územního plánu dotčeny; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

KÚ posoudil předložené podklady, projednal dlouhodobý postup přípravy územního plánu s pořizovatelem 

a s předloženým návrhem nesouhlasí. S ohledem na novou právní úpravu na úseku ochrany zemědělského 

půdního fondu je předmětem nesouhlasu postup odůvodnění předpokládaného záboru zemědělské půdy, kdy 

je nezbytné zdůraznit veřejný zájem, a to v případě zásahu do pozemků náležejících ZPF zařazených do I: a 

II. třídy ochrany. 

Odůvodnění:  

Předmětem projednání byly postupy vymezené § 52 stavebního zákona z hlediska zájmů ochrany ZPF, kdy 

se správní orgán vyjadřuje k úpravám vzniklým od doby posledního projednání záměru, datovaného k 8. 

10. 2012. Při tomto postupu KÚ projednával koncept územního plánu a vyslovil následný postup potřebné 
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úpravy tohoto podkladu. KÚ dále vymezil lokality, kdy byly specifikovány postupy potřebných úprav 

problémových ploch. S ohledem na výrazný časový odstup projednání záměru z hlediska zájmů ochrany 

ZPF, byly dne 15. 6. 2016, za účasti pořizovatele, posouzeny úpravy připomínkovaných ploch s tím, že je 

možné dosavadní úkony těchto úprav akceptovat. KÚ současně zdůrazňuje, že se tímto nemůže vyjádřit jen 

k předmětným částem, které byly od společného jednání změněny, nýbrž musí s ohledem na novou právní 

úpravu (od 1. 4. 2015) posoudit celkový záměr i z hlediska nové právní úpravy. Současná právní úprava 

důsledně posuzuje nejkvalitnější zemědělskou půdu. Pokud se tedy týká půdy náležící zemědělskému 

půdnímu fondu, zařazené do I. a II. třídy ochrany, je nezbytné odůvodnit tyto požadavky, a to i s ohledem 

na již zmíněný, převažující veřejný zájem s užitím postupů vymezených čl. II. Metodického pokynu MŽP 

OOLP/96; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, bude doplněno do odůvodnění. 

zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

KÚ souhlasí s územně plánovací dokumentací. Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu 

s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož KÚ vychází a s ním související Územní 

energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí.  

zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

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

z hlediska veřejných zájmů, které hájí KÚ se nachází ve městě Opava, pro které je projednávaná územně 

plánovací dokumentace, objekt zařazený do skupiny A – Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 

305, 747 70 Opava – Komárov. Tento musí být v územním plánu zakreslen; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, bude doplněno do odůvodnění. 

zákon 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 

KÚ vydal k vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Opavy na životní prostředí souhlasné stanovisko 

s podmínkami pod č. j. 149069/2012 ze dne 12. 11. 2012. KÚ požaduje do odůvodnění návrhu doplnit 

kapitolu „SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY“. 

Pokud dojde na základě veřejného jednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel si 

vyžádá stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody, ve smyslu § 53 odst. 2 

stavebního zákona; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, požadavek je v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona, sdělení, jak 

bylo zohledněno stanovisko podle § 50, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly je součástí samostatné kapitoly N) – viz níže. 

J.1. Magistrát města Opavy – samostatná stanoviska 

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

oddělení památkové péče MMO sděluje, že k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci 

statutárního města není příslušným orgánem státní správy. Na základě § 28 zákona je místně a věcně 

příslušným k uplatnění stanoviska k ÚPD pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní 

kulturní památka z hlediska zájmu památkové péče Krajský úřad Moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

vydává kladné stanovisko. Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit 

parametry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch, zvýšení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy a omezení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí; 



 

22 

 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

zákon č. 200/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

z pohledu agendy ochrany obyvatel, krizového řízení a plánování nemá k návrhu Územního plánu Opavy 

připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

J.2. Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

orgánem příslušným k vydání stanoviska k ÚPD je dle ustanovení § 17 a) zákona krajský úřad; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

předpisů 

z hlediska zákona o odpadech nemá námitek; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

doporučuje dodržení „minimálních“ prostorových parametrů vymezených prvků ÚSES. Tyto prostorové 

parametry vycházejí zejména z publikace Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra P., 

Zimová E. a kol.). Při nedodržení minimálních prostorových parametrů, tedy maximální délky biokoridorů 

a minimální velikosti biocenter nebude ÚSES plně fungovat; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, parametry prvků ÚSES budou prověřeny a upraveny. 

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

předpisů 

vydává k návrhu Územního plánu Opavy následující vyjádření: 

V kap. D.2.2. Vodní hospodářství — likvidace odpadních vod je pod body 6), 8) a 12) řešena situace  

v městských Částech Opavy (k. ú: Vlaštovičky, Milostovice a Podvihov) po realizaci splaškové kanalizace a 

centrální COV. Zde je uvedeno zrušení lokální COV, ale měla by zde být uvedena celková koncepce týkající 

se všech stávajících systémů u jednotlivých nemovitostí (žumpy, septiky, ČOV). Navrhujeme následující 

úpravu formulace jednotlivých bodů: 

- ad 6) Po vybudování soustavné splaškové kanalizace v k.ú. Jarkovice a Vlaštovičky a čistírny 

odpadních vod ve Vlaštovičkách budou stávající systémy sloužící k likvidaci odpadních vod  

pro jednotlivé nemovitosti (žumpy, septiky, COV) zrušeny a bude provedeno přímé napojení  

na splaškovou kanalizaci. 

- ad 8) Po vybudování soustavné splaškové kanalizace v k.ú. Milostovice a Zlatníky a Čistírny 

odpadních vod ve Zlatníkách budou stávající systémy sloužící k likvidaci odpadních vod  

pro jednotlivé nemovitosti (žumpy, septiky, COV) zrušeny a bude provedeno přímé napojení  

na splaškovou kanalizaci. 

- ad 12) Po vybudování soustavné splaškové kanalizace v k.ú. Podvihov a v Části Komárovské 

Chaloupky a Čistírny odpadních vod v Komárovských Chaloupkách budou stávající systémy 

sloužící  

k likvidaci odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (žumpy, septiky, COV) zrušeny a bude 

provedeno přímé napojení na splaškovou kanalizaci. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí, formulace bude upravena.  

zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

stanovisko k ÚP obce v průběhu jeho pořizování vydává krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí.  

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

pozdějších předpisů 
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sděluje, že nebyl a není věcně příslušný k vydání stanoviska k „Územnímu plánu Opavy, včetně vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území“, stanovisko k ÚP obcí s rozšířenou působností uplatňuje krajský úřad; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí.  

K. Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

SPÚ Pobočka Opava, ve svém stanovisku ke konceptu ÚP Opavy ze dne 17. 10. 2012 posuzovala soulad se 

schváleným návrhem plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Konkrétně se týkal k. ú. Vlaštovičky a 

Kateřinky + Palhanec. 

1) k. ú. Kateřinky a Palhanec (obvod komplexních pozemkových úprav Kateřinky, dále jen KoPÚ 

Kateřinky), zde již není třeba soulad s PSZ posuzovat, protože řízení (proces) KoPÚ Kateřinky, který 

zahrnoval mimo k. ú. Kateřinky i část k. ú. Palhanec, muselo být z důvodu nedosažení souhlasu zákonem 

požadovaného počtu vlastníků zastaveno usnesením, které nabylo právní moci v květnu 2016. V praxi to 

tedy znamená, že není třeba brát žádný zřetel na dřívější návrh PSZ v rámci těchto pozemkových úprav, 

protože je tímto usnesením zrušen. 

2) Pro k. ú. Vlaštovičky zůstává v platnosti sdělení ke konceptu ÚP Opavy, že doplnění LBK 63 oproti 

schválenému PSZ Vlaštovičky není rozporem, pouze doplněním PSZ. Pro informaci dodává, že do malé 

okrajové části k.ú. Vlaštovičky zasáhl také obvod KoPÚ Neplachovice, kde došlo i ke změně průběhu 

katastrální hranice a opětovnému zařazení stávající polní cesty VC 6 + interakč. prvku IP 12 na p. č. 407 

ost. plocha, ost, komunikace do PSZ v rámci KoPÚ Neplachovice (viz příloha), která je určena k 

rekonstrukci. Tato KoPÚ byla zapsána do katastru nemovitostí 13. 10. 2015. 

Obecně lze konstatovat, že pro možnost zahájení pozemkových úprav v budoucnu ve kterémkoliv 

katastrálním území spadajícím pod území města Opavy dokonale postačuje ustanovení textové části návrhu 

ÚP - Kapitoly F1: „Obecné podmínky platné pro celé správní území města“ v bodu 7) o přípustnosti 

vybudování společných zařízení v rámci KPÚ v území mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

L. Státní energetická inspekce 

sděluje k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, že není v rozporu s ochranou zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem ÚP a neuplatňuje žádné námitky proti jeho 

schválení. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

V rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, byly také uplatněny připomínky organizací. Jejich vyhodnocení je součástí vyhodnocení 

připomínek. Dále byly uplatněny také námitky oprávněných investorů, jejich vyhodnocení je součástí 

rozhodnutí o námitkách. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a 

návrh vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny v rámci veřejného projednání konceptu a veřejného 

projednání návrhu Územního plánu Opavy. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 

byly doručeny dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako nadřízenému orgánu 

dopisem zn. MMOP 53814/2016/OHA a ÚP/Ne ze dne 2. 1. 2017 spolu s výzvou k uplatnění jejich 

stanoviska do 30 dnů od obdržení. Při vyhodnocení veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy 

bylo zřejmé, že dojde k podstatné úpravě návrhu, pořizovatel si proto vyžádal zároveň dopisem zn. MMOP 

53814/2016/OHA a ÚP/Ne ze dne 2. 1. 2017 také stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

jako příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, 

kterému také zaslal vyhodnocení, jak bylo zohledněno jeho stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad a příslušný orgán ochrany přírody ve svém 

stanovisku čj. MSK 15391/2017 ze dne 1. 2. 2017 sdělil, že „nepožaduje zpracovat nové vyhodnocení vlivů 

upraveného ÚP Opavy na životní prostředí“. 
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K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které pořizovatel obdržel ke 

konceptu i k návrhu, uplatnili své stanovisko tyto dotčené orgány: 

A. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – jako dotčený orgán 

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

– souhlasí s návrhem (§ 53 odst. 1 stavebního zákona), z návrhu nevyplývají změny, které by měly vliv  

na městskou památkovou zónu či národní kulturní památky Kaple sv. Kříže a Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, navrhované změny nebudou mít negativní vliv na kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami 

nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 

– nemá připomínky a s předloženým souhlasí, KÚ je dotčeným orgánem, ve městě Opava se nachází objekt 

zařazený do skupiny A dle výše uvedeného zákona – Teva Czech Industries, s.r.o; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

– KÚ nesouhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek podaných při 

veřejném projednání. Jedná se o námitku č. 118 a totožné námitky č. 119-124, ve které chce vlastník 

zachovat plochu biocentra navazujícího na regionální biokoridor namísto navržené plochy bydlení BI. 

V ZÚR MSK je vymezen regionální biokoridor R 612 na toku Strouha s cílovými nivními a vodními 

ekosystému, přeložením biokoridoru dojde k jeho přerušení s následkem narušení ekologických vazeb a 

funkcí funkčního regionálního biokoridoru a vloženého lokálního biocentra. Doporučuje vymezení 

biokoridoru v rozsahu vodoteče mezi stávající zástavbou a navrženou plochou. Předmětná plocha je i 

nadále významným krajinným prvkem (VKP) dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, konkrétně se jedná o vodní tok 

a údolní nivu, které jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

Upozornění:  

K námitce č. 126 paní Dagmar Olbrecht, která je vypořádána tak, že bude prověřeno využití pozemků p. č. 

1091 a 1085 v k. ú. Komárov u Opavy sděluje, že z důvodů stávajících poměrů v lokalitě, kdy zastavěné 

plochy přiléhají těsně k vodnímu toku, byl regionální biokoridor 612 odkloněn a nadále nesplňuje 

v předmětném úseku (mj. i na p. č. 1085) limitující parametry. Z toho důvodu je žádoucí (do budoucna) 

spíše rozšíření regionálního biokoridoru na úkor plochy SV. 

Označení ploch přírodních a průmyslových stejnou zkratkou (PP) je zmatečné; 

vypořádání: 

pořizovatel zajistí úpravu návrhu regionálního ÚSES. Plochy průmyslu jsou zkratkou (PP) označeny 

v platném Územním plánu města Opavy, v nově pořizovaném Územním plánu Opavy jsou plochy pro lehký 

průmysl označeny zkratkou (VL) a pro těžký průmysl (VT). 

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

předpisů 

– KÚ souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

pozdějších předpisů 

– KÚ souhlasí s předloženým návrhem, pořizovatel při vypořádání námitek respektuje§ 14 odst. 1 zákona, 

v ochranném pásmu lesa nebudou vymezeny nové návrhové plochy, které by neumožňovaly zástavbu ve 

vzdálenosti od hranice lesního porostu stanovené zákonem. Nově jsou navrhovány změny funkčního využití 

pozemků v k. ú. Podvihov a Vlaštovičky, tyto umožňují splnění požadavku dotčeného orgánu na bezpečnost 

samotných staveb a zachování funkcí lesa, kdy umístění ploch umožňuje konkrétní uspořádání staveb ve 

vzdálenosti stanovené od okraje lesa zákonem; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
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– KÚ s předloženým vyhodnocením nesouhlasí. KÚ svým stanoviskem, č. j. MSK 108089/2012 ze dne 11. 

10. 2012, vyslovil námitky především s vymezenými plochami: 

Jarkovice - JA-Z6 a JA-Z8 

Jaktař - JK-Z1, JK-Z17, JK-Z21 

Opava - Předměstí - OP-Z7 

Komárov u Opavy -. KO-Z9, KO-Z28 

Podvihov - PO-15 

Ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona KÚ vydal koordinované stanovisko, pod č. j. MSK 62578/2016 ze 

dne 28. 6. 2016, kde na základě aktuální právní úpravy na úseku ochrany ZPF zdůraznil legislativně 

akcentovaný způsob ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. V souladu s postupy danými § 4 odst. 3 

zákona o ochraně ZPF je nezbytné prokázat veřejný zájem převyšující zájmy této ochrany, a děje se tak i v 

případech změn dříve projednaného funkčního využití území. Jestliže se tedy sídelní celek nachází v území s 

výskytem pouze této nejkvalitnější půdy, je kladen z hlediska zájmů ochrany ZPF zásadní důraz na 

uplatnění postupů vymezených § 4 zákona o ochraně ZPF, tj. odnímat jen nejnutnější plochu, a co nejméně 

narušovat organizaci tohoto půdního fondu. Oporu tento postup nachází i v § 55 odst. 4 stavebního zákona, 

kdy další zastavitelné plochy lze vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již plochy vymezené. 

Pokud se týká výše uvedených ploch, je zřejmé, že zde dochází k redukci a úpravě původně vymezených 

požadavků, řešených konceptem, ke kterému KÚ zaujal výše identifikované stanovisko v roce 2012. 

Z hlediska současného projednávání námitek a připomínek je možno dovodit, že kromě provedených úprav 

výše uvedených lokalit, a to i snížení předpokládaného záboru půdy, zde dochází k dalším požadavkům 

předpokládajícím změnu funkčního využití zemědělské půdy. Změna se týká především ploch pro výrobní 

aktivity a zajištění bydlení. Jedná se tak zejména o úpravy plochy pro výrobní aktivity, podél komunikace 

Krnovská (JK-Z1), kde je poukazováno na předpokládaný zábor nejkvalitnější zemědělské půdy s narušením 

organizace dosud nedotčeného ZPF, a dále JA -Z8, kde není zřejmé, do jaké míry je využit stávající areál 

tak, aby zde byly naplněny důvody rozšíření záboru do nejkvalitnějších zemědělských ploch. I v těchto 

případech je nezbytné prokazovat veřejný zájem na rozšíření těchto záměrů, což v praxi znamená 

deklarovat skutečnou potřebu ploch pro výrobní účely, a to s ohledem na stávající možnosti, případně s 

konkrétními záměry v území, které nelze realizovat v území dosud projednaném, kde zdejší správní orgán 

bude přihlížet k předchozím, odsouhlaseným plochám (dle postupů § 4 odst. 4 zákona o ochraně ZPF). V 

případě požadavků vymezených JK-Z17 a JK-Z21 má zdejší správní orgán za to, že z důvodů vymezené 

specifikace (plochy zemědělské - zahrady) se jedná o území, které bude nadále plnit funkci ZPF. Pokud se 

týká ploch, dosud vymezených pro bydlení, pořizovatel provedl úpravy a došlo k návrhu snížení 

požadovaných výměr. V případech předpokládaných záborů pro tyto účely, provedených i na základě 

vyhodnocení námitek a připomínek, dle § 52 stavebního zákona, KÚ konstatuje, že bude nezbytné 

aktualizovat vyhodnocení skutečně potřebné plochy pro bydlení, a to s ohledem na rozsah těchto požadavků 

a možný převis nabídky. Pouze tento postup odůvodní oprávněné požadavky předpokládaného a následného 

odnětí půdy ze ZPF v území s nejkvalitnější zemědělskou půdou. Pokud se týká ochrany ZPF, bude nezbytné 

prokázat veřejný zájem a skutečnou potřebu na takto navržených změn funkčního využití území, kdy nelze 

variantním řešením využít zemědělskou půdy horší kvality. V případě vymezených ploch, kde jsou již 

započaty správní postupy související s předpokládanou zástavbou (vedená - vydaná územní a stavební 

řízení), bude zdejší správní orgán vycházet z těchto postupů a přihlížet k těmto řízením. KÚ konstatuje, že 

tento postup požadovaného odůvodnění odpovídá současné právní úpravě a byl již zmíněn v koordinovaném 

stanovisku KÚ ze dne 28. 6. 2016, pod č. j. MSK 62578/2016. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ostatní zájmy chráněné krajským úřadem, jako dotčeným orgánem v procesu projednávání ÚP, nejsou 

dotčeny; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

B. Ministerstvo životního prostředí ČR 

sděluje po prostudování návrhů, že k nim nemá žádné připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 
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C. Ministerstvo obrany 

MO k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 

plánu Opavy nemá připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

D. Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Zájmů SPÚ, tj. sledování souladu pozemkových úprav s návrhem ÚP, se dotýká pouze návrh v rámci  

k. ú. Vlaštovičky, částečně Milostovice. Ztotožňují se s vypořádáním a odůvodněním námitky č. 78 (M. 

Čechová, Vlaštovičky – lokalizace LBK 63). Zde nedošlo ke změně trasy biokoridoru oproti schválenému 

návrhu pozemkové úpravy s tím, že je veden logicky podél vodního toku s jeho břehovými porosty. Další 

námitky vlastníků proti umístění prvků ÚSES se zájmů SPÚ nedotýkají, toto území nebylo v rámci 

pozemkových úprav řešeno, stejně tak námitky na k. ú. Palhanec a Vávrovice, na těchto k. ú. bylo zastaveno 

řízení o pozemkových úpravách (viz informace v předchozím vyjádření k návrhu); 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

E. Krajská hygienická stanice MSK Ostrava 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 

plánu Opavy souhlasí s podmínkou u námitky č. 99 – KHS upozorňuje na dodržení hlukových limitů u 

navrhované plochy - parc. č. 136 vůči stávající ploše bydlení. S rozhodnutím o námitkách a s vyhodnocením 

připomínek KHS souhlasí s podmínkou na dodržení hlukových limitů u návrhové plochy p. č. 136 (JA-Z1) 

vůči stávající ploše bydlení. Vyhodnocení podaných námitek je v souladu s právními předpisy týkajících se 

zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

F. Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

S předloženým „Návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu Opavy“ souhlasí. Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování návrhů a 

skutečnosti, že v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo 

manipulace s vedlejšími produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

G. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Na základě posouzení dané dokumentace vydává HZS MSK koordinované souhlasné stanovisko. Posouzená 

dokumentace splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

vyhlášky č. 458/2012 Sb., ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně 

prospěšným stavbám definovaným podle §2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona. Předložená dokumentace 

dále splňuje požadavky § 20vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

H. Obvodní báňský úřad 

OBÚ k návrhu Územního plánu Opavy vydal dne 17. 6. 2016 pod č. j. SBS 15382/2016 stanovisko, které je 

dosud v platnosti. 

V doplnění stanoviska OBÚ sděluje: 

S vypořádání návrhu námitky č. 2 – „ponechání části pozemku p. č. 1509/1 v k. ú. Jaktař v ploše pro 

rodinnou zástavbu v dobývacím prostoru 70123 Opava-Jaktař“, který pořizovatel doporučil zohlednit, OBÚ 

nemůže souhlasit a vznáší nesouhlasnou námitku. Dobývací prostor Opava - Jaktař byl stanovený v roce 

1972 (dobývací prostor Opava – Jaktař I byl stanovený v roce 1961). Znamená to, že platný Územní plán 

města Opavy z roku 2009 nerespektoval stanovený limit využití území pod poř. č. 57 – dobývací prostor, 

který je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., neboť stanovení dobývacího prostoru dle § 27 odst. 

6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu, které je v právní 
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moci od roku 1972. Pokud tomu tak bylo, pak územní plán v této části nerespektuje platný zvláštní předpis, 

kterým je horní zákon. V odůvodnění navrhovaného vypořádání námitky č. 2 se uvádí: „Návrhová plocha 

pro bydlení v rozsahu dle platného územního plánu města Opavy se nachází v dobývacím prostoru 70123 

Opava - Jaktař se zastavenou těžbou mimo chráněné ložiskové území i mimo výhradní ložisko nerostné 

suroviny“. Tato konstatace je nesprávná, neboť dle přechodného ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona je 

dobývací prostor stanovený přede dnem nabytí účinnosti horního zákona (z roku 1988), současně 

chráněným ložiskovým územím. Dobývací prostor Opava – Jaktař byl stanovený v roce 1972 a dobývací 

prostor Opava – Jaktař I byl stanovený v roce 1961, proto toto přechodné ustanovení horního zákona 

zahrnuje oba dobývací prostory v řešené oblasti. Nelze rozhodovat v návrhu územního plánu o změně 

využití území u území, které je limitem využití území a návrh územního plánu jej musí respektovat. Pokud, 

jak uvádí organizace, je výhradní ložisko vytěženo, nic nebrání organizaci, které byl dobývací prostor 

stanoven k těžbě výhradního ložiska a která je současně správcem uvedeného dobývacího prostoru, aby 

předmětný dobývací prostor a chráněné ložiskové území zrušila, popř. upravila tak, aby zájmová plocha 

byla mimo sledované limity – dobývací prostor (limit č. 57) a chráněné ložiskové území (limit č. 58) a to v 

rámci řízení vedeného dle ustanovení §17 (zrušení CHLÚ) a dle ustanovení § 27 (zrušení dobývacího 

prostoru) horního zákona. Po zrušení těchto limitů nebude nic bránit změnit využití území na plochu pro 

rodinou zástavbu v návrhu územního plánu a následně rozhodnout v územním řízení o umístění stavby 

rodinného domu na pozemku p. č. 1509/1 v k. ú. obce Opava. 

K ostatnímu vypořádání námitek a připomínek vznesených k návrhu územního plánu Opavy OBÚ nemá 

námitek. 

vypořádání: 

vyhodnocení námitky bude upraveno „nevyhovuje se“ s uvedeným odůvodněním. 

I.1. Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí 

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

nemá připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Nesouhlasí s vypořádáním se s jeho stanoviskem, že požadavky svou podrobností přesahují možnosti 

územního plánu. Tato podrobnost týkající se zrušení lokálních ČOV po realizaci splaškové kanalizace a 

centrální ČOV je uvedena zpracovatelem. Vodoprávní úřad má za to, že všechny jednotlivé stávající 

systémy sloužící k likvidaci odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (žumpy, septiky, lokální ČOV) mají 

být zrušeny a ne pouze lokální ČOV; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí a zajistí úpravu návrhu. 

zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší“) 

Stanovisko k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) 

zákona o ochraně ovzduší, krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

pozdějších předpisů 

Stanovisko k územnímu plánu obcí s rozšířenou působností uplatňuje ve smyslu § 48a odst. 2 písm. b) 

lesního zákona Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 

lesů. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Své stanovisko uplatnil také Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán dopisem čj. MSK 

679/2017 ze dne 1. 2. 2017, ve kterém upozornil pořizovatele, že je nutné s podáním Magistrátu města 

Opavy jako se stanoviskem dotčeného orgánu mimo jiné také dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel proto vyzval oddělení památkové 

péče Magistrátu města Opavy k uplatnění jeho stanoviska. 
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I.2. Magistrát města Opavy - samostatné stanovisko 

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

sděluje, že není Magistrát města Opavy k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci příslušným 

orgánem státní správy na úseku památkové péče pro území Statutárního města Opavy. Na území 

Statutárního města Opavy se nachází městská památková zóna i národní kulturní památky, proto tato 

příslušnost náleží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

J. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – jako příslušný úřad a příslušný orgán ochrany přírody 

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 KÚ 

nepožaduje zpracovat nové vyhodnocení vlivů upraveného ÚP Opavy na životní prostředí. KÚ ke 

konceptu ÚP Opavy vydal z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dne 12. 11. 2012 pod č. 

j.: MSK 149069/2012 souhlasné stanovisko, se stanovenými podmínkami. Toto stanovisko bylo vydáno na 

základě konceptu řešení ÚPD, SEA vyhodnocení a výsledků veřejného projednání. K podmínkám 

souhlasného stanoviska KÚ konstatuje, že je stanovil na základě stanovisek dotčených orgánů a zejména 

pak na základě výsledků SEA vyhodnocení. Toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti. KÚ vydal uvedené 

stanovisko dle § 53 odst. 2 stavebního zákona na základě podkladů předložených spolu s žádostí o vydání 

tohoto stanoviska, a to na základě vypořádání se s námitkami a připomínkami uplatněnými v rámci 

veřejného projednání. KÚ konstatuje, že k návrhu ÚP Opavy bylo podáno celkem 145 námitek a 

připomínek. Ve většině případů nebylo doporučeno zohlednit podané námitky a připomínky. Úpravami 

návrhu zpracované na základě podaných námitek a připomínek dojde k úpravám rozsahu či tvaru ploch tak, 

aby nezasahovaly do limitů v území, popř. aby lépe odpovídaly prostorovým požadavkům na funkční využití 

plochy. Další úpravy spočívají zejm. ve změně funkčního využití některých ploch dle stávajícího či lépe 

vypovídajícího způsobu využití; zařazení některých ploch mezi plochy, ve kterých bude pro rozhodování  

o změnách v území stanovena podmínka zpracování územní studie; některé plochy jsou navrženy jako 

kompenzace za plochy vyřazené; některé plochy budou z návrhu vyřazeny v důsledku jejich nepotřebnosti v 

návaznosti na plochy s nimi souvisejícími; úprava tvaru návrhových ploch s přibližně stejným záborem 

zemědělské půdy; dále budou doplněny zejm. limity v území; seznamy podkladů; úpravy formulací nebo 

požadavků na dodržování ochranných pásem. KÚ konstatuje, že úpravy návrhu jsou navrženy v rozsahu, 

který nenavrhuje rozsáhlé záměry s možností kumulace vlivů na životní prostředí, ve smyslu zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, úpravy významně nemění výsledky posouzení návrhu ÚP Opavy tak, 

jak byly předloženy v rámci projednání konceptu ÚP. KÚ dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán 

ochrany přírody tj. KÚ ve svém stanovisku (viz níže) vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit. 

Upozornění: 

Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení ÚP, jednotlivé záměry 

posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.  

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 KÚ vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona, 

toto stanovisko: úpravy návrhu územního plánu města Opava na základě výsledku veřejného projednání  

v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona, nemohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí. 

Odůvodnění: 

Předložený návrh obsahuje požadavky na základní koncepce rozvoje území města, které jsou obecného, 

koncepčního charakteru zahrnující vesměs zásady využití území, případně sjednocení současného stavu  

s koncepcemi. V koncepci je zahrnuto dopravní napojení přesahující správní obvod obce. V řešeném území 

se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, proto lze přímé vlivy na příznivý stav 

předmětů ochrany a celistvost těchto území tedy jednoznačně vyloučit. Území města je taktéž v dostatečné 

vzdálenosti od těchto lokalit (v okruhu více jak 4 km vzdušnou čarou se žádná evropsky významná lokalita 

ani ptačí oblast nevyskytuje), takže lze vyloučit i významný dálkový vliv na tyto lokality. KÚ vycházel  

z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb.,  
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o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu  

§ 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti. 

Závěr: 

KÚ posoudil úpravu návrhu ÚP Opavy, na základě řešení podaných námitek a připomínek k tomuto návrhu 

ÚP, ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona a na základě jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů, na 

jejichž základě je příslušný vydat stanovisko k územně plánovací dokumentaci. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy se konalo dne 6. 9. 2017. 

Dotčené orgány a Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán mohly do 13. 9. 2017 

uplatnit stanoviska k částem řešení, které byly změněny. K upravenému návrhu Územního plánu Opavy 

uplatnily stanoviska dotčené orgány – viz níže. Při projednávání upraveného návrhu nebyl řešen žádný 

rozpor. Text stanovisek byl částečně zkrácen při zachování jejich obsahu. 

A. Ministerstvo životního prostředí 

sděluje, že k upravenému návrhu nemá žádné připomínky; 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

B. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ve stanovisku ze dne 11. 8. 2017 konstatuje, že návrh respektuje chráněná ložisková území č. 09060000 

Kateřinky a č. 13140000 Jaktař, netěžené dobývací prostory č. 60272 Palhanec, č. 70123 Opava – Jaktař a 

č. 70112 Opava – Jaktař I, výhradní ložisko sklářských a slévárenských písků a štěrkopísků č. 3090600 

Palhanec – Vávrovice a výhradní ložisko cihlářské suroviny a štěrkopísků č. 3131400 Opava – Jaktař a do 

těchto prostorů nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Upozorňuje, že netěženým dobývacím prostorem č. 

70698 severně od Malých Hoštic prochází plánovaný komunikační obchvat Malých Hoštic a je sem 

přivedena navržená komunikace. S návrhem územního plánu souhlasí za předpokladu, že přípustné 

činnosti na těchto dopravních stavbách budou v souladu s povolenou hornickou činností. Dále upozorňuje, 

že v koordinačním výkrese nejsou zakresleny některé vyjmenované prognózní zdroje č. 9098200 Kylešovice, 

č. 9098000 Branka – Kylešovice, č. 9097900 Raduň – Kylešovice, č. 9097800 Komárov – západ a č. 

9097700 Komárov a ložiska nevyhrazených nerostů – štěrkopísku č. 3088100 Kylešovice, č. 3165100 

Kylešovice – Raduň a č. 3165200 Štítina – západ. 

vypořádání: 

v upozornění uváděné prognózní zdroje a ložiska nevyhrazených nerostů nejsou limity území,  

do koordinačního výkresu byly vyznačeny informace o území, které byly zpracovatelem dohledány. 

Poskytovatelem údajů data o prognózních zdrojích a ložiscích nevyhrazených nerostů nebyla poskytnuta. 

Jedná se o nerostné suroviny, jejichž akumulace není v území podrobněji prozkoumána. 

MPO bylo pořizovatelem upozorněno, že v lokalitě Malé Hoštice jsou návrhové plochy i dobývací prostor 

beze změn již od veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy a tyto byly zapracovány  

do současně platného Územního plánu města Opavy jeho Změnou č. 13, a že záměr koridoru pro stavbu 

přeložky silnice I/56 Opava – Ludgeřovice je převzat z krajské územně plánovací dokumentace (dle ZÚR 

MSK D55), a že v etapách pořizování nového Územního plánu Opavy a také při pořizování Změny č. 13 

platného Územního plánu města Opavy bylo stanovisko Ministerstva vždy souhlasné bez připomínek a 

podmínek. Na základě uvedeného bylo doručeno dne 5. 9. 2017 doplňující stanovisko: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu neuplatňuje další připomínky. V dobývacím prostoru Malé Hoštice nejsou 

evidovány bloky zásob výhradního ložiska. Rozvojové záměry situované do uvedeného dobývacího prostoru 

jsou přejaté z platného územního plánu a z nadřazené územně plánovací dokumentace a předpokládá, že 

jsou v souladu s povolenou hornickou činností v tomto dobývacím prostoru. S upraveným návrhem 

územního plánu souhlasí. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

C. Ministerstvo obrany 
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- požaduje upravit podle aktuálního a platného stavu v území zájmové území MO pro podpovrchové 

stavby a veškeré zemní práce, které je nutno respektovat dle § 175 odst. 1 stavebního zákona (dle ÚAP 

jev 82); 

- požaduje upravit dle aktuálního a platného stavu v území výškové členění zájmových území pro 

nadzemní stavby, které je nutno respektovat dle § 175 odst. 1 stavebního zákona (dle ÚAP jev 82); 

- doplnit pod legendu koordinačního výkresu textovou poznámku „Celé správní území je zájmovým 

územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

vypořádání: 

aktualizované limity území budou zapracovány do koordinačního výkresu, doplněná bude také legenda 

koordinačního výkresu.  

D. Ministerstvo vnitra ČR 

sděluje, že neuplatňuje žádné připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

E. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
s návrhem souhlasí, k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny, nemá 

připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

F. Krajská veterinární správa 

s předloženým návrhem souhlasí 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

G. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (elektronické podání z 18. 9. 2017 – po termínu) 

vydává koordinované souhlasné stanovisko k částem řešení, které byly od veřejného projednání návrhu ze 

dne 22. 6. 2016 změněny. 

vypořádání:  

k stanovisku, uplatněnému elektronicky dne 18. 9. 2017 po termínu 7 dní od opakovaného veřejného 

projednání, tj. po datu 13. 9. 2017, se nepřihlíží, pořizovatel bere na vědomí jeho obsah. 

H. Obvodní báňský úřad (elektronické podání z 19. 9. 2017 – po termínu) 

nemá námitek k upravenému návrhu Územního plánu města Opavy při respektování dobývacích prostorů 

Opava – Jaktař, Opava – Jaktař I a Palhanec a zajištění jejich ochrany. V případě návrhu vymezení plochy 

„územní rezervy“ pro „Severní obchvat Komárova“ přes stanovený dobývací prostor Malé Hoštice evid. č. 

7 0698 nemá taktéž námitku v případě, že tato navrhovaná územní rezerva je časově vázána na dobu po 

vydobytí zásob cihlářské suroviny a zrušení dobývacího prostoru. 

vypořádání: 

k stanovisku, uplatněnému elektronicky dne 19. 9. 2017 po termínu 7 dní od opakovaného veřejného 

projednání, tj. po datu 13. 9. 2017, se nepřihlíží.  

Obvodní báňský úřad byl ale pořizovatelem upozorněn na chybné označení záměru ve stanovisku podaném 

po stanoveném termínu. Pořizovatel také upřesnil, že v předmětné lokalitě je vymezena návrhová plocha 

pro přeložku silnice I/56 a tato byla zapracována již ve veřejně projednaném konceptu Územního plánu 

Opavy a je vymezena také v současně platném Územním plánu města Opavy jako záměr převzatý z krajské 

územně plánovací dokumentace (dle ZÚR MSK D55 s názvem I/56 Opava – Ludgeřovice), který je zařazen 

mezi veřejně prospěšné stavby. V etapách pořizování nového Územního plánu Opavy a také při pořizování 

Změny č. 13 platného Územního plánu města Opavy bylo stanovisko OBÚ vždy bez námitek. Dále byl 

upozorněn, že dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem, navazující stanoviska mohou dotčené 

orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných skutečností, kterými se změnily podmínky, 

za kterých bylo původní stanovisko vydáno, které by bylo třeba doložit. Na základě uvedeného bylo 

elektronicky podáno dne 18. 10. 2017 upřesňující stanovisko: 

Na základě zjištěných nových skutečností došel OBÚ k závěru, že s ohledem na převedení ložiska cihlářské 

suroviny v DP Malé Hoštice mezi zrušená ložiska a provedenou sanaci a rekultivaci dotčeného území 

dobývacího prostoru, OBÚ upřesňuje vydané stanovisko ze dne 16. 9. 2017 tak, že nemá námitek k 
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upravenému návrhu Územního plánu města Opavy při respektování dobývacích prostorů Opava – Jaktař, 

Opava – Jaktař I a Palhanec a zajištění jejich ochrany. 

vypořádání:  

k upravenému stanovisku, kterým bylo upřesněno stanovisko uplatněné elektronicky dne 19. 9. 2017 po 

termínu 7 dní od opakovaného veřejného projednání, tj. po datu 13. 9. 2017, se nepřihlíží, pořizovatel bere 

na vědomí jeho obsah. 

I. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – koordinované stanovisko 
k částem řešení návrhu Územního plánu Opavy, které byly od veřejného projednání konceptu změněny:  

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

souhlasí s návrhem ÚP Opava – opakované VP. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

KÚ není dotčeným orgánem z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu § 40 odst. 3 písm. f) zákona. 

V návrhu ÚP Opava k opakovanému veřejnému projednání nedošlo od veřejného projednání v koncepci 

dopravní infrastruktury/silniční dopravy k žádným změnám, k žádnému dotčení silnic II. a III. třídy, tímto 

ve smyslu stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích není dotčeným správním orgánem. 

Upozornění:  

KÚ k návrhu ÚP Opava upozorňuje, že předložený návrh ÚP po opakovaném VP nadále zahrnuje 

plánované silniční stavby II. a III. třídy a vyspecifikované ve svém stanovisku k VP, avšak dosud souhlasně 

neprojednané s jejich vlastníkem, tj. Moravskoslezským krajem 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

předpisů 

souhlasí s předloženým upraveným návrhem ÚP Opava ve fázi opakovaného veřejného projednání. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

předpisů 

souhlasí s předloženým návrhem územního plánu. Návrh územního plánu respektuje veřejné zájmy 

vyplývající z vodního zákona. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

není dotčeným orgánem, stanovisko nevydává. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

s předloženou koncepcí (resp. Jejími částmi řešení, které byly od předchozího veřejného projednání 

změněny) souhlasí. V předmětném území nebude dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné území, jeho 

ochranné pásmo, prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné prvky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

s uvedeným návrhem nesouhlasí. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

- zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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souhlasí s územně plánovací dokumentací. Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným 

programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož KÚ vychází a s ním související Územní energetickou 

koncepcí Moravskoslezského kraje. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

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

nemá připomínky k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny a s předloženým souhlasí. 

Konstatuje, že ve městě Opava se nachází objekt zařazený do skupiny A dle výše uvedeného zákona – Teva 

Czech Industries, s.r.o.  
vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

- zákon 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 

KÚ vydal k úpravám po veřejném projednání stanovisko ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. 

MSK 15391/2017 ze dne 1. 2. 2017 se závěrem, že nepožaduje zpracovat nové vyhodnocení vlivů 

upraveného ÚP Opava na životní prostředí. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

J. Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko 
Ochrana přírody a krajiny 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému 

upravenému návrhu Územního plánu Opavy nemá připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana ovzduší 

veřejné zájmy, které hájí dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

nejsou záměrem dotčeny. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana lesa 

jako orgán státní správy lesů není věcně příslušný k vydání stanoviska k „opakovanému veřejnému 

projednání upraveného návrhu ÚP Opavy“. Stanovisko k územnímu plánu obce s rozšířenou působností 

uplatňuje ve smyslu § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

předpisů, krajský úřad. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana myslivosti 

dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že k „opakovanému 

veřejnému projednání upraveného návrhu ÚP Opavy“ nemá žádné připomínky.  

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

orgánem příslušným k vydání stanoviska k ÚPD je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana vod 

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, sděluje, že v daném případě není dotčeným orgánem. K uplatnění stanoviska k územnímu plánu 
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obce s rozšířenou působností je příslušný krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Silniční správní úřad 

veřejné zájmy, které hájí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou záměrem dotčeny bez připomínek. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Památková péče 

není při projednávání územního plánu Statutárního města Opavy dotčeným orgánem státní správy, dle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je věcně a místně 

příslušným orgánem státní památkové péče Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Odpadové hospodářství 

k opakovanému veřejnému projednávání upraveného návrhu Územního plánu Opavy nemá z hlediska 

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

připomínek. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

V rámci opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy byly také 

uplatněny připomínky organizací. Jejich vyhodnocení je součástí vyhodnocení připomínek. Dále byly 

uplatněny také námitky oprávněných investorů, jejich vyhodnocení je součástí rozhodnutí o námitkách. 

Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání byl zpracován návrh rozhodnutí  

o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k úpravám návrhu Územního plánu Opavy. 

Návrhy byly doručeny dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako nadřízenému 

orgánu dopisem zn. MMOP 112400/2017/ OHA a ÚP/Ne ze dne 6. 10. 2017 spolu s výzvou k uplatnění 

jejich stanoviska do 30 dnů od obdržení.  

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k opakovanému 

veřejnému projednání, které pořizovatel obdržel k úpravám návrhu Územního plánu Opavy, uplatnili své 

stanovisko tyto dotčené orgány: 

A. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – koordinované stanovisko 

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

souhlasí s návrhem ÚP Opavy – námitky a připomínky.  Z návrhu nevyplývají změny, které by měly vliv na 

městskou památkovou zónu či národní kulturní památky, navrhované změny nebudou mít negativní vliv na 

jejich kulturně-historické, architektonické a urbanistické hodnoty. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

souhlasí s vypořádáním námitek a připomínek. Limity využití území, které KÚ hájí, nejsou předmětem 

námitek a připomínek k návrhu územního plánu upraveného na základě veřejného projednání. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

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

předpisů 

souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu Opava. Předložené vypořádání námitek a vyhodnocení připomínek respektuje 

veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 
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zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

nemá k předloženému připomínek a s uvedeným souhlasí. Z předloženého lze dovodit, že se jedná 

především o námitky a připomínky, které pořizovatel vyhodnotil tak, že směřují k částem návrhu, které 

nebyly dotčeny provedenou úpravou. KÚ v předchozích fázích projednávání zohlednil zájmy ochrany ZPF, 

přičemž intenzívně a v součinnosti s pořizovatelem optimalizoval rozvoj daného sídelního celku s cílem 

omezit nezemědělskou činnost plánovanou na úkor zemědělské půdy požívající zvýšené ochrany. Úpravy, 

které by zásadním způsobem narušovaly tyto předchozím způsobem dohodnuté postupy, nebyly v souvislosti 

s předkládaným návrhem zaznamenány. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

zákon 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 

s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek k upravenému návrhu ÚP Opavy souhlasí. 

Na základě opakovaného veřejného projednání byly vzneseny námitky a připomínky k návrhu ÚP Opavy, 

jež ve většině případů svým obsahem směřovaly k části návrhu, který nebyl úpravou měněn. Návrhem 

rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu ÚP Opavy nedojde v předmětném 

územním plánu tak, jak byl projednán a posouzen včetně SEA vyhodnocení, k významným změnám tak, aby 

to ovlivnilo výsledky posouzení předložené v rámci projednání konceptu ÚP, na základě kterých bylo 

vydáno výše uvedené stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 12. 11. 

2012, pod č. j.: MSK 149069/2012. Podmínky tohoto stanoviska je nutno zapracovat do upraveného návrhu 

ÚP s přihlédnutím k provedeným úpravám. 

Na základě upozornění pořizovatele dotčený orgán chránící veřejný zájem 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, opravil své stanovisko vyrozuměním čj. MSK 

149820/2017 ze dne 9. 11. 2017 v bodě 5/ výše uvedený text tak, že poslední větu „Podmínky tohoto 

stanoviska je nutno zapracovat do upraveného návrhu ÚP s přihlédnutím k provedeným úpravám.“ ze 

stanoviska vypustil. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ostatní zájmy, chráněné KÚ, jako dotčeným orgánem, v procesu projednávání územního plánu, nejsou 

dotčeny. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

B. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

obsah návrhu vypořádání námitek a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy 

akceptuje zájmy ochrany a využití nerostného bohatství na správním území města Opavy. S návrhem 

rozhodnutí a s vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu výše uvedeného územního plánu souhlasí. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

C. Ministerstvo obrany 

k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu 

Územního plánu Opavy nemá připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

D. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

s návrhem rozhodnutí o námitkách a s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Územního 

plánu Opavy souhlasí. 
vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

E. Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
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souhlasí, v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo 

manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

F. Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko 

Ochrana přírody a krajiny 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému 

návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu 

Územního plánu Opavy při opakovaném veřejném projednání nemá připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana ovzduší 

stanovisko k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad, v tomto případě 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana lesa 

sděluje, že k „Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 

upravenému návrhu Územního plánu Opavy při opakovaném veřejném projednání“ je ve smyslu § 48a odst. 

2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, věcně a místně příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana myslivosti 

dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že k „Návrhu rozhodnutí o 

námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opavy 

při opakovaném veřejném projednání“ nemá žádné připomínky. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

orgánem příslušným k vydání stanoviska k ÚPD je dle ustanovení § 17 a) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Ochrana vod 

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, sděluje, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemá námitky k předloženému 

rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.  

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Památková péče 

v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, je v dané věci místně a funkčně příslušným orgánem státní památkové péče Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Silniční správní úřad 

odbor dopravy není příslušným ve smyslu speciálního zákona k posouzení vyhodnocení námitek – 

připomínek k upravenému návrhu územního plánu, v tomto případě nejsou dotčeny zájmy chráněné 

zvláštním zákonem. Oprávnění vyplývající z ustanovení § 44 (zvláštního zákona) č. 13/1997 Sb., o 
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo uplatněno vydáním stanoviska k územně 

plánovací dokumentaci. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

Odpadové hospodářství 

k námitkám a připomínkám uplatněným k upravenému návrhu Územního plánu Opavy nemá z hlediska 

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

připomínek. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

G. Magistrát města Opavy, oddělení havarijního a krizového řízení 

vzhledem k tomu, že připomínky se nevztahují k prostoru bývalých Dukelských kasáren a přistávací ploše 

pro vojenské vrtulníky, nemá připomínek. 

vypořádání: 

pořizovatel bere na vědomí. 

 

M) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

Na základě zadání Územního plánu Opavy schváleného Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne  

11. 8. 2009 byl zpracovaný koncept Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Veřejné projednání konceptu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení jeho vlivů  

na udržitelný rozvoj území, se uskutečnilo 2. 10. 2012. V rámci veřejného projednání pořizovatel obdržel 

samostatné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje podle 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 znění: 

vydává souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek: 

- respektovat návrh konkrétních opatření pro návrhové plochy a varianty uvedené v kapitole 7.10 SEA 

vyhodnocení, 

- upravit a vyčlenit plochy dle stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu obsaženého  

v bodě 8/ koordinovaného stanoviska MSK 108089/2012 ze dne 11. 10. 2012; 

na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě krajský úřad, jež je 

součástí stanoviska k návrhu zadání předmětného územního plánu (ze dne 16.1.2009 pod č.j.: MSK 

205548/2008), posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 

N) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 

ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

V pokynech pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy byly zohledněny závěry posuzování vlivů 

konceptu územního plánu na životní prostředí. Závěr kapitoly, popisující navrhovaná opatření pro 

předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů 

na životní prostředí ve Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (vyhodnocení SEA), který 

krajský úřad ve stanovisku dle § 50 odst. 5 stavebního zákona požaduje respektovat, obsahuje tato konkrétní 

doporučení:  

7.10 Konkrétní doporučení pro návrhové plochy a varianty řešení  

– U variantního řešení komunikací je doporučeno ve všech případech upřednostnit variantu základní.  

U komunikace I/11 musí být tato varianta doprovázena dostatečně účinnými protihlukovými opatřeními, 

co nejrozsáhlejší výsadbou a postupným vymisťováním obytné zástavby do jižní části území. Z komunikace 

I/11 je doporučeno ponechat v návrhu ÚP územní rezervu pro jižní variantu, trasa severní varianty není 

doporučena.  
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– V místech střetů komunikací s biokoridory je třeba zajistit průchodnost ÚSES krajinou v předepsaných 

parametrech.  

– V městských částech Jaktař, Kateřinky, Kylešovice, Opava-Předměstí a Suché Lazce je doporučeno 

zvážit omezení příliš rozsáhlých ploch pro bydlení i pro průmysl a podnikání, případně stanovit etapy 

zastavování ploch tak, aby nedocházelo k dlouhodobé defragmentaci krajiny na okrajích zástavby a  

k obtížnému obhospodařování nezastavěných zbytků ploch.  

– Plocha KA-Z16 není doporučena k realizaci z důvodu předimenzování ploch pro velkoplošná zařízení a 

z důvodu jejího situování na půdách v I. třídě ochrany.  

– Plocha OP-Z7 není doporučena k realizaci z důvodu předimenzování ploch pro velkoplošná zařízení a z 

důvodu jejího situování na půdách v I. třídě ochrany.  

- U plochy VL-Z1 je doporučeno stanovit regulativy týkající se případného umisťování chovu zvířat, a 

dále je doporučeno rozšířit pás ochranné zeleně podél jejího jižního okraje.  

Další podmínkou stanoviska krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo upravení a vyčlenění 

ploch dle stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu obsaženého v bodě 8/ koordinovaného 

stanoviska MSK 108089/2012 ze dne 11. 10. 2012, tj.: 

KÚ dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

vyslovil námitky především s vymezenými plochami: 

Jarkovice - JA-Z6 a JA-Z8 

Jaktař - JK-Z1, JK-Z17, JK-Z21 

Opava - Předměstí - OP-Z7 

Komárov u Opavy -. KO-Z9, KO-Z28 

Podvihov - PO-15 

V pokynech, schválených Zastupitelstvem statutárního města Opavy, bylo stanovisko krajského úřadu podle 

§ 50 stavebního zákona zohledněno takto: 

- Prověřit rozsah návrhové plochy KA-Z16, tj. plochy občanského vybavení – komerčních zařízení 

velkoplošných (OK), vymezené v k. ú. Kateřinky u Opavy.  

- Omezit předpokládaný zábor pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu především v těchto 

plochách:  

 omezit rozsah plochy JA-Z6 (SV) a plochy JA-Z8 (VS), 

 omezit rozsah plochy JK-Z1 (VL),  

 vypustit plochu OP-Z7 (OK) z návrhových ploch, 

 omezit rozsah plochy KO-Z9 (VL) 

 vypustit plochu KO-Z28 (K) z návrhových ploch, 

- Nevymezovat návrhovou plochu PO-Z15. 

- Pro plochu VL-Z1 stanovit regulaci týkající se případného umísťování chovu zvířat a rozšířit pás ochranné 

zeleně podél jejího jižního okraje. 

- Rozsah vymezených zastavitelných ploch omezit ve spolupráci s orgánem chránícím veřejný zájem podle 

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

s přihlédnutím k plochám vymezeným v platném Územním plánu města Opavy. 

V návrhu Územního plánu Opavy byl rozsah plochy KA-Z16, tj. plochy občanského vybavení – 

komerčních zařízení velkoplošných (OK) zmenšen na velikost plochy občanského vybavení (OV) 

z platného Územního plánu města Opavy s ohledem na skutečnost, že je pro přístup do území vybudován 

kapacitní sjezd. Zbývající část plochy byla vymezena jako návrhová plocha zemědělská produkční (ZP). 

Dále byly v návrhu zmenšeny zastavitelné plochy JA-Z6 (SV), JA-Z8 (VS), JK-Z1 (VL) a KO-Z9 (VL).  

V návrhu nebyly vymezeny plochy OP-Z7 (OK), KO-Z28 (K), PO-Z15 (VZ). Celkový předpokládaný 

zábor půdy pro území řešené v konceptu Územního plánu Opavy byl 1153,87 ha, z toho bylo 950,15 ha 

zemědělských pozemků. V návrhu Územního plánu Opavy byl celkový předpokládaný zábor snížen na 

649,61 ha, z toho bylo 600,54 ha zemědělských pozemků. 

V pokynech byl zapracován požadavek na snížení rozsahu zastavitelných ploch, v návrhu Územního plánu 

Opavy byl zmenšen rozsah předpokládaných záborů pozemků náležejícím zemědělskému půdnímu fondu 

v celém území města. Na základě výsledků veřejného projednání byl návrh Územního plánu Opavy upraven 

a v rozsahu těchto úprav opakovaně veřejně projednán. V upraveném návrhu Územního plánu Opavy byl 

celkový zábor půdy ještě snížen na 630,20 ha, z toho je 582,10 ha zemědělských pozemků. Celé správní 

území statutárního města Opavy je v územně plánovací dokumentaci kraje ZÚR MSK, která mimo jiné 
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zpřesňuje vymezení rozvojových oblastí republikového významu z Politiky územního rozvoje, ve znění 

Aktualizace č. 1, kde je město Opava zařazeno do rozvojové oblasti „OB2 Metropolitní rozvojová oblast 

Ostrava“, zařazeno do rozvojové oblasti OB2 Ostrava. Pro rozvoj tohoto území je nutné se zábory 

zemědělské půdy v nejlepší kvalitě počítat, protože ve správním území statutárního města Opavy tyto půdy 

převažují.  

U variantního řešení komunikací, tj. variantní řešení silnice I/11 v území k. ú. Komárov u Opavy, přivaděč  

k silnici I/46 a propojení silnic III/4663 a III/4661 v Komárově, byly vymezeny plochy pouze ve stávající 

trase. Omezujícím faktorem zkapacitnění silnice I/11 v původní trase je prostorová stísněnost v souvisle 

zastavěném území Komárova, která si vyžádá demolici cca 40 objektů. Protože rekonstrukcí silnice I/11 

nedojde k odklonění dopravy mimo obytné území, je dopad provozu na silnici I/11 soustředěn na 

obyvatelstvo. Navíc bude posílena již existující bariera rozdělující zástavbu Komárova na dvě části. Účinná 

protihluková opatření by si vyžádala výstavbu protihlukových stěn, vysokých 2 - 9 m, jak vyplynulo z 

hlukové studie, ve které byly posuzovány všechny navrhované varianty řešení průchodu silnice I/11 

územím Komárova. I přes navrhovaná opatření dojde k navýšení hlukové a imisní zátěže území. Z tohoto 

důvodu je třeba zachovat možnost vést silnici I/11 mimo zastavěné území Komárova. Tohoto je možné 

dosáhnout vymezením koridorů územních rezerv v trasách obou obchvatových variant přeložky silnice I/11 

mimo zastavěné území podle zpracovaných studií. Koridor územní rezervy je ochranou území před jeho 

zastavěním, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Variantní 

řešení přeložky silnice I/11 v obchvatových, tj. - varianta Jih a varianta Sever, je vedeno také katastrálním 

územím sousedních obcí, je proto záměrem nadmístního významu, které jsou obsahem nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje. V rámci veřejného projednání konceptu i návrhu Územního plánu Opavy 

pořizovatel obdržel opakovanou nesouhlasnou připomínku sousední obce Velké Hoštice, která je dotčena 

obchvatovou trasou přeložky silnice I/11 ve variantě Sever. V nadřazené krajské dokumentaci ZÚR MSK 

není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v Územním plánu Opavy je proto možné vymezit jen 

plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, v souladu se 

ZÚR MSK. Vymezená plocha dopravní infrastruktury umožňuje přestavbu stávající komunikace  

na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii a její různá technická řešení. Protože však toto řešení 

neumožní dlouhodobě zajistit odpovídající snížení negativních vlivů z dopravy na obyvatele, byl jedním 

z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy. Z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje bude řešení silnice I/11 převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. 

Do doby vydání aktualizované ZÚR MSK bude území pro varianty jižního a severního obchvatu chráněno 

před zástavbou, která by znemožnila či výrazně ztížila realizaci obchvatu, vymezením ploch územních 

rezerv. Plochy pro přivaděč k silnici I/46 a pro propojení silnic III/4663 a III/4661 v Komárově nejsou 

vymezeny vůbec, protože pro záměry není zpracována žádná dokumentace, která by byla podkladem  

pro vymezení územní rezervy, aniž by rezerva zabírala v území příliš široký koridor, který by chránil území 

pro tyto stavby před zastavěním. Oba záměry se nacházejí v plochách mimo zastavěné území a zastavitelné 

plochy. Protože v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je možné v nezastavěném území umisťovat 

také stavby a zařízení pro veřejnou dopravní infrastrukturu, není nutné předmětné území chránit územní 

rezervou. 

Dalším doporučením Vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí byl požadavek na rozšíření pásu 

ochranné zeleně podél jižní hranice zastavitelné plochy VL-Z1, kde plocha zeleně ochranné byla zvětšena 

na cca 15 m. Podle požadavků tohoto doporučení bylo také doplněno omezení do hlavního využití  

pro plochy výroby a skladování – výroby zemědělské uvedením podmínky: 

„- v případě chovu hospodářských zvířat nesmí stanovené ochranné pásmo zasahovat do ploch s hlavním a 

přípustným využitím vyžadujícím hygienickou ochranu (plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci 

apod.)“.  

Těmito úpravami bylo vyhověno požadavkům doporučení Vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb., jak požadoval příslušný úřad a příslušný orgán ochrany přírody. 
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O) NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

O námitkách uplatněných ke konceptu i k návrhu rozhoduje Zastupitelstvo statutárního města Opavy, jako 

orgán příslušný k vydání opatření obecné povahy, v souladu se zněním § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

O.1) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu Územního plánu Opavy, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Veřejné projednání konceptu Územního plánu Opavy se uskutečnilo dne 2. 10. 2012, do 15 dnů ode dne 

veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2012 (včetně), mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 

veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti 

uplatnit své námitky.  

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

uplatňuje námitku: 

1. souhlasí s variantou „2“ koncepce silniční dopravy, tj. s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu 

Komárova u Opavy. Doporučuje však současně vymezit v ÚPD koridor pro variantu přeložky silnice 

I/11 úpravou průtahu silnice I/11 Komárovem u Opavy. Severní variantu považuje, na základě TS  

z r. 2008, územně, investičně a z hlediska životního prostředí za neprůchodnou; 

2. doporučuje v rámci aktualizace ZÚR MSK projednat u územně nechráněných záměrů silniční 

dopravy nadmístního významu anebo na tyto navazující vymezení územní rezervy pro tyto záměry  

v nadřazené ÚPD (ZÚR MSK) v rozsahu a souladu s § 36-42 a souvisejících ustanovení 

zákona.183/2006 Sb., v platném znění; 

3. bude v Územním plánu Opavy požadovat u všech záměrů úprav a přeložek silniční sítě, k nimž dosud 

nebylo pravomocně vydáno rozhodnutí o umístění stavby, vymezit tyto záměry v ÚPD pouze plochou 

dopravy anebo koridorem pro dopravní stavby bez vymezování jejich technického řešení, a to  

v rozsahu umožňujícím synergické posouzení všech variant řešení; současně bude požadovat, aby 

přípustné využití těchto ploch bylo vymezeno výlučně pro dopravní stavby a stavby související; 

4. bude požadovat v ÚPD vymezení územní rezervy pro případné budoucí rozšíření přeložky silnice 

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ nejméně v šířce ochranného pásma této silnice; 

5. bude požadovat v ÚPD vymezení koridoru pro přeložku silnice „I/11 Opava, severní obchvat – 

západní část“ v rozsahu nejméně 100 m od osy komunikace a souvisejících staveb na každou stranu 

dle TS „Silnice I/11 severní obchvat Opavy – západní část“ z r. 2003; 

6. bude požadovat v ÚPD vymezení koridoru pro přeložku silnice I/56 (R56) v rozsahu nejméně 110 m 

od osy komunikace a souvisejících staveb na každou stranu; 

7. bude pro „přivaděč k silnici I/46“ požadovat v ÚPD vymezení územní rezervy v rozsahu umožňujícím 

synergické posouzení variant řešení; 

8. nebude souhlasit se závazným vymezením v ÚPD záměrů dopravních staveb anebo souvisejících 

investic státu neprojednaných a neschválených ŘSD ČR OPS Brno, mj. včetně „návrhu realizace 

mimoúrovňového křížení silnice I/57 s železničními tratěmi č. 314 a č. 315, včetně úpravy navazující 

komunikační sítě“ (kapitola 1.6 textové části Konceptu ÚP Opavy), „propojení silnic I/46 a II/443“ 

(kapitola 2.3 textové části Konceptu ÚP Opavy); tyto záměry doporučuje, v případě jejich významu 

pro rozvoj území, uvádět v textu odůvodnění, případně pro jejich projednání a případnou realizaci 

vymezit v grafické části ÚPD formou ploch dopravní infrastruktury; 

9. doporučuje plně respektovat koridor ZÚR MSK D25 pro jižní obchvat města. 

Při pořizování Změny č 13 Územního plánu města Opavy vydaného Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy dne 16. 12. 2013, která vymezovala, zpřesňovala a upravovala dopravní koridory na podkladu 

zpracovaných dokumentací, byly na společném jednání Ministerstva dopravy, ŘSD a pořizovatele 

požadavky upraveny: 

Pro východní část severního obchvatu přeložky silnice I/11 požadují zakreslit ochranné pásmo a plochu pro 

těleso komunikace včetně budovaných křižovatek. 
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Pro výhledové rozšíření této přeložky silnice I/11 na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy požadují 

vymezit územní rezervu. 

Vzhledem k tomu, že pro přeložku silnice I/46 severně od Pustých Jakartic není zpracována žádná 

podrobná technická dokumentace, požadují zakreslit do ÚPD koridor pro dopravu pro umístění veřejně 

prospěšné stavby D51 (dle ZÚR MSK) v šířce min. 100m od osy silnice na obě strany. 

Požadují v ÚPD vymezit koridor pro dopravu pro umístění veřejně prospěšné stavby DZ1 (dle ZÚR MSK) 

pro přeložku a homogenizaci silnice I/11 v šíří 600m, která do ÚPD zasahuje. 

Ostatní koridory pro dopravu jsou vymezeny dle požadavků. 

vypořádání: 

námitkám se vyhovuje 

odůvodnění: 

Obsah námitek (mimo námitky vztahující se k přivaděči silnice I/46) je shodný se stanoviskem 

Ministerstva dopravy, které bylo respektováno. Požadavek na územní rezervu pro přivaděč nebyl 

v pokynech pro zpracování návrhu požadován, protože na jeho vymezení Ministerstvo dopravy ani 

Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor při pořizování Změny č. 13 Územního plánu města 

Opavy netrvalo. Pro variantní řešení přeložky tohoto úseku silnice I/46 není zpracována žádná 

dokumentace, která by byla podkladem pro vymezení územní rezervy. Plocha zahrnující obě varianty 

přivaděče k silnici I/46 vymezené v konceptu by vytvořila územní rezervu o šířce až cca 600m v území,  

do kterého nezasahuje zastavěné území ani zastavitelné plochy. V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, je možné v nezastavěném území umisťovat také stavby a zařízení pro veřejnou dopravní 

infrastrukturu, zpracovávaný územní plán tyto stavby a zařízení výslovně nevylučuje, není proto nutné 

předmětné území chránit územní rezervou. Zpracovává se „Plán udržitelné městské mobility Opava“,  

který navrhuje trvale udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. 

Dokument řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem  

pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy.  

V rámci aktualizace ZÚR MSK byl jedním z požadavků statutárního města Opava také požadavek  

na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Do doby vydání aktualizované ZÚR MSK bude území pro varianty jižního a 

severního obchvatu chráněno před zástavbou, která by znemožnila či výrazně ztížila realizaci obchvatu, 

vymezením ploch územních rezerv. 

2. České dráhy, a.s. 

uplatňuje námitku, ve které sděluje, že v k. ú. Komárov u Opavy a Opava-Předměstí se nachází majetek 

Českých drah, a.s., který je dotčen: 

- v ploše OP-P5 (SM) jsou pozemky ve vlastnictví Českých drah, plocha spolu s plochami OP-P6 (SM) a 

OP-Z17 (BI) jsou v blízkosti železnice, proto v těchto plochách doporučují situování obytné výstavby a 

využití smíšené v odsazení, které zaručuje nepřekročení hodnot hygienických limitů hluku ze stávající i 

výhledové železniční dopravy; upozorňují, že případná opatření hradí stavebník; proti navrhovanému 

funkčnímu využití nemají námitek; 

- plocha OP-P24 (K) zasahuje částečně do pozemku ve vlastnictví Českých drah, proti navrhovanému 

funkčnímu využití nemají námitek; 

- plocha OP-Z29 (DS) zasahuje částečně do pozemku ve vlastnictví Českých drah, proti navrhovanému 

funkčnímu využití nemají námitek; 

v k. ú. Komárov u Opavy je navržena VPS VD10 pro průtah Komárovem, která vede přes pozemek  

ve vlastnictví Českých drah. 

Ochranu dráhy včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995Sb., stavební a technický řád 

drah v platném znění. Připomínají, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se 

souhlasem Drážního úřadu, příp. Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka dráhy, vlastníka 
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pozemku vč. sousedních. Vyjádření k dotčení OPD přísluší vlastníku/správci dráhy a provozovateli dráhy, 

kterým v obou případech je Správa železniční dopravní cesty, s. o. Žádá o přizvání k jednáním a řízením a 

předložení souvisejících dokumentací. Ke konceptu mimo uvedené nemají námitek. 

Vypořádání: 

námitkám se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plochy přestaveb OP – P5 a OP – P6 vymezené jako plochy smíšené obytné městské (SM) budou v návrhu 

zařazeny do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

Návrhová plocha OP – Z17 vymezená jako plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

je také podmíněna územní studií, k možné zástavbě plochy rodinnými domy bylo zpracováno posouzení 

hluku s měřením prováděným na pozemku p. č. 2656/39, v k. ú. Opava-Předměstí (zpracovatel Zdravotní 

ústav se sídlem v Ostravě, ze dne 19. 5. 2014). V závěru je uvedeno, že hygienický limit v ekvivalentní 

hladině akustického tlaku je pro denní a noční dobu prokazatelně dodržen. V rámci územních studií budou 

zohledněny územní podmínky v daných lokalitách a územní studie budou poskytnuty organizaci České 

dráhy, a.s., k vyjádření. Požadavky na dokumentace ke konkrétním stavbám nejsou předmětem územního 

plánu. 

3. Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace 

uplatňuje námitku, ve které sděluje, že řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční 

trať Opava východ – Olomouc č. 310, jednokolejná elektrizovaná železniční trať Opava-východ – Ostrava 

Svinov č. 316, které jsou zařazeny do kategorie dráhy celostátní, jednokolejné neelektrizované železniční 

tratě č. 314 Opava východ – Svobodné Heřmanice, č. 315 Opava východ Hradec nad Moravicí a č. 317 

Opava východ – Hlučín, které jsou vyčleněny jako regionální dráhy z dráhy celostátní; upozorňuje na 

nezbytnost respektování ochranného pásma dráhy; v nově vymezených rozvojových a přestavbových 

lokalitách v ochranném pásmu dráhy požaduje zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny 

hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného, podmínka bude znít, že v územním, 

respektive stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 

vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

V podmínkách platných pro celé území města bude uvedeno, že zástavba v ochranných pásmech železniční 

trati bude podmíněna splněním limitů na veřejné zdraví z hlediska hlukových poměrů (včetně vlivu vibrací). 

Návrhové plochy v okrajových částech zastavěného území budou od železničních tratí odděleny plochami 

ochranné zeleně, návrhové plochy a plochy přestaveb uvnitř zastavěného území podél železničních tratí 

budou zařazeny do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie. V rámci územních studií budou zohledněny územní podmínky v daných lokalitách a územní studie 

budou poskytnuty organizaci České dráhy, a.s., k vyjádření. 

4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

uplatňuje námitku ke konceptu: 

- zdroj vody Angelika slouží k zásobování obce Chlebičov, není s Opavou propojen, ani se propojení 

nepředpokládá, 

- zdroj Velké Hoštice je propojen s Opavou, přebytky lze použít k zásobování, 

- zemědělské areály a dále občanské vybavení mají některé vlastní zdroje, ale také jsou zásobovány  

ze stávajících vodovodních řadů v majetku a provozování SmVaK Ostrava. 

Stanovisko k zásobování vodou: 

Hlavním zdrojem vody pro skupinový vodovod Opava je centrální zdroj vody OOV, voda je gravitačně 

přiváděna dvěma řády do Opavy, doplňujícím zdrojem je místní podzemní zdroj v Jaktaři, tzv. Opavské 

zdroje - jímací zářez s nádrží a čerpací stanicí „Jaselská“. S napojením nové zástavby budou souhlasit, 

pokud nová zástavba bude v dostupné vzdálenosti a kapacita sítě nebude vyčerpána. 

Stanovisko k odkanalizování a čištění odpadních vod:  
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Na území města je vybudovaná jednotná kanalizační síť, likvidaci dešťových vod požadují přednostně řešit 

mimo kanalizaci v majetku a provozování SmVaK. 

Obecné požadavky:  

- zástavbu a výsadbu umisťovat mimo ochranná pásma vodovodního a kanalizačního potrubí,  

- respektovat odstupové vzdálenosti od objektů ČOV a kanalizačních ČS, 

- u zástavby 3 a více domů ve vzdálenosti větší než 50 m od stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu 

řešit prodloužením vodovodu a kanalizace do dané lokality, 

- projektovou dokumentaci vodohospodářských staveb ve všech stupních překládat k vyjádření 

- vodovodní a kanalizační řady zahrnovat mezi veřejně prospěšné stavby. 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Informace a podmínky bereme na vědomí, v návrhu budou podmínky týkající se koncepce veřejné 

infrastruktury zohledněny. Umísťování staveb na pozemcích není předmětem územního plánu, bude řešeno 

v navazujících dokumentacích. 

V souvislosti se svým vyjádřením k posuzování záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA, podal 

SmVaK Ostrava a.s. dne 25. 3. 2014 dodatek vyjádření ke konceptu Územního plánu Opavy, kterým 

doplnil informaci o území týkající se ochrany vodního zdroje Velké Hoštice: 

Část trasy silnice I/11 ve variantě sever je v konceptu situovaná do ochranného pásma II. stupně vodního 

zdroje Velké Hoštice. Zdroj vody Velké Hoštice je významným zdrojem pitné vody pro město Kravaře, obce 

Štěpánkovice, Malé Hoštice, Velké Hoštice a východní část Opavy, jakož i pro významné subjekty 

v předmětném území jako např. společnost Teva Czech Industries s.r.o. Narušení ochranného pásma stavbou 

silnice I/11 ve variantě sever může způsobit ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje. Z tohoto důvodu 

nesouhlasí se severní variantou trasy silnice I/11. Upozorňuje na existenci místního zdroje Jaktařský zářez 

včetně jeho ochranného pásma I. a II. stupně v k. ú. Jaktař. 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, 

takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené krajské územně plánovací dokumentace, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). V nadřazené dokumentaci není 

řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro 

rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR 

MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem 

zastavěnou částí je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území 

a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme území chránit před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující 

umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní 

souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný 

investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují a považují ji za neprůchodnou. Místní vodní zdroj Jaktařský zářez, včetně jeho ochranného 

pásma I. a II. stupně v k. ú. Jaktař, byl do konceptu zapracován a v návrhu Územního plánu Opavy bude také 

zohledněn.  

5. SMP Net, s.r.o. 

jako vlastník zařízení v území uplatňuje námitku, ve které v územním plánu požaduje: 

1) respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem. 
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- ochranné pásmo VTL plynovodu v rozsahu – viz příloha, 

- bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10m, 

- ochranné pásmo plynovodů a technol. objektů činí 4m na obě strany, 

- ochranné pásmo STL a NTL plynovodů v zastavěném území činí 1m na obě strany, 

2) zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu a nově navržená v detailech ÚP. 

Při řešení ÚP je nezbytné dodržet: 

a) v ochranném pásmu: 

- lze realizovat zemědělskou činnost bez omezení 

- keře a nízkokořenné stromy vysazovat 2m od osy plynovodu na každou stranu, 

- hlubokokořenné stromy vysazovat 4m od osy plynovodu na každou stranu, 

- v ochranném pásmu 4m musí zůstat volně přístupný zelený pás, 

- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo; 

b) v bezpečnostním pásmu zejména:  

- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo 

skladové otevřené plochy, 

- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečnostní pásmo; 

c) dále: 

- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594, 

- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely, 

- v zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je součástí plynovodu, pro 

anodové uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné pásmo (TPG 920 25) 100m, vrtaná 

anoda 40m, pro elektrický kabel 1m; skutečné pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na základě měření, 

které provede a vyhodnotí na náklady investora úsek správy DS; 

Pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno se obrátit na RWE Distribuční 

služby. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Údaje o stávajících plynárenských zařízeních, poskytnuté vlastníkem technické infrastruktury, byly 

zapracovány do územně analytických podkladů, které jsou podkladem pro zpracování územního plánu. 

Požadavky na výstavbu a požadavky na realizaci opatření nestavební povahy v okolí plynárenských zařízení, 

které překračují možnosti územního plánu, bere pořizovatel na vědomí. 

 

k.ú. Opava – Město, Opava - Předměstí 

6. TQM – holding s.r.o., Ing. Erwin Ballarin, Ing. Jiří Mainuš, jednatelé 

uplatňuje námitku, ve které požaduje pozemky p. č. 957/25, 957/24, 957/1, 957/59, 963/3, 963/4 v k. ú. 

Opava-Předměstí nezahrnovat do plochy bydlení individuálního BI, ale zařadit do plochy smíšené výrobní 

VS, protože jsou součástí areálu společnosti a jsou s nimi funkčně i provozně propojeny; dopad  

na přilehlé území nebude neúměrný, bydlení již dlouhodobě s plochou VS sousedí, 

vypořádání:  

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky, které jsou součástí areálu a jsou v rámci areálu využívány a jsou s ním funkčně propojeny, je 

tedy opodstatněné je zapracovat do společné funkční plochy. 

7. Miloš Vojtek, Opava 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s vymezením plochy dopravní infrastruktury DS - plocha OP-P25 

pro střední městský okruh, jako vlastníkovi pozemků v k. ú. Opava-Předměstí v sousedství této plochy bude 

znemožněno stávající využívání pozemků a dojde k ohrožení jeho zdraví a zdraví jeho rodiny; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 



 

44 

 

odůvodnění: 

Trasa středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována  

na podkladu „Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě 

propojení Hradecká – Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást 

radiálně okružního systému dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba 

přebudování stávajícího radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální 

směry jsou propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem 

města budou vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. 

SMO by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část 

dopravy ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou 

roční průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních 

možností intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části města 

Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní 

části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se nepočítá 

s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice v Opavě 

z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na vnitřním 

městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské se zkrátí 

délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské v úseku od 

křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také významným doplnění 

základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože řada komunikací v této 

oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně předpokládat, že nová 

obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude znamenat pro mnoho cílových 

a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i snížení negativních dopadů 

dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích 

Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se přesune právě do trasy SMO v 

úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. Je zpracováván „Plán udržitelné městské mobility 

Opava“, který navrhuje trvale udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou 

dopravu. Dokument řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším 

podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. Pro možné propojení území mezi ulicemi 

Hradecká a Těšínská bude území chráněno vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou 

zastavitelnou plochou. Bude územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru.  

8. Ing. František Bittner, Jaroslava Bittnerová, Opava 

uplatňují námitku, ve které požadují, aby byla celá lokalita zahrádkové osady mezi ulicemi Otická, 

Gogolova, Ondříčkova a železniční trati Opava-Krnov převedena z plochy bydlení (dnes rodinné zástavby 

městského typu RM) na plochu zahrádkové osady s ohledem na skutečnost, že byly usnesením Zastupitelstva 

statutárního města Opavy ze dne 15. 9. 2009 jednotlivé pozemky převedeny na dosavadní nájemce; velikost 

a tvar jednotlivých pozemků neumožňuje jiné využití; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Není zapracováno do návrhu vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř zastavěného 

území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou infrastrukturou dostupnou 

z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. Území není limitováno záplavovým 

územím a jeho aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, 

území není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území splňuje 

předpoklady pro rodinné bydlení. V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, 

schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou 

osadu, předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také 
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žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou 

zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

9. Jaromíra Hellebrandová, František Hellebrand, Opava – podání obdobné jako č. 8 

uplatňují námitku, ve které požadují změnu lokality zahrádkové osady Ondříčkova z rodinné zástavby na 

zahrádkovou osadu dle skutečného stavu; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Není zapracováno do návrhu vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř zastavěného 

území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou infrastrukturou dostupnou 

z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. Území není limitováno záplavovým 

územím a jeho aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, 

území není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území splňuje 

předpoklady pro rodinné bydlení. 

10. Alois a Zdeňka Osadníkovi, Opava – podání totožné s č. 7 

uplatňují námitku proti zařazení úseku Hradecká - Těšínská jako středního městského okruhu do Územního 

plánu Opavy přes pozemky v jejich vlastnictví, komunikace by vedla v bezprostřední blízkosti jejich 

rodinného domu, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Trasa středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována  

na podkladu „Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě 

propojení Hradecká – Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást 

radiálně okružního systému dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba 

přebudování stávajícího radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální 

směry jsou propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem 

města budou vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. 

SMO by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část 

dopravy ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou 

roční průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních 

možností intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části města 

Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní 

části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se nepočítá 

s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice v Opavě 

z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na vnitřním 

městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské se zkrátí 

délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské v úseku od 

křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také významným doplnění 

základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože řada komunikací v této 

oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně předpokládat, že nová 

obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude znamenat pro mnoho cílových 

a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i snížení negativních dopadů 

dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích 

Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se přesune právě do trasy SMO  

v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. Je zpracováván „Plán udržitelné městské 

mobility Opava“, který navrhuje trvale udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro 

udržitelnou dopravu. Dokument řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude 
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dalším podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. Pro možné propojení území mezi 

ulicemi Hradecká a Těšínská bude území chráněno vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou 

zastavitelnou plochou. Bude územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru.  

11. Ing. Karel Palyza, Opava 

uplatňuje námitku, ve které požaduje, aby na pozemku p. č. 2656/1 v k. ú. Opava-Předměstí byla pouze 

plocha zeleně ochranné (ZO), plocha bydlení individuálního (BI), a plocha zemědělská (Z) dle zákresu 

v příloze (bez plochy OV); 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek je v souladu s koncepcí rozvoje území, s požadavky na účelné využití a prostorové uspořádání 

území a s požadavkem na ochranu nezastavěného území.  

12. Václav Kožík, Opava 

uplatňuje námitku, ve které požaduje přiřadit i pozemek p. č. 2662/5 v k. ú. Opava-Předměstí do ploch  

pro zástavbu rodinnými domy, pozemek je součástí zahrady na pozemku p. č. 2663/82, oba jsou  

pod společným oplocením v hranici pozemku 2662/5 a oba jsou společně užívány jako zahrada; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek je zahradou náležející k rodinnému domu a je pod společným oplocením s rodinným domem, 

pozemek není nezbytný pro vymezenou plochu komunikací (K). 

13. Svatava Kolářová, Opava – podání totožné s č. 7 

uplatňuje námitku, ve které důrazně vyjadřuje nesouhlas se záměrem výstavby komunikace vnitřního 

městského okruhu vedoucí přes pozemek 2657/3 v k. ú. Opava-Předměstí, žádá o trvalé vymazání záměru 

z územního plánu Opavy, důvody nesouhlasu je znečišťování ovzduší, hluk z provozu, světelné znečištění, 

vibrace z provozu, narušení poklidu a další výrazné zjizvení charakteru této krajiny; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Trasa středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována  

na podkladu „Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě 

propojení Hradecká – Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást 

radiálně okružního systému dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba 

přebudování stávajícího radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální 

směry jsou propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem 

města budou vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. 

SMO by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část 

dopravy ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou 

roční průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních 

možností intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části města 

Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní 

části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se nepočítá 

s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice v Opavě 

z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na vnitřním 

městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské se zkrátí 

délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské v úseku od 



 

47 

 

křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také významným doplnění 

základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože řada komunikací v této 

oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně předpokládat, že nová 

obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude znamenat pro mnoho cílových 

a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i snížení negativních dopadů 

dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích 

Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se přesune právě do trasy SMO  

v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. Je zpracováván „Plán udržitelné městské 

mobility Opava“, který navrhuje trvale udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro 

udržitelnou dopravu. Dokument řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude 

dalším podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. Pro možné propojení území mezi 

ulicemi Hradecká a Těšínská bude území chráněno vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou 

zastavitelnou plochou. Bude územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

14. Adolf Malý, Libuše Malá, Opava 

uplatňují námitku, ve které žádají o zařazení pozemku p. č. 3113/185 v k. ú. Opava-Předměstí z plochy 

sportovních a rekreačních zařízení (OS) do plochy bydlení individuálního (BI), pozemek je součástí 

stávajícího rodinného domu a s pozemky p. č. 3109/6, 3109/3 a 3113/186 tvoří jeden celek a jsou přístupné 

z ulice Ztracené; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek přináleží k rodinnému domu, je ve vlastnictví spoluvlastníků rodinného domu a je využíván jako 

součást rodinného domu. 

15. Ing. Pavel Stoklasa, Ing. Jana Stoklasová, Opava – podání totožné s č. 14 

uplatňují námitku, ve které žádají o zařazení pozemku p. č. 3113/186 v k. ú. Opava-Předměstí z plochy 

sportovních a rekreačních zařízení (OS) do plochy bydlení individuálního (BI), pozemek je součástí 

stávajícího rodinného domu a s pozemky p. č. 3109/6, 3109/3 a 3113/185 tvoří jeden celek a jsou přístupné 

z ulice Ztracené; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek přináleží k rodinnému domu, je ve vlastnictví spoluvlastníků rodinného domu a je využíván jako 

součást rodinného domu. 

16. INGE nemovitosti s.r.o., Opava 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemků p. č. 2169/1, 2169/3 a 2170/13 v k. ú. 

Opava-Předměstí do plochy smíšené obytné (SM) a žádá o zařazení do plochy výroby a skladování – lehký 

průmysl (VL), podnět už podávali k návrhu zadání územního plánu dne 28. 6. 2007, vlastník nemá 

v úmyslu na svých pozemcích budovat objekty, které by charakterem náležely do ploch SM, neuvažuje  

o prodeji areálu, firma neprodukuje emise, neznečišťuje životní prostředí pachy, smogem, hlukem, má 

minimální nároky na dopravu, volné plochy v areálu jsou ozeleněny, výroba v tomto místě má více než 

stoletou tradici; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plochy smíšené obytné nejsou určeny pouze k bydlení, tato funkční plocha připouští mimo jiné i 

podnikatelské aktivity slučitelné s bydlením. Současný provoz areálu tyto podmínky splňuje; změna 

využití území z funkční plochy podnikatelských aktivit, technického vybavení, skladů a garáží  

na plochu smíšenou obytnou v pořizovaném Územním plánu Opavy vycházela z potřeby snížit negativní 

vlivy v území s převažujícím bydlením v blízkosti centra města a z potřeby zabránit záměrům, které mohou 
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být přítěží v území a nepodporovat v území aktivity s obtěžujícími vlivy z provozu zařízení a  

ze zvýšené dopravy. V území bude možné realizovat jen záměry neobtěžující bydlení, nové funkční využití 

plochy vychází z požadavku schváleného zadání.  

17. Miroslav Piskoř, Opava 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požaduje plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou - zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že: 

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí 

se nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady  

v území. Celé předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která 

není novou zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní 

umístění staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

18. Mgr. Petr Tesař, Mgr. Ludmila Tesařová, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňují námitku, ve které žádají vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 
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námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí se 

nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady  

v území. Celé předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není 

novou zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní 

umístění staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

19. Mgr. Pavla Petkovová, Opava, zástupce veřejnosti – podání totožné s č. 7 

v podání, doplněném zmocněním více než 200 občanů statutárního města Opavy, uplatňuje námitku, ve 

které je požadováno vyřazení stavby propojení ulic Těšínská – Hradecká, které je součástí středního 

městského okruhu, z Územního plánu Opavy; nebylo dodrženo zadání, ve kterém bylo 

uvedeno“…nenavrhovat propojení ulic Těšínská – Hradecká v úrovni středního městského okruhu“; 

výstavbou by komunikace zavlekla tranzitní dopravu do hustě obydlené zóny; ze zadání vyplývá, že 

propojení v úrovni středního městského okruhu je zbytečné, dostupnost Kylešovic je možné řešit s využitím 

současných komunikací, případně vybudováním nových mimo obytné zóny; stavba negativně ovlivní životní 

prostředí, fyzické i psychické zdraví občanů, dojde ke kontaminaci půdy; řešení je v rozporu s úkoly a cíli 

územního plánování, lokalitu určenou převážně k rodinnému bydlení je třeba chránit, nikoliv devastovat 

sběrnou komunikací; vlastníci pozemků jsou omezeni nejen ve svých vlastnických právech, ale i udržováni 

v nepříjemné a zbytečné nejistotě; pro navrhované propojení není proveden geologický průzkum, 

geologické podloží není pro navrhovanou výstavbu vůbec ideální; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pořizování územního plánu je dynamický proces, který prochází fázemi, zadání nemusí být identické 

s návrhem, v rámci pořizování územního plánu se území prověřuje v širších vztazích. Pro střední městský 

okruh bude vymezena územní rezerva spolu se stanovením podmínek využití. Trasa středního městského 

okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována na podkladu „Odborného stanoviska 

ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., březen 

2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká – Těšínská“ (zpracovatel: 

HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního systému dopravní koncepce 

města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování stávajícího radiálního systému 

komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou propojeny komunikacemi 

vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města budou vytvořeny podmínky k 

převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO by sloužil především potřebám 

vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy ze stávajících komunikací 

vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem historického centra města, kde byla již 

v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou roční průměrná denní intenzita 28 000 

vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních možností intravilánové komunikace. SMO 

umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem historického jádra města, ale je významný 

i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části města Opavy, protože bude sloužit především 

cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi 

Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO 

významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice v Opavě z dotčených částí města a navazujících 

území, bude významnou trasou v případě havárií na vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě 
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linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do 

tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské v úseku od křižovatky se SMO do centra města by 

bylo možné území revitalizovat. SMO je také významným doplnění základního komunikačního systému 

města v oblasti Kylešovského kopce. Protože řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich 

šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která 

tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti 

Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí 

kolem stávajících komunikací v této oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část 

dopravy z těchto dvou komunikací se přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a 

do ulice Hobzíkovy Je zpracováván „Plán udržitelné městské mobility Opava“, který navrhuje trvale 

udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší 

dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování 

návrhu Územního plánu Opavy. Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská bude 

území chráněno vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude 

územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení 

znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

20. Pavel Hrabec, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí 

se nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

21. Lenka Frolichová, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 
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staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí se 

nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

22. Alena Kaplanová, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí se 
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nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

23. Ing. Radomír Neděla, Opava – podání totožné s č. 7 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s vybudováním silničního obchvatu – plocha OP-P25 (střední 

městský okruh) s odkazem na sousední pozemky p. č. 3091/3 a 3091/7 v k. ú. Opava-Předměstí a žádá, aby 

záměr nebyl do územního plánu zařazen, případně aby daná lokalita byla změněna na klidovou ochrannou 

a zdravotně nezávadnou zónu; záměrem by došlo k nárůstu exhalací, které jsou významně toxické, výrazně 

by ohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Trasa středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována  

na podkladu „Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě 

propojení Hradecká – Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást 

radiálně okružního systému dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba 

přebudování stávajícího radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální 

směry jsou propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem 

města budou vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. 

SMO by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část 

dopravy ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou 

roční průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních 

možností intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části 

města Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a 

jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se 

nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií  

na vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a 

Těšínské se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice 

Těšínské v úseku od křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také 

významným doplnění základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože 

řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně 

předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude 

znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i 

snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, 

nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se 

přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy Je zpracováván 

„Plán udržitelné městské mobility Opava“, který navrhuje trvale udržitelný dopravní systém města 

zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní 

strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy.  

Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská bude území chráněno vymezením plochy 

územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude územím, ve kterém jsou stanoveny 

podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou 
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realizaci tohoto záměru. 

24. Věra Quasnitzová, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí se 

nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

25. Josef Weinhold, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňuje námitku, ve které žádá vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňuje tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí 

se nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

26. Dušan Vostal, Opava, Dušan Vostal – DUMAG 

uplatňuje námitku, ve které žádá, aby využití pozemků p. č. 2351/10 a 2351/12 v k. ú. Opava-Předměstí bylo 

v návrhu změněno z ploch zeleně na plochy smíšené výrobní, popř. plochy podnikatelských aktivit tak, jak je 

např. navrženo na sousedních parcelách pro firmy ESTOM, spol. s.r.o., tj. pozemky p. č. 2351/8, 2351/9, 

2351/10, 2351/11a také na pozemku p. č. 2349/15, t. č. nově zkolaudovaná pekárna Knappe, stávajícím 

návrhem by došlo ke znehodnocení vlastníkovy investice; v minulých letech byly na těchto a sousedních 

pozemcích povoleny a zkolaudovány podnikatelské aktivity pro původního vlastníka – prodejní a servisní 

autocentrum CMS (nyní slouží jako prodejna zahradní techniky VERCO) se zpevněnými a parkovacími 

plochami, přípojkami na inženýrské sítě, přeložky VTL, přeložky venkovního vedení VN atd. (kolaudační 

rozhodnutí ze dne 9. 7. 2007 MMOP 74899/2007), v roce 2008 došlo k rozdělení a přečíslování pozemků a 

část pozemků byla zakoupena k podnikatelským účelům, vzhledem k charakteru okolních parcel firem 

ESTOM a Knappe nemůže změna využití působit nijak rušivě, změna vybízí k dalším podnikatelským 

aktivitám, oba pozemky jsou od roku 2007 zasíťovány, nově se na nich v roce 2011 zřídila a zkolaudovala 

nová přípojka plynu, dle zmiňovaného kolaudačního rozhodnutí bylo na pozemcích zkolaudováno mimo jiné 

také kryté stání s betonovou základovou konstrukcí, ocelovými sloupy, ocelovými rámy, zastřešení bylo 

povoleno z oplechovaných panelů bez zastřešení; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje  

odůvodnění: 

Pozemky navazují na zastavěné území, jsou dopravně přístupné z přilehlé obslužné komunikace. Požadavek 

je zapracováno v rozsahu plochy pozemků mimo vymezený dopravní koridor pro veřejně prospěšnou 

stavbu – jižní obchvat přeložka II/461 do ploch občanského vybavení komerčního charakteru. 

27. Jan Socha, Jiřina Sochová, Opava – podání totožné s č. 17 

uplatňují námitku, ve které žádají vyřazení pozemků p. č. 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 

3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3143, 3144, 3146, 3147, 3169/2, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 

3154/1, 3154/2, 3155/1, 3156, 3155/2, 3157, 3159, 3158 v k. ú. Opava-Předměstí z ploch dopravních 

staveb a jejich zařazení do plochy individuálního bydlení minimálně pro zástavbu rodinných domů, pro 

pozemky 3130 a 2184/126 požadují plochu individuálního bydlení nebo plochu zemědělskou zahrady; 

žádost odůvodňují tím, že:  

  1) střední okruh vede mimo uvedená území (viz výkres koncepce dopravní infrastruktury), 

  2) současné zařazení do ploch podnikatelských aktivit, garáží a skladů bylo vymezeno v roce 

1998 právě z důvodu plánované výstavby středního okruhu, jeho přeložením pomíjí důvod zařazení  

do území, které není určeno k bydlení,  

  3) také obytné domy U Zastávky, včetně území určeného pro novou výstavbu rodinnými domy, 

jsou zařazeny do individuálního bydlení, jsou situovány mezi dvěma tratěmi stejně jako lokalita U Cihelny, 

  4) v roce 2008 byla na ulici U Cihelny vybudována infrastruktura (nová komunikace a vedení 

inženýrských sítí) a Zastupitelstvo schválilo návrh zadání Územního plánu Opavy, z kterého vyplývá, že 

návrh nepropojení ulic Těšínská - Hradecká je zbytečný; 
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vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Lokalita mimo pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí je zastavěna stavbami  

pro bydlení a stavbami s bydlením souvisejícími, která je kompaktní historicky založenou zástavbou 

rodinnými domy se zahradami. Zařazením lokality do ploch bydlení v tomto rozsahu je stabilizací 

skutečného stavu území. Navazující nezastavěné pozemky p. č. 3130 a 2184/126 v k. ú. Opava-Předměstí se 

nacházejí mezi železničními tratěmi, tj. celostátní železniční trať č. 310 Opava východ – Olomouc a 

regionální železniční tratě č. 314 Opava – Sv. Heřmanice a č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí, a 

silnicí II. třídy tvořící hlavní propojení území Kylešovic s centrem města a dále v sousedství stávajícího 

podnikatelského areálu. Území, vzhledem ke kumulaci hluku z dopravy a z provozu stávajícího 

podnikatelského areálu, na kterém nelze vyloučit negativní vlivy není vhodnou lokalitou pro novou 

zástavbu rodinnými domy ani pro plochy zahrad sloužící každodenní rekreaci. Plocha zahrnující tyto 

pozemky je zařazena do ploch určených pro veřejnou zeleň, která zmírní negativní dopady v území. Celé 

předmětné území je součástí územní rezervy, vymezené pro střední městský okruh, která není novou 

zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění 

staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru.  

28. JUDr. Miroslav Augustin, JUDr. Pavla Augustinová, Praha, Ing. Stanislav Kofroň, Ing. Iva 

Kofroňová, Maršovice, Ing. Vratislav Randa, Beroun 

uplatňují námitku k pozemku 2351/1 v k. ú. Opava-Předměstí (součástí plochy OP-Z9), ve které nesouhlasí: 

1) s hlavním funkčním využitím plochy BH a to s využitím plochy „bytové domy samostatné“, navrhují 

nahradit názvem „bytové domy“; pojem degraduje možná variantní řešení zástavby (řadové, terasové, 

bodové bytové domy); 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pojmem „bytové domy samostatné“ byl označen bytový dům bez občanské vybavenosti, pro jednoznačný 

výklad je nahrazen obecným pojmem „bytové domy“. 

2) s funkčním využitím plochy BH a to s přípustným využitím „stavby a zařízení pro obchod (nové stavby 

s prodejní plochou do 400 m
2
), požadují zrušení tohoto limitu pro obchodní plochy a dodržení 

stávajícího limitu tj. „nepřípustné stavby: obchodní stavby nad 1000 m
2
“, požadují umožnění výstavby 

zařízení pro obchod nad 400 m
2
 jako přípustné využití, pro základní vybavenost je třeba umožnit i 

výstavbu obchodů větších 400 m
2
, 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Hlavním využitím funkční plochy je zástavba bytovými domy nebo bytovými domy s vestavěnou 

občanskou vybaveností. Stavby a zařízení pro obchod jsou pouze doplňkovým využitím plochy k tomuto 

hlavnímu využití, kterým je bydlení. Plocha 400 m
2
 se vztahuje pouze na prodejní plochu, není to velikost 

celého objektu prodejny, obchody s prodejní plochou nad 400 m
2
 nelze zařadit do základní vybavenosti, 

mají charakter regionální a nadregionální vybavenosti. Pro stavby a zařízení s větší prodejní plochou je 

vymezena v územním plánu jiná funkční plocha – plocha občanského vybavení – komerčních zařízení 

velkoplošných (OK). Tento typ staveb vyžaduje větší parkovací plochy, má zvýšené nároky na zásobování 

a nelze u těchto staveb vyloučit ovlivnění hlukových poměrů a kvality ovzduší v území. Důvodem omezení 

plošné výměry je také potřeba zachování nezpevněných ploch, které umožňují zasakování dešťových vod a 

výsadbu zeleně, která je nezbytná pro mikroklima každé lokality, zvyšuje pohodu bydlení a jeho komfort, a 

také přispívá ke ztotožnění se obyvatel s místem bydlení. Počet lokalit vhodných pro zástavbu 

vícepodlažními bytovými domy je na území města značně omezen, v návrhu Územního plánu Opavy jsou 

vymezeny pouze dvě návrhové plochy bydlení hromadného (BH), převzaté ve zmenšeném rozsahu 

z platného Územního plánu města Opavy. Jednou z nich je lokalita, zahrnující právě předmětné pozemky. 
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Navýšení plošné výměry prodejních ploch, které s sebou přináší i zvětšení zastavěné plochy vlastní stavby a 

s ní souvisejících zařízení dále omezuje rozsah ploch pro hromadnou bytovou výstavbu. 

3) s funkčním využitím plochy BH a to s přípustným využitím „stavby a zařízení pro provozování služeb a 

podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené 

v příslušných předpisech, požadují uvedení příslušných předpisů (nejsou součástí ÚP); pokud nebude 

uvedeno, o jaké předpisy se jedná, může docházet k nestandardním situacím při povolování provozů, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

V návrhu bude upravena formulace uvedené podmínky. Předmětem územního plánu není vyjmenování 

zákonných předpisů, které je nutné dodržet. Stavby, aby byly realizovatelné a mohly plnit svou funkci, musí 

splňovat příslušné předpisy. V následných řízeních příslušné orgány chránící veřejné zájmy stanoví 

podmínky, které realizaci záměrů podmiňují. 

4) se změnou výměry zastavitelné plochy na tomto pozemku, požadují dodržení současné výměry 

zastavitelného území a dodržení hranic zastavitelného území; výměra zastavitelného území je snížena 

v řádu tisíců čtverečních metrů ve vztahu k platnému ÚP, zastavitelná plocha není ovlivněna 

ochranným pásmem jižního obchvatu ani jinou známou nebo předpokládanou skutečností, tyto části 

pozemků jsou dle námi předloženého konceptu územní studie určeny pro výstavbu bytových domů a 

dopravní infrastruktury, byl by znemožněn investiční záměra došlo by k výraznému snížení tržní hodnoty 

pozemku, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že plocha je určena k zástavbě bytovými domy s většími nároky na velikost 

pozemků, je do návrhu zapracována zastavitelná plocha v rozsahu podle platného územního plánu. 

5) s funkčním využitím plochy BH, požadují umožnění přípustného využití pro hotely do 50 lůžek, obchodní 

a administrativní budovy (viz. stávající platný ÚP); uvedené stavby byly vypuštěny, tato změna snižuje 

tržní hodnotu pozemku, 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek je bezpředmětný, text podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití pro funkční plochu 

požadované obsahuje: v přípustném využití jsou mimo jiné „stavby a zařízení pro ubytování a 

administrativu …“. Jedná se o stavby doplňkové k stavbám bytových domů, které jsou hlavním využitím 

dané plochy, obdobně jako je uvedeno v platném územním plánu města Opavy. Hotely s kapacitou do 50 

lůžek jsou nahrazeny pojmem „ubytovací zařízení“, obchodní budovy pojmem „stavby a zařízení  

pro obchod“ s omezením u nových do 400 m
2
, administrativní budovy nahrazeny pojmem „stavby a 

zařízení pro administrativu“. 

6) s funkčním využitím podmínečně přípustným plochy BH a to „oplocování pozemků školských zařízení 

včetně školních hřišť, pozemků nezbytných zařízení technické infrastruktury a stávajících rodinných 

domů na základě individuálního posouzení za účelem zabezpečení prostupnosti územím“, požaduje 

definici prostupnosti území (např. komunikacemi třídy D, D2); pozemek sousedí s uzavřeným areálem 

(skleníky školního statku), jižním obchvatem (ve výhledu), poli a obchodní plochou podél Olomoucké, 

kde může docházet k nežádoucí prostupnosti území, prostupnost je v okrajové části na individuální 

posouzení, protože se jedná o poslední zastavitelné území směrem k okraji města, proto žádají  

o možnost oplocení zahrad bytových domů, kde obyvatelé věší prádlo a setkávají se při společenských a 

volnočasových aktivitách, které bude možná do budoucna potřeba oddělit, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění: 

Podmínky pro plochy bydlení hromadného (BH) budou umožňovat oplocení pozemků přináležejících 

k objektům bytových domů bez jejich další fragmentace. Požadavek na zajištění prostupnosti vychází 

z potřeby nevytvářet z oplocení bariéry a umožnit obyvatelům okolních lokalit přístup do navazujícího 

nezastavěného území. Prostupnost území je obecný pojem. Cílem prostupnosti území je zachovat stávající, 

případně vytvořit nové průchody nebo průjezdy pro pohyb osob, odbourávat stávající bariéry a zabránit 

vytváření nových. Prostupnost území může být zajištěna veřejně přístupnými komunikacemi a 

prostranstvími, chodníky, průchody a pasážemi. V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění posledních předpisů, je třeba vytvářet a chránit bezpečně 

přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty 

umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné. Veřejným prostranstvím 

jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

7) s prostorovým uspořádáním funkční plochy BH, nesouhlasí s regulativem „výšku objektu navrhovat 

s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby“, navrhují bližší specifikaci, např. dle platného ÚP (tj. 

2NP-6NP), dále nesouhlasí s regulativem „výška nového oplocení v uliční frontě do 1,5m nad upravený 

terén, požadují regulativ „1,5m“ vypustit a výšku plotu definovat na základě individuálního posouzení 

vzhledem k okolní zástavbě; požadavek na výškovou hladinu je specifický, výška okolních objektů se 

pohybuje od 1NP do 10NP a to regulativ činí nejasným, výšku plotu navrhují definovat na základě 

individuálního posouzení vzhledem k okolní zástavbě (např. výška plotu max. 2,2m), pokud půjde o 

oplocení, které nemá pouze oddělovat, ale reálně chránit majetek, bude výška 1,5m pouze 

psychologickou hranicí,  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Stanovení konkrétní výšky staveb, včetně výšky oplocení, je regulací nad rámec územního plánu. Územní 

plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 

8) s koncepcí technické infrastruktury, jelikož neřeší přeložku VTL plynovodu DN 200 č. 653 014, který 

znehodnocuje pozemek, navrhují zapracovat přeložku VTL plynovodu tak, aby se mohl pozemek 

efektivněji využít pro výstavbu bytových domů; pozemek je zatížen nejen ochranným a bezpečnostním 

pásmem, ale i věcnými břemeny inženýrských sítí, tyto snižují hodnotu pozemku a jeho efektivní využití, 

dle zpracovaného konceptu územní studie je zástavba možná za předpokladu přeložky VTL, 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Návrh přeložky VTL je třeba řešit územní studií, po jejím projednání je možné plochu nebo koridor  

pro umístění přeložky VTL zapracovat do územního plánu. Přeložka VTL je stavbou veřejné technické 

infrastruktury, tento typ staveb je možné umístit v nezastavěném území i bez jeho vymezení v územním 

plánu. 

9) s využitím plochy (Z) na tomto pozemku, požadují, aby bylo umožněno využití dle platného ÚP, tzn. 

funkční plocha (OVZ); zemědělské využití plochy mezi jižním obchvatem a zástavbou bytovými domy 

není vhodné a těžko realizovatelné (násyp a ochranné pásmo obchvatu), plocha je vhodná  

pro volnočasové aktivity obyvatel, doprovodnou zeleň, doprovodné dopravní stavby, parky, sadové 

úpravy (viz platný ÚP), již jsme iniciovali průchod cyklostezky tímto územím podél hranice 

zastavitelného území, chtěli bychom mít tuto část pozemku připravenou pro doprovodné aktivity  

na cyklostezce (parkové úpravy, cvičící stroje, drobná hřiště pro děti, val pro účel odclonění silničního 

obchvatu), které jsou na zemědělské půdě nerealizovatelné 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 
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Navrhovaná plocha pro každodenní sportovní aktivity a rekreaci bude navazovat na plochu bydlení, která 

vzhledem ke své velikosti předpokládá velkou koncentraci obyvatel. Jejím vymezením za plochu 

hromadného bydlení směrem k budoucí komunikaci západní část jižního obchvatu bude možné umísťovat 

záměry každodenní rekreace a sportovních aktivit, které zvyšují kvalitu života obyvatel, ale které svým 

provozem nebo svou velikostí omezují bydlení, mimo plochu hromadného bydlení. Okrajovou částí plochy 

bydlení je vedena cyklotrasa Hradec nad Moravicí – Opava – státní hranice ČR/Polsko. V nově navržené 

ploše bude možné realizovat záměry, které zvýší její atraktivitu a zlepší podmínky využití území pro účely 

rekreace a cestovního ruchu. 

29. EKOTOXA s.r.o., jednatel společnosti Dr. Ing. Jiří Vrubel 

uplatňuje námitku ke tvaru a velikosti plochy občanského vybavení na pozemku p. č. 2656/12, žádá 

zapracování změny v souladu s platným územním rozhodnutím č. j. 48060/2012 ze dne 14. 5. 2012 a 

v souladu se záměry funkčního využití, současně žádají o vypracování územní studie, která by podrobně 

řešila dopravní obslužnost celé plochy BI pod pozemky 2656/12, 2656/1, 2656/13, 2656/35, 2656/36, 

2656/37 v k. ú. Opava-Předměstí a pod pozemky 2714 a 2715/1v k. ú. Kylešovice, 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Územní rozhodnutí řeší podrobněji záměr v území, v návrhu je respektováno, tvar plochy občanského 

vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je dle územního rozhodnutí upraven. Pro plochy OP-Z17 a  

KY-Z1, plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) je stanoven požadavek na zpracování 

územních studií, jejich součástí bude i řešení dopravní infrastruktury v daných plochách a napojení ploch 

na stávající komunikační síť. 

30. Ing. Pavel Moravec, Kravaře, Ing Jaromír Klimeš, Zlatníky 

uplatňují námitku, ve které požadují, aby nový Územní plán Opavy umožnil na pozemcích p. č.2890/1 a 

2890/379 v k. ú Opava-Předměstí realizovat tyto záměry: 

1) na pozemku p. č. 2890/1 mají záměr vybudovat administrativní budovu s prodejním prostorem a 

bytovou jednotkou správce areálu a garáže; v prodejně bude zboží pro zahradu, vlastní výrobky a 

související věci; předpokládaný rozměr objektu cca 12 m x 50 m, umístění viz příloha; 

2) na pozemku p. č. 2890/379 mají záměr vybudovat halu sloužící k parkování všech dopravních a 

mechanizačních prostředků (manipulační technika) a dále ke skladování zboží volně loženého 

(mulčovací kůra, zemina) a dále vyrobeného kompostu; předpokládaný rozměr haly cca 24 m x  

60 m, umístění viz příloha; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Území je zařazeno v souladu se skutečným využíváním území do plochy smíšené výrobní (VS), která 

umožní uvedené záměry. 

 

k. ú. Jaktař 

31. Kamil Vavrečka, Opava 

uplatňuje námitku, žádá o rozšíření plochy zemědělské-zahrady (ZZ) označené jako plocha JK-Z21 také na 

část pozemku p. č. 2327 v k. ú. Jaktař, která s plochou sousedí; záměrem je část takto vymezeného pozemku 

užívat jako zahradu a zbývající část nabídnou dalším zájemcům pro zahrádkářské účely; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek navazuje na navrhovanou plochu zemědělskou- zahrady (ZZ), nově navrhovaná lokalita zahrad 

rozšiřuje území k využití pro příměstskou individuální rekreaci obyvatel města bez nároku na zábor 

zemědělského půdního fondu. Území není dotčeno žádným záplavovým územím vodních toků ani jejich 

aktivní zónou. 
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32. Lenka Vitásková, Opava     

uplatňuje námitku, ve které požaduje zapracovat do Územního plánu Opavy umístění přeložky VTL č. 

652 014 DN 200 dle přiložené studie; vysokotlaký plynovod VTL DN 200 vede středem pozemků p. č. 2520, 

2532/1 a 2513 v k. ú. Jaktař, které jsou v územním plánu uvedeny jako stavební parcely a vedení neumožní 

výstavbu, pozemky jsou vedením a jeho bezpečnostním pásmem znehodnoceny, záměrem je legalizovat již 

postavené stavby a případně realizovat další výstavbu; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Přiložená studie navrhuje přeložku VTL na sousední pozemky, které jsou určeny platným Územním plánem 

města Opavy k zástavbě rodinnými domy a toto využití přejímá i nově zpracovávaný Územní plán Opavy. 

Takto navrhovanou přeložkou by byly nově zatíženy zastavitelné pozemky, přeložku VTL je vhodné 

umístit mimo vymezené zastavitelné plochy, pro přeložku není zpracována žádná dokumentace, která by 

navrhla novou trasu s ohledem na územní podmínky. Přeložka VTL je stavbou veřejné technické 

infrastruktury, tyto stavby je možné umístit v nezastavěném území i bez jeho vymezení v územním plánu.  

33. Dalibor Lusar, Opava     

uplatňuje námitku k pozemkům v k. ú. Jaktař a požaduje úpravu územního plánu: 

1) na pozemku p. č. 2370 hodlá provozovat nezemědělskou činnost, která odpovídá označení VS 

v rozsahu vyznačeném v příloze, na pozemku p. č. 2369 jsou dvě studny o hloubce vrtů 2x 40 m, 

přístupová cesta by byla po délce pozemku, protože se v hloubce nachází kanalizace spojená se 

stavbami areálu STS, viz příloha; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek je zapracován pouze částečně, a to v rozsahu hranic sousedících ploch výroby a skladování. 

Rozšíření návrhové plochy JK-22 podél návrhové plochy bydlení je v rozporu s požadavkem Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje chránit stávající i navržené plochy bydlení před hlukem 

z provozu výrobních závodů, skladových areálů, z dopravy atd. Dopravní napojení lokality je třeba řešit 

v souladu s účelným využíváním území ze zastavěných, případně zastavitelných ploch, bez dalších 

přístupových cest v nezastavěném území, které by vyžadovaly další zábor zemědělského půdního fondu.  

2) dále žádá o změnu užívání pozemku p. č. 2728, který také hodlá využívat dle označení VS, pozemek 

p. č. 2684 hodlá zpevnit panelovou cestou až k ulici Bruntálská, panelový přístup zřídí současně i 

ke zřízeným vojenským stavbám; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek nenavazuje na zastavěné území, je rozsáhlým pozemkem orné půdy v zemědělsky 

obhospodařované lokalitě. Jeho zastavěním dojde k významnému záboru zemědělského půdního fondu,  

k narušení celistvosti orné půdy a ztížení obhospodařování zemědělsky využívaných ploch v území. 

Pozemek je situován u silnice I/11 (prodloužení ulice Bruntálská), která je silnicí I. třídy, sjezdy z těchto 

komunikací jsou povolovány jen v omezené míře, z žádosti není zřejmý konkrétní záměr. 

34. Helena Hromadová, Opava  

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu pozemku p. č. 1499 v k. ú. Jaktař z orné půdy na plochu smíšenou 

obytnou venkovskou (SV), zájem výstavby rodinných domů  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

K zastavění by bylo možné vymezit jen část pozemku p. č. 1499, část pozemku se nachází v chráněném 

ložiskovém území, dobývacích prostorech a v ochranném pásmu dráhy. Návrhová plocha JK-Z13 nebyla 
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v návrhu vymezena, s ohledem na velikost zastavitelné plochy a předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. 

třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha. Předmětný pozemek tak nenavazuje na žádnou zastavitelnou plochu ani na 

zastavěné území.  

35. Silvie Víchová, Opava  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů; je vlastníkem pozemků sousedících s uvedenou plochou, v lokalitě 

vlastníci pozemků na vlastní náklady vybudovali obslužnou komunikaci, avšak ulice Pavlovského a 

navazující komunikace jsou nevhodné k většímu provozu aut než je současný, problém je vyhnutí se dvou 

protijedoucích aut, proto k dopravní obsluze dané lokality není možné využít stávající komunikace 

Pavlovského a Stypova, 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

36. Antonín Tylšar, Opava – podání totožné s č. 35  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů; je vlastníkem pozemků sousedících s uvedenou plochou, v lokalitě 

vlastníci pozemků na vlastní náklady vybudovali obslužnou komunikaci, komunikace je nevhodná k většímu 

než současnému provozu aut, nájezd z ulice Stypova je havarijní, komunikace vlastníků není k dopravní 

obsluze vhodná, ani nájezd z ulic Pavlovského nebo Stypova;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

37. Ing. Pavel Marušak a Bronislava Marušáková, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádají o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů; jsou vlastníci pozemků sousedících s uvedenou plochou, v lokalitě si 

vlastníci pozemků na vlastní náklady vybudovali všechny inženýrské sítě a obslužnou komunikaci, která 
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měla být pouze obsluhou pro tyto domy a pro toto zatížení byla také vybudována, ulice Pavlovského a 

navazující komunikace jsou nevhodné k většímu provozu aut než je současný, problém je i za současné 

situace vyhnutí se dvou protijedoucích aut, při zvýšené frekvenci by měli znesnadněn výjezd z vlastní 

parcely, k dopravní obsluze dané lokality není možné využít stávající komunikace Pavlovského a Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

38. Milan a Lenka Krejčíkovi, Opava – podání obdobné jako č. 35     

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s výstavbou rodinných domů v ploše JK-Z13; jsou vlastníci pozemků 

sousedících s uvedenou plochou, v lokalitě vlastníci pozemků na vlastní náklady vybudovali obslužnou 

komunikaci, za dané situace nesnese větší zatížení než pro stávající rodinné domy a to nemluvě  

o zimním provozu; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

39. MUDr. Martina Chudobová, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou plochy JK-Z13 z orné půdy na plochu pro výstavbu 

rodinných domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je jak předpokládá 

podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků 

sousedících s uvedenou plochou, při stavbě rodinného domu a inženýrských sítí se vycházelo ze skutečnosti, 

že zástavbou na této parcele končí další stavební aktivity v této lokalitě, přesto bylo povoleno pokračovat ve 

výstavbě dalších rodinných domů, přístupová komunikace je poddimenzovaná, neexistuje kanalizace pro 

povrchovou vodu, není osvětlení a údržba komunikace celoročně, proto podle názoru vlastníka nepřipadá 

další výstavba v lokalitě v úvahu, špatně jsou na tom okolní komunikace jako je ulice Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
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prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

40. Igor Chudoba, Opava – podání totožné s č. 35    

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou plochy JK-Z13 z orné půdy na plochu pro výstavbu 

rodinných domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je jak předpokládá 

podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků 

sousedících s uvedenou plochou, při stavbě rodinného domu a inženýrských sítí se vycházelo ze skutečnosti, 

že zástavbou na této parcele končí další stavební aktivity v této lokalitě, přesto bylo povoleno pokračovat ve 

výstavbě dalších rodinných domů, přístupová komunikace je poddimenzovaná, neexistuje kanalizace pro 

povrchovou vodu, není osvětlení a údržba komunikace celoročně, proto podle názoru vlastníka nepřipadá 

další výstavba v lokalitě v úvahu, špatně jsou na tom okolní komunikace jako je ulice Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

41. MVDr. Jaromír Sosna, Opava     

uplatňuje námitku, ve které navrhuje, aby také na pozemku p. č. 2774/1 v k. ú. Jaktař byla vymezena plocha 

SV pro rodinnou zástavbu, a aby veřejně prospěšná stavba – přeložka silnice III. třídy vedoucí po tomto 

pozemku byla vypuštěna a nahrazena silnicí obslužnou, která by zabezpečovala dostupnost rodinných domů 

postavených na pozemcích k rodinné zástavbě; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vymezená přeložka silnice III/4609 byla do konceptu převzata z územní studie, která byla zpracovaná  

na základě potřeby odklonit dopravu z klidové části s převládajícím bydlením, v konceptu stejně jako 

v platném územním plánu je veřejně prospěšnou stavbou. Silnice III/4609 je komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, její přeložení není zapracováno v bílé knize, tzn., že není záměrem preferovaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Využití objektů podél stávající silnice III/4609 (ul. 

Přemyslovců) se změnilo ve prospěch podnikatelských aktivit, pro přeložení této komunikace již není 

důvod. Přeložka silnice by v navrhované trase byla výrazným zásahem do vzhledu krajiny, protože 

vzhledem k členitosti terénu bylo ve zpracované územní studií, která trasu přeložky prověřovala, vedení její 

trasy navrženo v náspu.  

Požadavek na změnu funkčního využití plochy na bydlení nedoporučujeme zapracovat do návrhu. Pozemky 

v blízkosti komunikace I. třídy nejsou vhodné pro bydlení vzhledem k negativním vlivům z dopravního 

zatížení komunikace I. třídy, která je páteřní komunikací mezi Bruntálem a Ostravou. Předmětné území 
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doporučujeme ponechat v ploše smíšené výrobní vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekty podél ulice 

U stodol jsou již k podnikání využívány. 

42. Josef Vojkůvka, Opava     

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu pozemku p. č. 2539, 2558/1, 2558/2 a 2639 v k. ú. Jaktař a dále 

změnu pozemků p. č. 2531(v katastrální mapě jsou p. č. 2531/1 a 2531/2) a 2538 v k. ú. Jaktař na plochy 

pro podnikatelské aktivity eventuálně na občanskou vybavenost; v těsném sousedství je plánován obchvat 

města, který rozdělí stávající pole a znehodnotí jejich využití pro zemědělskou činnost, také lepší dostupnost 

hovoří pro změnu těchto pozemků;  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky jsou ornou půdou ve volné krajině, bez návaznosti na zastavěné území. V konceptu 

jsou pouze pozemky p. č. 2539 a 2538 částečně dotčeny přeložkou silnice III/4609, která nebude do návrhu 

zapracována. Vymezením těchto pozemků pro zástavbu by došlo k významnému záboru zemědělského 

půdního fondu, k narušení celistvosti orné půdy a ztížení obhospodařování zemědělsky využívaných ploch 

v území.  

43. Jiří Kupčík, Opava - podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro bydlení individuální 

– městské a příměstské a žádá o účast při pořizování územní studie včetně dopravní studie pro tuto lokalitu, 

která je i podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků 

nacházejících se bezprostředně v sousedství uvedené plochy, je to plocha s obtížně zajistitelnou dostupností, 

způsob obslužnosti není územním plánem stanoven, výstavbou nových rodinných domů v lokalitě došlo 

k nárůstu dopravy na ulicích Pavlovského a Stylová, aniž by tyto stávající místní komunikace byly k tomuto 

účelu uzpůsobeny, došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti lokality, případná výstavba by vedla k dalšímu 

zhoršení dopravní obslužnosti, dopravní obsluha lokality je nevhodná přes stávající místní komunikace – 

ulice Pavlovského a Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

44. Martin Kupčík, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro bydlení individuální 

– městské a příměstské a žádá o účast při pořizování územní studie včetně dopravní studie pro tuto lokalitu, 

která je i podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemku 

nacházejícího se bezprostředně v sousedství uvedené plochy, je to plocha s obtížně zajistitelnou dostupností, 

způsob obslužnosti není územním plánem stanoven, výstavbou nových rodinných domů v lokalitě došlo 

k nárůstu dopravy na ulicích Pavlovského a Stylová, aniž by tyto stávající místní komunikace byly k tomuto 

účelu uzpůsobeny, došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti lokality, případná výstavba by vedla k dalšímu 

zhoršení dopravní obslužnosti, dopravní obsluha lokality je nevhodná přes stávající místní komunikace – 

ulice Pavlovského a Stypova; 

vypořádání: 
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námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

45. Marie Kupčíková, Opava - totožná s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro bydlení individuální 

– městské a příměstské a žádá o účast při pořizování územní studie včetně dopravní studie pro tuto lokalitu, 

která je i podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků 

nacházejících se bezprostředně v sousedství uvedené plochy, je to plocha s obtížně zajistitelnou dostupností, 

způsob obslužnosti není územním plánem stanoven, výstavbou nových rodinných domů v lokalitě došlo 

k nárůstu dopravy na ulicích Pavlovského a Stylová, aniž by tyto stávající místní komunikace byly k tomuto 

účelu uzpůsobeny, došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti lokality, případná výstavba by vedla k dalšímu 

zhoršení dopravní obslužnosti, dopravní obsluha lokality je nevhodná přes stávající místní komunikace – 

ulice Pavlovského a Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

46. Josef Kaspřík, Opava - totožná s č. 35    

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie, která je i podmínkou pro realizaci případné výstavby 

rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků nacházejících se bezprostředně v sousedství uvedené 

plochy, je zde postaveno několik rodinných domů, komunikace nevyhovuje ani pro tyto domy, natož  

pro novou výstavbu, nejsou tu chodníky, z garáží se přímo vyjíždí do komunikace, která je úzká; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 
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předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

47. Martin Stropek, Opava  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemku p. č. 1555 v k. ú. Jaktař 

z plochy RM (plochy rodinné zástavby městského typu) na ornou půdu a plochu individuálního bydlení BI; 

v platném územním plánu je tato parcela celá určena k výstavbě RM, v konceptu je z této parcely určeno 

k výstavbě BI už jen cca 50%, zbytek je změněn na zemědělskou půdu, jde o velké omezení pro další využití 

této parcely, změnou dojde ke znehodnocení výše uvedené parcely; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pro předmětné území byla zpracovaná územní studie „Územní studie Květinová, Sluneční, Opava-Jaktař, 

veřejná, technická a dopravní infrastruktura“, která vycházela z možností předmětné lokality, zohlednila 

limity území a navrhla koncepci dopravní a technické infrastruktury s ohledem na účelné využití území a 

platný Územní plán města Opavy. Tato územní studie, která reálně zhodnotila možnosti zástavby  

na pozemcích v lokalitě s ohledem na trasu hlavního vodovodního řadu a trasu VTL plynu, byla podkladem 

pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy.  

48. Lenka Vitásková, Opava 

uplatňuje námitku proti nezahrnutí pozemků p. č. 2532/1 a 2520 v k. ú. Jaktař do ploch SV (plochy smíšené 

obytné venkovské); nesouhlasí s tím, že část pozemku p. č. 2532/1, ačkoliv spadá celý pozemek  

do zastavěného území, není zahrnut do stejného druhu pozemku SV jako zbylá část tohoto pozemku a 

zůstává i nadále, přestože podal již dříve několik žádostí o změnu, zařazen do orné půdy, pozemek neslouží 

k žádné intenzivní zemědělské činnosti, je oplocen a užíván jako zahrada, odůvodnění, že přes pozemek je 

plánována přeložka silnice III/4609 je nedostačující, za touto případnou komunikací III. třídy (i když 

přihlédne k ochrannému pásmu) ještě zbývá dost velká část pozemku, která by měla být zahrnuta do stejné 

kategorie; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Do konceptu byla zapracována územní studie pro přeložku silnice III/4609, podle které přetínala vzhledem 

k členitosti terénu v lokalitě přeložka této komunikace oba předmětné pozemky v náspu. Přístup 

k odděleným částem uvedených pozemků byl značně ztížen. Vzhledem k tomu, že do návrhu 

není zapracována přeložka silnice III/4609, jsou pozemky zařazeny do ploch bydlení (SV). 

49. Milan Ziffer, Opava, zmocněný k podání námitky – podání totožné s č. 47    

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemku p. č. 1554 v k. ú. Jaktař 

z plochy RM (plochy rodinné zástavby městského typu) na ornou půdu a plochu individuálního bydlení BI; 

v platném územním plánu je tato parcela celá určena k výstavbě RM, v konceptu je z této parcely určeno 

k výstavbě BI už jen cca 1/6, zbytek je změněn na zemědělskou půdu, jde o velké omezení pro další využití 

této parcely, změnou dojde ke znehodnocení výše uvedené parcely; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Pro předmětné území byla zpracovaná územní studie „Územní studie Květinová, Sluneční, Opava-Jaktař, 

veřejná, technická a dopravní infrastruktura“, která vycházela z možností předmětné lokality, zohlednila 

limity území a navrhla koncepci dopravní a technické infrastruktury s ohledem na účelné využití území a 

platný Územní plán města Opavy. Tato územní studie, která reálně zhodnotila možnosti zástavby  
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na pozemcích v lokalitě s ohledem na trasu hlavního vodovodního řadu a trasu VTL plynu, byla podkladem 

pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. 

50. Jana Ziffrová, Opava, zástupce veřejnosti  

v podání, doplněném zmocněním více než 200 občanů statutárního města Opavy, uplatňuje námitku proti 

návrhu přeložky III. třídy silnice III/4609; navrhovaná přeložka nesníží zatížení současné komunikace, 

která byla nově zrekonstruovaná, neboť stávající firmy mají vjezd ze stávající ulice Přemyslovců a nemají 

možnost se na přeložku nikterak napojit, komunikace i přes nově uvažovanou výstavbu bude nadále 

využívaná, uvažovaná komunikace nemá vyústění na plánovaný obchvat Opavy, vybudování komunikace by 

přivedlo do lokality opět zvýšení provozu a tranzit vozidel, návrh přeložky jde i proti samotným záměrům 

územního plánu a strategie rozvoje moravskoslezského kraje; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Vymezená přeložka silnice III/4609 byla do konceptu převzata z územní studie, která byla zpracovaná  

na základě potřeby odklonit dopravu z klidové části s převládajícím bydlením, v konceptu stejně jako 

v platném územním plánu je veřejně prospěšnou stavbou. Silnice III/4609 je komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, její přeložení není zapracováno v bílé knize, tzn., že není záměrem preferovaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Využití objektů podél stávající silnice III/4609 (ul. 

Přemyslovců) se změnilo ve prospěch podnikatelských aktivit, pro přeložení této komunikace již není 

důvod. Přeložka silnice by v navrhované trase byla výrazným zásahem do vzhledu krajiny, protože 

vzhledem k členitosti terénu bylo ve zpracované územní studií, která trasu přeložky prověřovala, vedení její 

trasy navrženo v náspu.  

51. Josef Mateřanka, Opava – podání totožné s č. 41    

uplatňuje námitku, ve které navrhuje rozšíření plochy „SV“ (plochy smíšené obytné venkovské) mimo jiné 

také na pozemky p. č. 2770, 2771, 2752, 2741 a 2740 v k. ú. Jaktař; navrhuje, aby veřejně prospěšná stavba 

– přeložka silnice III. třídy vedoucí mimo jiné po pozemku p. č. 2770 v k. ú. Jaktař byla z územního plánu 

zcela vypuštěna a nahrazena silnicí obslužnou, která by zabezpečovala dopravní obslužnost fyzických osob 

k rodinným domům postaveným na pozemcích k rodinné zástavbě specifikovaným výše; v současnosti na 

pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Jaktař stojí rodinný dům, rozšíření plochy SV v předmětné lokalitě, která 

umožní stavby rodinného bydlení, koresponduje s již založeným trendem využití tohoto území, území 

poskytuje ideální podmínky pro rodinné bydlení; vybudování veřejně prospěšné stavby – přeložka silnice 

III. třídy by vedlo k dramatickému zvýšení dopravní zátěže, a to nikoli pouze vůči pozemkům p. č. 401, 402, 

403, které jsou trvale využívány k rodinnému bydlení; v případě rodinného domu na pozemku p. č. 402 by 

vzniklo nebezpečí nadlimitního hlukového a pachového zatížení této v současné době k rodinnému bydlení 

ideálně využitelné stavby; má za to, že technické napojení přeložky silnice III. třídy na kruhový objezd by 

mohlo být realizováno toliko s velkými technickými a finančními obtížemi; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vymezená přeložka silnice III/4609 byla do konceptu převzata z územní studie, která byla zpracovaná  

na základě potřeby odklonit dopravu z klidové části s převládajícím bydlením, v konceptu stejně jako 

v platném územním plánu je veřejně prospěšnou stavbou. Silnice III/4609 je komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, její přeložení není zapracováno v bílé knize, tzn., že není záměrem preferovaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Využití objektů podél stávající silnice III/4609 (ul. 

Přemyslovců) se změnilo ve prospěch podnikatelských aktivit, pro přeložení této komunikace již není 

důvod. Přeložka silnice by v navrhované trase byla výrazným zásahem do vzhledu krajiny, protože 

vzhledem k členitosti terénu bylo ve zpracované územní studií, která trasu přeložky prověřovala, vedení její 

trasy navrženo v náspu.  

Požadavek na změnu funkčního využití plochy na bydlení nedoporučujeme zapracovat do návrhu. Pozemky 

v blízkosti komunikace I. třídy nejsou vhodné pro bydlení vzhledem k negativním vlivům z dopravního 

zatížení komunikace I. třídy, která je páteřní komunikací mezi Bruntálem a Ostravou. Předmětné území 
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doporučujeme ponechat v ploše smíšené výrobní vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekty podél ulice 

U stodol jsou již k podnikání využívány. 

52. Jarmila Mateřanková, Opava – podání totožné s č. 41    

uplatňuje námitku, ve které navrhuje rozšíření plochy „SV“ (plochy smíšené obytné venkovské) mimo jiné 

také na pozemky p. č. 2770, 2771, 2752, 2741 a 2740 v k. ú. Jaktař; navrhuje, aby veřejně prospěšná stavba 

– přeložka silnice III. třídy vedoucí mimo jiné po pozemku p. č. 2770 v k. ú. Jaktař byla z územního plánu 

zcela vypuštěna a nahrazena silnicí obslužnou, která by zabezpečovala dopravní obslužnost fyzických osob 

k rodinným domům postaveným na pozemcích k rodinné zástavbě specifikovaným výše; v současnosti na 

pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Jaktař stojí rodinný dům, rozšíření plochy SV v předmětné lokalitě, která 

umožní stavby rodinného bydlení, koresponduje s již založeným trendem využití tohoto území, území 

poskytuje ideální podmínky pro rodinnou zástavbu; vybudování veřejně prospěšné stavby – přeložka silnice 

III. třídy by zcela zásadním způsobem zasáhlo do vlastnického práva, což by se projevilo ve značném 

poklesu ceny pozemků, vybudování přeložky silnice III. třídy by vedlo k dramatickému zvýšení dopravní 

zátěže, a to nikoli pouze vůči pozemkům, které jsou trvale využívány k rodinnému bydlení; v případě 

rodinného domu na pozemku p. č. 402 by vzniklo nebezpečí nadlimitního hlukového a pachového zatížení 

této v současné době k rodinnému bydlení ideálně využitelné stavby; nad výše uvedené má za to, že 

technické napojení přeložky silnice III. třídy na kruhový objezd by mohlo být realizováno toliko s velkými 

technickými a finančními obtížemi; v souladu s návrhem na rozšíření plochy SV je tedy vybudování toliko 

„obslužné komunikace“ za účelem zabezpečení dopravní dostupnosti k rodinným domům vystavěným na 

„pozemcích k rodinné zástavbě“ namísto přeložky III. třídy; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vymezená přeložka silnice III/4609 byla do konceptu převzata z územní studie, která byla zpracovaná  

na základě potřeby odklonit dopravu z klidové části s převládajícím bydlením, v konceptu stejně jako 

v platném územním plánu je veřejně prospěšnou stavbou. Silnice III/4609 je komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, její přeložení není zapracováno v bílé knize, tzn., že není záměrem preferovaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Využití objektů podél stávající silnice III/4609 (ul. 

Přemyslovců) se změnilo ve prospěch podnikatelských aktivit, pro přeložení této komunikace již není 

důvod. Přeložka silnice by v navrhované trase byla výrazným zásahem do vzhledu krajiny, protože 

vzhledem k členitosti terénu bylo ve zpracované územní studií, která trasu přeložky prověřovala, vedení její 

trasy navrženo v náspu.  

Požadavek na změnu funkčního využití plochy na bydlení není zapracován do návrhu. Pozemky v blízkosti 

komunikace I. třídy nejsou vhodné pro bydlení vzhledem k negativním vlivům z dopravního zatížení 

komunikace I. třídy, která je páteřní komunikací mezi Bruntálem a Ostravou. Předmětné území je 

ponecháno v ploše smíšené výrobní vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekty podél ulice U stodol jsou 

již k podnikání využívány. 

53. Ing. Martin Poloch, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je i podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; v lokalitě je postaveno cca 17 nových rodinných domů, 

na 4 pozemcích se budou stavět další a dále jsou zde parcely se zahrádkami a rodinné domy stávající, to vše 

obsluhuje jedna komunikace, která je již teď přetížená, ulice Pavlovského a další navazující komunikace je 

naprosto nevhodná a nebezpečná k většímu než současnému provozu aut, kdy i za současné situace je 

problém vyhnutí se 2 protijedoucích aut, k dopravní obsluze této plánované lokality, na které má vyrůst 50 

až 60 nových domů, k nimž připadne cca 100 až 150 automobilů není v žádném případě možné, vhodné a 

dopravně bezpečné, dle názoru vlastníka, použít stávající komunikaci Pavlovského nebo Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
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prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

54. Lenka Melová, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je i podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; je vlastníkem pozemků sousedící s dotčenou lokalitou 

JK-Z 13; v lokalitě je postaveno cca 17 nových rodinných domů, na 4 pozemcích se budou stavět další a 

dále jsou zde parcely se zahrádkami a rodinné domy stávající, to vše obsluhuje jedna komunikace, která je 

již teď přetížená, ulice Pavlovského a další navazující komunikace je naprosto nevhodná a nebezpečná 

k většímu než současnému provozu aut, kdy i za současné situace je problém vyhnutí se 2 protijedoucích 

aut, k dopravní obsluze této plánované lokality, na které má vyrůst 50 až 60 nových domů, k nimž připadne 

cca 100 až 150 automobilů není v žádném případě možné, vhodné a dopravně bezpečné, dle názoru 

vlastníka, použít stávající komunikaci Pavlovského nebo Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

55. Marek Grabovský, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí vymezením funkční plochy JK-Z13 pro výstavbu rodinných domů; 

příjezdová komunikace není uzpůsobená enormnímu nárůstu počtu aut, velice nebezpečná v zimním období, 

nedochází k odklizení vozovky, což má za následek náledí a problém v dopravě, jedná se o ulice Stypova a 

Pavlovského, rodinný dům máme situován jen na jižní stranu, zástavbou dalších rodinných domů za nimi 

dojde k jeho zastínění a účel projektu tím ztratí na významu; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 
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dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

56. Petra Grabovská, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí vymezením funkční plochy JK-Z13 pro výstavbu rodinných domů; 

příjezdová komunikace byla zřízena na počátku pro určitý počet rodinných domů, je velice úzká, dvě auta 

mají problém se vyhnout, v zimě je příjezdová komunikace velmi nebezpečná – náledí, prudký svah a úzká 

silnice mají za následek neprůjezdnost a tím i parkování aut v okolí, komunikace už při výstavbě dalších 

rodinných domů prošla zatížením nákladních aut a domíchávačů, což mělo za následek její poničení; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 7.10 SEA 

vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože plocha JK-

Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

57. Radka Lukešová, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je i podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; na ulici Stypova je vlastníkem pozemků a rodinného 

domu, ulice Stypova je již nyní přetížená provozem aut, je v neutěšeném a havarijním stavu, vyhnutí dvou 

protijedoucích aut je zásadní problém, proto není k dopravní obsluze dané lokality v žádném případě 

vhodné, dle názoru vlastníka, použít stávající komunikaci Stypova; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože 

plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

58. Jiří Vrbický, Stěbořice, Antonín Vrbický, Brno, Ing. Milada Vrbická, Opava, Jan Vrbický, 

Opava, Marie Vrbická, Opava    

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se začleněním pozemku p. č. 2954 v k. ú. Jaktař do ploch výroby a 

skladování – lehký průmysl (VL), požadují, aby byl pozemek v ploše smíšené obytné venkovské (SV)  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  
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Pozemek je v platném Územním plánu města Opavy spolu s okolními pozemky součástí ploch průmyslu, 

v konceptu byla celá lokalita zařazena do ploch lehkého průmyslu. Předmětný pozemek je situován u ulice 

Vávrovická a sousedí se stávajícím areálem firmy Nowaco, nenavazuje na plochy bydlení, tyto jsou podél 

druhé strany komunikace. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vymezování území,  

ve znění pozdějších předpisů, se plochy s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování 

v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m
2
. Uvedený pozemek nedosahuje výměry 

pro vymezení samostatné zastavitelné plochy, na pozemku vzhledem k jeho velikosti 41 m
2
 není možné 

umístit rodinný dům. 

59. Eva Herrmannová, Velké Hoštice – podání totožné s č. 41     

uplatňuje námitku, ve které navrhuje rozšíření plochy „SV“ (plochy smíšené obytné venkovské) mimo jiné 

také na pozemky p. č. 2773 a 2743 v k. ú. Jaktař; navrhuje, aby veřejně prospěšná stavba – přeložka silnice 

III. třídy vedoucí mimo jiné po pozemku p. č. 2773 v k. ú. Jaktař byla z územního plánu zcela vypuštěna a 

nahrazena silnicí obslužnou, která by zabezpečovala dopravní obslužnost fyzických osob k rodinným 

domům postaveným na pozemcích k rodinné zástavbě specifikovaným výše; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vymezená přeložka silnice III/4609 byla do konceptu převzata z územní studie, která byla zpracovaná  

na základě potřeby odklonit dopravu z klidové části s převládajícím bydlením, v konceptu stejně jako 

v platném územním plánu je veřejně prospěšnou stavbou. Silnice III/4609 je komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, její přeložení není zapracováno v bílé knize, tzn., že není záměrem preferovaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Využití objektů podél stávající silnice III/4609 (ul. 

Přemyslovců) se změnilo ve prospěch podnikatelských aktivit, pro přeložení této komunikace již není 

důvod. Přeložka silnice by v navrhované trase byla výrazným zásahem do vzhledu krajiny, protože 

vzhledem k členitosti terénu bylo ve zpracované územní studií, která trasu přeložky prověřovala, vedení její 

trasy navrženo v náspu.  

Požadavek na změnu funkčního využití plochy na bydlení nedoporučujeme zapracovat do návrhu. Pozemky 

v blízkosti komunikace I. třídy nejsou vhodné pro bydlení vzhledem k negativním vlivům z dopravního 

zatížení komunikace I. třídy, která je páteřní komunikací mezi Bruntálem a Ostravou. Předmětné území 

doporučujeme ponechat v ploše smíšené výrobní vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekty podél ulice 

U stodol jsou již k podnikání využívány. 

60. Miroslav Král, Opava , Ing. Tomáš Král, Stěbořice  

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 649, 648, 655 a 657 v k. ú. Jaktař, nesouhlasí se změnou zařazení 

pozemku p. č. 649 v k. ú. Jaktař do ploch smíšených obytných městských (SM) a trvají na jeho ponechání 

v plochách, určených pro výstavbu průmyslového charakteru VS; pozemek p. č. 649 v k. ú. Jaktař byl 

pořízen po konzultaci s odborem hlavního architekta a územního plánu v této lokalitě právě proto, že tato 

plocha je v platném územním plánu je plochou (PA)-plochou podnikatelských aktivit, technického vybavení, 

skladů a garáží, záměrem bylo a stále je na pozemku vystavět novou provozní budovu pekárny a přestěhovat 

do ní výrobnu tyčinek z Opavy-Kateřinek, kde jen obtížně plní požadavky na certifikovanou výrobu potravin 

na evropské úrovni, vzhledem k ekonomické situaci v České republice a v Evropě byli nuceni investici 

časově posunout, v současnosti by mohla realizace takového záměru ohrozit samotnou existenci společnosti 

s dalšími vlivy, např. vliv na zaměstnanost – celkem 25 zaměstnanců; jsou vlastníci 4 sousedících pozemků, 

uvedení pozemků do dnešní podoby trvalo 7 let, schválením zařazení pozemku p. č. 649 v k. ú. Jaktař  

do ploch SM by byl záměr postavit na pozemku provozovnu zamýšleného rozsahu neuskutečnitelný, 

investice do nákupu těchto pozemků by byla zmařena, proto trvají alespoň na ponechání pozemku p. č. 649 

v k. ú. Jaktař v ploše VS, ponechání v ploše VS i logicky navazuje na plochu VS na pozemcích jak bývalé 

Benziny, tak Agrostavu a Agrozetu na ulici Palhanecké; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky navazují na stávající podnikatelský areál, jsou dobře dopravně dostupné z veřejné komunikace, 

dostupná je potřebná technická infrastruktura, pozemky se nacházejí také v ochranném pásmu železnice. 
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Vlastník jednoho z pozemků požaduje změnu funkčního využití v území pro potravinářskou výrobu. 

Vzhledem uvedeným skutečnostem doporučujeme pozemky zapracovány do ploch pro podnikání jako 

podmínečně zastavitelné vzhledem k jejich poloze v 2. stupni ochranného hygienického pásma vodního 

zdroje Jaktařský zářez. Zástavbu umožnit za předpokladu prokázání nezhoršení podmínek v ochranném 

pásmu vodního zdroje. 

61. Hana Moslerová, Opava – podání totožné s č. 35     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných 

domů a žádá o účast při pořizování územní studie pro tuto lokalitu, která je i podmínkou pro realizaci 

případné výstavby rodinných domů v této lokalitě; vlastník rodinného domu na ulici Stypova upozorňuje na 

špatný stav této komunikace, chodníků a odtoku dešťové vody z kopce místního hřbitova a na přetěžování 

ulice novými uživateli rodinných domů na ulici Pavlovského, pro případnou další výstavbu nových 

rodinných domů není možné používání a zatěžování ulice Stypova těžkou technikou, zásadně protestuje 

proti používání ulice k tomuto účelu a požaduje vyřešení dané situace; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 7.10 SEA 

vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Protože plocha JK-

Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, znamená velký 

předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. Jaktař jsou již 

pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu 

města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou zastavitelnou plochu. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

k. ú. Kateřinky u Opavy 

62. Luděk Kyjovský, Opava 

uplatňuje námitku, ve které požaduje doplnit „prostorové uspořádání“ pro plochu smíšenou obytnou 

městskou (SM) tak, aby bylo umožněno realizovat výstavbu také řadových a atriových domů; uvažuje  

o výstavbě atriových domů na výše uvedených parcelách; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Požadavek na možnost umístit v plochách bydlení kromě samostatně stojících rodinných domů také i další 

typy rodinných domů je v souladu s  účelným využíváním území. 

63. Ladislav Černý, předseda ZO ČZS, osada Zátiší, Opava – zástupce veřejnosti   

v podání, doplněném zmocněním více než 200 občanů statutárního města Opavy, uplatňuje námitku, ve 

které podepsaní požadují v lokalitě zahrádkářské osady Zátiší a U starého cukrovaru převážně na 

pozemcích 2301/1 a 2303/3 v k. ú. Kateřinky u Opavy a v jejich okolí zachovat plochy zahrádek a 

nesouhlasí se změnou na plochy zemědělské, požadují zrušení vymezení aktivní zóny záplavového území na 

dotčených pozemcích, na nichž se zahrádkové osady nacházejí, požadují, aby město podniklo formální a 

právní kroky k tomu, aby bylo v lokalitě vyhlášení aktivní zóny záplavového území zrušeno, aktivní zóna 

není vyhlášena souladu se zákonem, zahrádkářské osady se nenacházejí v zastavěném ani v území určeném 

k zástavbě podle platného územního plánu ani v konceptu; požadují v územním plánu zrušení vymezení 

plochy pro asanaci na dotčených pozemcích, dle stavebního zákona existuje pojem „územní opatření o 

asanaci území“, které „se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž 

důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území“, jenže k takové události nikdy nedošlo, dokonce ani 

katastrofální povodně roku 1997 nezpůsobily změnu ve využití území, stále jsou to zahrady, dále se „územní 
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opatření o asanaci území vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, z důvodů 

hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném 

zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném zájmu 

nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území“, jenže vymezená 

území zahrádkářských osad se nenacházejí v zastavěném území, považují za nepřípustné, aby plochou 

asanace byla rozuměna dopředu plánovaná likvidace pro případ, že by v budoucnu přišla povodeň, jež by 

zdecimovala území do stavu, kdy by bylo nutno vyhlásit územní opatření o asanaci, toto opatření je možno 

vyhlásit ve chvíli, kdy taková katastrofální situace nastane, nikoliv hypoteticky dopředu, protože účelově 

poškozuje vlastníky pozemků i staveb, jejich majetková práva a znehodnocuje pozemek i stavby soukromých 

vlastníků; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné území je lokalitou se stávajícími zahrádkami, které je již zastavěno zahrádkářskými chatkami, 

vymezení plochy zahrad na tomto území je stabilizací skutečného stavu v území. Záplavové území a jeho 

aktivní zóna jsou limity území, které územně plánovací dokumentace pouze přebírá, sama je nevymezuje. 

Rozsah záplavového území stanoví na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad, který na návrh správce 

vodního toku dále vymezí aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

V roce 2013 byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné 

také pro úsek Kravaře – Držkovice, která je také podkladem pro aktualizaci návrhu na stanovení 

záplavového území v tomto úseku. Do návrhu bude zapracováno platné znění stanoveného záplavové území 

a jeho aktivní zóny pro vodní tok Opava. Záplavové území a jeho aktivní zóna již od jejich stanovení 

vodoprávním úřadem limitují další zástavbu v takto dotčených územích a výrazně omezují podmínky 

využití území stanovené územním plánem. Vymezení aktivní zóny záplavového území se neomezuje pouze 

na zastavěné území a zastavitelné plochy, ale dle vodního zákona je možné ho vymezit i v dalších územích. 

Pro vodní tok řeky Opavy bylo stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní zóna v souladu 

s vodním zákonem v rozsahu ř. km 0,000 – 47,800 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V rozsahu 

aktivní zóny už dnes nová zástavba není možná, na stávajících objektech je možné provádět udržovací 

práce a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktualizovaném návrhu 

záplavového území a jeho aktivní zóny je předmětné území bez významnějších změn – pozemky p. č. 

2301/3 a 2303/3 v k. ú. Kateřinky u Opavy se téměř ve stejném rozsahu nacházejí nejen v záplavovém 

území vodního toku řeky Opavy, ale i v jeho aktivní zóně. 

požadují přehodnocení stanovení biocentra severně a severovýchodně od zahrádkářských osad, požadují, 

aby budoucí biocentrum respektovalo hranice již existujících a navíc ojedinělých biotopů a existenci 

zahrádkářských osad, nesouhlasí se zrušením stávajícího biocentra v prostoru lesa severovýchodně  

od zahrádkářských osad a navrhují úpravu vymezení plochy biocentra a biokoridoru L78 LBC a L79 LBK, 

biocentrum a zahrádkářská osada spolu existují v symbióze, předmětné zahrádkářské osady jsou desítky let 

staré plochy zeleně se značnou ekologickou rozmanitostí, mají velmi důležitý význam z hlediska genofondu 

ovocných stromů, společenstva volně žijících živočichů využívají obou ploch společně;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Rozsah biocentra a vedení biokoridoru doporučujeme upravit dle reálných možností území spolu s využitím 

stávajících prvků krajinné zeleně a v souladu s požadavky na vymezení prvků ÚSES. 

64. Ing. arch. Tomáš Machovský, Opava  

uplatňuje námitku, ve které žádá zachování stávajícího přístupu na parcelu č. 1512/2 v zadní části pozemku, 

severní plot hraničí s plochou označenou KA-Z5 (BI), parcela slouží jako zahrada, k její funkci je nezbytný 

přístup pro údržbu a kultivaci; vzhledem k tomu, že podmínkou realizace v ploše KA-Z5 je vypracování 

územní studie, žádá o zapracování této připomínky do podkladů ke zpracování studie, popř. do dalších 

navazujících fází; 

vypořádání: 



 

73 

 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, včetně základní koncepce dopravní infrastruktury, 

nevymezuje přístupy k jednotlivým pozemkům. Pozemek p. č. 1512/2 v k. ú. Kateřinky u Opavy je 

zahradou k rodinnému domu na pozemku p. č. st. 453 v k. ú. Kateřinky u Opavy, jehož je žadatel také 

spoluvlastníkem. Přes tento pozemek, který se nachází u veřejné komunikace (ulice Rolnická) má pozemek 

p. č. 1512/2 v k. ú. Kateřinky u Opavy přístup zajištěn. Oba uvedené pozemky jsou součástí zastavěného 

území, na které navazuje navrhovaná zastavitelná plocha KA-Z5, vymezena pro zástavbu rodinnými domy. 

Vzhledem k parcelaci a vlastnickým vztahům v této ploše není nezbytné zástavbu této plochy podmínit 

územní studií. V případě aktuální potřeby je možné pořídit územní studii na kterékoli území bez nutnosti 

stanovit podmínku jejího zpracování v územním plánu. 

65. Jiří Valík, Libuše Valíková, Opava     

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s neřešeným přístupem a neřešenou budoucí komunikací k pozemkům 

p. č. 742/109 a 742/111 v k. ú. Kateřinky u Opavy, žádají podmínku pořízení studie pro danou lokalitu, 

vymezenou plochami KA-Z17, KA-ZO2, která bude komplexně řešit dopravní obslužnost této lokality;  

na jižní straně plochy KA-Z17 se nachází pruh pozemku, který vlastní město, který vede zhruba v patě svahu 

a zároveň nad hranicí 100 - leté vody, tento se jako základ budoucí cesty nabízí, na pozemcích p. č. 742/190 

a 2844 v k. ú. Kateřinky u Opavy u komunikace Na Bahně jsou již vybudované dva rodinné domy, jejich 

majitelé budou jistě výrazně ovlivňovat budoucí zástavbu v ploše KA-Z17; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

V celém území byl upraven rozsah zastavitelného území vzhledem k nově přepočítanému záplavovému 

území vodního toku řeky Opavy, které bylo vydáno vodoprávním úřadem. Vzhledem k velikosti návrhové 

plochy, k její parcelaci a vlastnickým vztahům v této ploše není nezbytné zástavbu této plochy podmínit 

územní studií. V případě aktuální potřeby je možné pořídit územní studii na kterékoli území bez nutnosti 

stanovit podmínku jejího zpracování v územním plánu. 

66. Jiří Valík, Libuše Valíková, Opava  

uplatňují námitku, ve které požadují odprodej nebo výměnu pozemků p. č. 743/79 a 743/94 v k. ú. Kateřinky 

u Opavy za kvalitativně a kvantitativně srovnatelný pozemek; vzhledem k tomu, že k uvedeným pozemkům 

není přístup a jsou součástí plochy budoucí komunikace severního obchvatu Z-DS-S a lokálního biocentra 

L41 LBC, oba zmiňované pozemky vznikly při odkupu části pozemku pro stavbu severního obchvatu, 

v konceptu se zbylé části pozemku úpravou obchvatu ocitly také v ploše Z-DS-S a lokálního biocentra L41 

LBC; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Severní obchvat je přeložkou silnicí I. třídy, která je ve vlastnictví České republiky, proto odkoupení části 

pozemků nezbytných pro jeho vybudování je předmětem řešení vlastnických vztahů mezi současnými 

vlastníky a Českou republikou. Řešení vlastnických vztahů k pozemkům není předmětem územního plánu. 

67. Jiří Valík, Libuše Valíková, Opava  

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s neřešeným přístupem na pozemek p. č. 853/1 v k. ú. Kateřinky  

u Opavy a neřešenou budoucí komunikací v území, žádají podmínku pořízení studie pro danou lokalitu, 

vymezenou plochami KA-Z13, KA-ZV7, která bude komplexně řešit dopravní obslužnost této lokality; 

v územním plánu byla navržena komunikace na severní straně pozemku pod severním obchvatem a zároveň 

po východní hranici předmětného pozemku, ve změně č. 7 územního plánu byla severní komunikace 

zrušena, při odkupu části pozemku pro stavbu severního obchvatu byla vlastníky vznesena námitka 

k zajištění přístupu na rozdělené pozemky budoucí komunikací, což bylo přislíbeno a v předložené 

dokumentaci byla tato komunikace pod tělesem severního obchvatu zakreslena, koncept se severní 

komunikací nepočítá a jako přístup využívá východní soukromou komunikaci posunutou o dva pozemky 

východně, kterou vybudovali vlastníci pozemků v ploše KA-Z12;  
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vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Do návrhu územního plánu je zapracován koridor bez konkrétního vedení trasy severního obchvatu, který je 

zastavitelnou plochou pro stavbu severního obchvatu a s ním souvisejících stavby a zařízení.  

V koridoru dopravní infrastruktury je možné umístit také komunikací k zajištění přístupu k okolním 

pozemkům. V případě aktuální potřeby je možné pořídit územní studii na kterékoli území bez nutnosti 

stanovit podmínku jejího zpracování v územním plánu. 

68. Jiří Valík, Opava – podání obdobné jako č. 65     

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s neřešeným přístupem na pozemek p. č. 742/102 v k. ú. Kateřinky u 

Opavy a neřešenou budoucí komunikací v území, žádá podmínku pořízení studie pro danou lokalitu, 

vymezenou plochami KA-Z17, KA-ZO2, která bude komplexně řešit dopravní obslužnost této lokality;  

na jižní straně plochy KA-Z17 se nachází pruh pozemku, který vlastní město, který vede zhruba v patě svahu 

a zároveň nad hranicí 100 - leté vody, tento pozemek se jako základ budoucí cesty nabízí, na pozemcích p. 

č. 742/190 a 2844 v k. ú. Kateřinky u Opavy u komunikace Na Bahně jsou již vybudované dva rodinné 

domy, jejich majitelé budou jistě výrazně ovlivňovat budoucí zástavbu v ploše KA-Z17; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

V celém území bude upraven rozsah zastavitelného území vzhledem k nově přepočítanému záplavovému 

území vodního toku řeky Opavy v rozsahu vydaném vodoprávním úřadem. Z úpravy rozsahu návrhové 

plochy vyplyne také případný požadavek na podmínění využití lokality územní studií. V případě aktuální 

potřeby je možné pořídit územní studii na kterékoli území bez nutnosti stanovit podmínku jejího zpracování 

v územním plánu. 

69. Edita Vlčková, Opava – podání obdobné jako č. 66    

uplatňuje námitku, ve které žádá, vzhledem k tomu, že realizací severního obchvatu dojde ke znehodnocení 

a znepřístupnění pozemku p. č. 743/46 v k. ú. Kateřinky u Opavy, který je v kultuře „orná“, o směnu tohoto 

pozemku za náhradní v téže kultuře a výměře; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Severní obchvat je přeložkou silnicí I. třídy, která je ve vlastnictví České republiky, proto odkoupení části 

pozemků nezbytných pro jeho vybudování je předmětem řešení vlastnických vztahů mezi současnými 

vlastníky a Českou republikou. Řešení vlastnických vztahů k pozemkům není předmětem územního plánu. 

70. Kanoe klub, Opava, předseda Martin Rousek  

uplatňuje námitku, ve které navrhuje rozšířit plochu občanského vybavení – sportovních a rekreačních 

zařízení (OS) i na části pozemků p. č. 2285/12 a 2298/2 v k. ú. Kateřinky u Opavy; území dnes slouží 

zahrádkářům jako skládka, území nachystat pro případný rozvoj sportovních aktivit KK Opava nebo města 

Opavy; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Rozsah plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) doporučujeme upravit 

s přihlédnutím ke studii zpracované pro vodácký areál a ke skutečné potřebě rozvojových ploch. V lokalitě 

bude upravena plocha lokálního biocentra spolu s využitím stávajících prvků krajinné zeleně. 

71. JUROTRANS spol. s r.o., Opava  

uplatňuje námitku, ve které žádá o změnu funkčního využití plochy ochranné a veřejné zeleně na plochu 

občanské vybavenosti u pozemků p. č. 2699/12 a 2699/10 v k. ú. Kateřinky u Opavy, pozemek p. č. 2699/10 

v k. ú. Kateřinky u Opavy byl vyňatý ze zemědělského půdního fondu a je veden v katastru nemovitostí jako 
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manipulační plocha, na pozemku p. č. 2699/12 v k. ú. Kateřinky u Opavy byla již zkolaudovaná příjezdová 

komunikace k objektu společnosti JUROTRANS spol. s.r.o., majitel potřebuje plochu, která je na pozemku 

p. č. 2699/10 v k. ú. Kateřinky u Opavy částečně jako příjezdová komunikace realizovaná dle stavebního 

povolení č. MMOP 63541/2008 ze dne 9. 8. 2008, zbývající plochu pozemku p. č. 2699/12 a 2699/10 v k. ú. 

Kateřinky u Opavy k občasnému odstavení techniky označované jako superekologickou dle norem EU; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Dnešní provoz firmy neodpovídá funkčnímu využití stanovenému pro plochy občanské vybavenosti 

v platném Územním plánu města Opavy. Areál firmy, provozující vnitrostátní i mezinárodní kamionovou 

přepravu, je přístupný pouze přes plochy bydlení, které jsou neúměrně zatěžovány kamionovou dopravou. 

Rozšíření areálu pro parkování kamionů a dopravní techniky by dále výrazně snížilo kvalitu bydlení 

v daném území, takové využití území neodpovídá náplni ploch občanské vybavenosti uvedené ve vyhlášce 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na část pozemku p. č. 2699/12 byl vydán 

kolaudační souhlas na zpevněnou plochu v šířce 6 m a v délce po hranici sousedního pozemku p. č. 2699/2. 

Zpevněné plochy, oplocení a osvětlení areálu jsou na předmětných pozemcích realizovány v rozporu 

s platným Územním plánem města Opavy. V roce 2013 byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání 

povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, která je také podkladem 

pro aktualizaci návrhu na stanovení záplavového území v tomto úseku. Aktuální stanovené záplavové 

území a jeho aktivní zóna jsou zapracovány do návrhu a tato skutečnost je také zohledněna ve vymezování 

rozsahu návrhových ploch. V aktualizovaném návrhu záplavového území vodního toku Opava a jeho 

aktivní zóny se celé území areálu firmy a s ním sousedící pozemky nacházejí v záplavovém území.  

Z republikového dokumentu, tj. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 

závazného pro územní plány vyplývá, že je možné „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 

a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 

případech….“, návrhová plocha pro odstavení techniky tuto podmínku nesplňuje. 

 

k. ú. Kylešovice  

72.  Helena Musilová, Opava     

uplatňuje námitku, ve které žádá zrušení podmínky zpracování studie na části pozemku p. č. 1520 v k. ú. 

Kylešovice nacházející se v zastavěném území, tuto část pozemku (po rozdělení parcely) lze využít jako 

stavební místo; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Původní pozemek p. č. 1520 v k. ú. Kylešovice byl rozdělen na tři samostatné pozemky. Dva za sebou 

jdoucí pozemky, vzniklé dělením původního pozemku, jsou prolukou ve stávající zástavbě se zajištěným 

přístupem z veřejné komunikace. Jejich využití pro rodinnou zástavbu neomezí zastavění návrhové plochy 

rodinné zástavby KY-Z35. Požadavek je v souladu se zpracovanou územní studii pro danou lokalitu 

„Územní studie, technická a dopravní infrastruktura Kylešovice – ul. Hlavní – řeka Moravice“. 

73. Ing. Petr Palyza, Ing. Karel Palyza, Opava  

uplatňují námitku, ve které žádají, aby byly do územního plánu zahrnuty úpravy pozemkových hranic dle 

souhlasu odboru výstavby Magistrátu města Opavy s dělením a scelováním pozemků ze dne 14. 9. 2012 pod 

číslem 150/2012 a převedení pozemků p. č. 2107/4 a 2112 v k. ú. Kylešovice do plochy zemědělské výroby; 

na pozemku p. č. 2112 v k. ú. Kylešovice se nachází nezkolaudovaný objekt vydaný do užívání bývalým JZD 

Kylešovice jako kompenzace při vyrovnání majetkových podílů v roce 1992, změna pozemkových hranic 

zajišťuje přístup k tomuto objektu, narovnání vlastnických vztahů, k převodu vlastnických práv dochází 

nyní, pozemek p. č. 2112 v k. ú. Kylešovice bude rovněž převeden na syna, objekt a pozemky budou sloužit 

k zajištění zemědělské činnosti (pouze rostlinná výroba); 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 
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odůvodnění:  

V území jsou stávající stavby, které jsou využívány pro provozy doplňující zemědělskou výrobu, úpravou 

pozemkových hranic byly pro tyto stavby vymezeny samostatné pozemky. Území v rozsahu hranic nových 

pozemků dle katastru nemovitostí, které jsou zastavěny stavbami, je součástí plochy zemědělské výroby, 

protože uvedené stavby provozem neodpovídají stavbám splňujícím kritéria na stavby, které je možné 

umístit v nezastavěném území. 

74. KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., Opava  

uplatňuje námitku, ve které konstatuje, že koncept slučuje plochy těžby nerostů a plochy průmyslu, které 

byly v odděleně vymezeny Změnou č. 1 Územního plánu města Opavy, plocha průmyslu byla navržena a 

schválena pro umístění technologie štěrkovny a pro umístění s těžbou přímo nesouvisející stavby betonárny, 

tento záměr trvá, byly zahájeny na základě příslušných správních rozhodnutí přípravné práce stavby 

„Těžba štěrkopísku v nevýhradním ložisku Opava-Kylešovice – I. a II. etapa“, v konceptu vymezená plocha 

těžby nerostů umožňuje umístění bezprostředně související technologie, avšak stavbu betonárny již nikoliv, 

požaduje zachovat oddělení plochy těžby a plochy pro umístění technologie přímé i související tak, že bude 

bývalá plocha průmyslu nově označena jako plocha smíšená výrobní, která výrobu betonu připouští, 

s ohledem na již schválené umístění technologie nemá námitek, aby tato plocha byla zúžená jen na pozemky 

p. č. 2089 a 2090 v k. ú. Kylešovice, koncept řeší variantně obchvat Komárova, v případě schválení jižní 

varianty by došlo ke střetu s povolenou stavbou štěrkovny, žádá proto, aby při posuzování bylo 

vyhodnoceno, zda samotná trasa či ochranná pásma jižní varianty této komunikace neznemožní realizaci 

jejich investice; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Vymezení samostatné plochy pro zpracování nerostů z plochy těžby je v souladu s požadavkem na účelné 

využití území. Pro trasu jižního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením 

plochy územní rezervy, územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci jižního obchvatu. Vlastní stavbu jižního obchvatu bude řešit podrobnější dokumentace, 

která zohlední všechna rozhodnutí vydaná v daném území. 

75. Kamil Klapetek, Opava  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku p. č. 1491/3 v k. ú. Kylešovice, přiléhajícím 

k ulici Joži Davida, do plochy pro stavbu komunikace, při tomto využití parcely by došlo k znehodnocení 

tohoto pozemku, který chce v budoucnu spolu s pozemky p. č. 1491/1 a 1491/2 v k. ú. Kylešovice využít či 

odprodat jako stavební parcely; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Rozsah plochy pro dopravu je zmenšen jen na část pozemku. Pozemek svým umístěním umožňuje přístup 

k ostatním navazujícím pozemkům (i k pozemkům 1491/1 a 1491/2 v k. ú. Kylešovice). Bez přístupu 

pozemků v uvedené lokalitě z veřejné komunikace nebude možné tyto zastavět, využití části předmětného 

pozemku pro komunikaci je vymezeno už v platném Územním plánu města Opavy. Záměr napojení 

uvedené lokality přes pozemek p. č. 1491/3 v k. ú. Kylešovice je v souladu se zpracovanou územní studii 

pro danou lokalitu „Územní studie, technická a dopravní infrastruktura Kylešovice – ul. Hlavní – řeka 

Moravice“, která prověřila dopravní a technickou infrastrukturu v území určeném pro zástavbu rodinnými 

domy. 

76. Břetislav Onderka, Ing. Jana Onderková, Opava  

uplatňují námitku, ve které požadují, aby pozemku p. č. 634 v k. ú. Kylešovice byl převeden z ploch BH 

bydlení hromadného do ploch BI bydlení individuálního - městského a příměstského, popř. do SM-plochy 

smíšené městské, pozemek je v sousedství pozemku zařazeného do BI a přitom se jedná o stejný charakter 

těchto pozemků, celá plocha mezi ul. Staňkova a Otickým příkopem je v lokalitě, ve které se nacházejí 

rodinné domy, lokalita je znevýhodněná již dříve vybudovaným areálem dopravního podniku z jedné strany 
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a vysoké panelové zástavby z druhé strany, lokalita by již neměla být znehodnocována další hromadnou 

bytovou zástavbou, ale měla by být s ohledem na okolní krajinu podpořena výstavba rodinných domů 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Území mezi ulicí Staňkova a Otickým příkopem doporučujeme vymezit jako plochu pro individuální 

bydlení s hlavním využitím pro rodinné domy, která připouští jen bytové domy nízkopodlažní s výškovou 

hladinou odpovídající 3 nadzemním podlažím. Požadavek je v souladu s charakterem zástavby v území. 

77. JC Market s.r.o., Ostrava - Vítkovice  

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu využití pozemků 2542, 2545, 2546, 2547, 2535 a 2541/1 v k. ú. 

Kylešovice na plochy umožňující výstavbu nového příjezdu s mostem a parkovištěm (dle přílohy části 

pozemků p. č. 2535, 2547, 2546 a pozemek p. č. 2545 v k. ú. Kylešovice) a na plochu umožňující vybudovat 

přístřešky na seno a slámu a jezdeckou halu (dle přílohy části pozemků 2541/1 a 2547 v k. ú. Kylešovice), 

lokalita „Panský mlýn“ je využívaná jako jezdecký areál s ustájením koní v nevyhovujících podmínkách, 

proto je nutné vybudovat zmiňované objekty, současný můstek bude sloužit pouze pro pěší; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Na části pozemku p. č. 2541/1 v k. ú. Kylešovice v rozsahu mimo záplavové území a na části pozemků p. č. 

2535, 2545, 2546 a 2547 v k. ú. Kylešovice přiléhajících k vodnímu toku doporučujeme vymezit, s ohledem 

na účelné využívání území, plochu pro sportovní a rekreační zařízení, která odpovídá záměrům uvedeným  

v podání. Přístřešky na uskladnění sena a slámy, které budou v souladu s charakterem nezastavěného území, 

lze v nezastavěném území umisťovat, podmínky využití žádné funkční plochy tento druh staveb nevylučují. 

78. Ing. Dušan Schreier, Ing. Helena Schreierová, Opava  

uplatňují námitku, ve které požadují, aby parcela č. 2652 v k. ú. Kylešovice byla zařazena do plochy 

rodinných domů, či do plochy rodinných domů s drobným živnostenským podnikáním; daná lokalita nemůže 

být ohrožena záplavou, je na vyvýšenině, pokud by hypoteticky suchý poldr nezvládl příval vody, došlo by 

k přelití do melioračního potoka, který by převedl vodu do řeky Moravice, k ohrožení dané lokality vodou 

nedošlo, pozemky nebyly nikdy podmáčeny pozemky, na pozemek p. č. 2648/3 v k. ú. Kylešovice bylo vydáno 

stavebním úřadem stavební povolení pro výstavbu rodinného domu, zájem stavebníků o stavební místa 

v Kylešovicích je trvalý a velký (včetně potomků žadatele), předmětná lokalita má do své blízkosti 

převedeny inženýrské sítě, vybudování jižního obchvatu zklidnilo podstatným způsobem tuto lokalitu;  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Uvedený pozemek leží jižně od ulice Hlavní, bez přímé návaznosti na zastavěné území. V lokalitě  

u křižovatky s ulicí Ke koupališti stojí dva samostatně stojící rodinné domy, které tvoří společně 

v Územním plánu města Opavy v rozsahu zastavěného území malou plochu pro bydlení, oddělenou ornou 

půdou od stávajících ploch bydlení. Severní stranu ulice Hlavní není možné vymezit pro zástavbu, celé 

území je ve stanoveném záplavovém území Otického příkopu a v jeho vymezené aktivní zóně, v území je 

navržen suchý poldr. Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu na předmětném pozemku budou 

vytvořeny podmínky pro jednostrannou zástavbu podél ulice Hlavní do okolních polí, bez návaznosti  

na stávající kompaktní zástavbu, protože podél ulice Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je 

vedena trasa vodovodního řadu a trasa VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu 

těchto omezení je nezastavitelné. Návrh jednostranné zástavby podél veřejné komunikace není v souladu 

s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. 

Záměr překračuje přirozenou hranici rozvoje zástavby v západní části Kylešovic, kterou tvoří ulice Na horní 

hrázi a na ní navazující ulice Ke koupališti, vede k extenzivnímu rozvoji solitérní zástavby ve volné krajině 

a je v rozporu s požadavkem na regulaci rozvoje takových sídel, jak je uvedeno v nadřazené krajské územně 

plánovací dokumentace, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná pro 

územní plány obcí v Moravskoslezském kraji. Vymezením nové zastavitelné plochy, kterým dojde 
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k navýšení předpokládaných záborů zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, odporuje také požadavku 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním 

území města. Také v návrhu konkrétních opatření, který je uveden v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, bylo 

doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto opatření bylo 

podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 

79. Mgr. Ing. Pavla Kapusňáková, Opava  

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 332/9 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22; nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 332/9 v k. ú. Kylešovice nachází v celém 

rozsahu v ochranném pásmu a není možné ho proto zastavět rodinným domem, pozemek nedoporučujeme 

zahrnout do ploch bydlení. 

80. MUDr. Jan Dostál, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 2608/2 a 2608/4 v k. ú. Kylešovice, které jsou součástí plochy KY-Z23, 

nesouhlasí se změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené 

venkovské obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 
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rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože pozemky p. č. 2608/2 a 2608/4 v k. ú. Kylešovice jsou 

dotčeny ochranným pásmem z části a je možné je zastavět rodinnými domy již dle platného Územního 

plánu města Opavy, pozemky doporučujeme zahrnout do ploch bydlení. 

námitka doplněná dne 14. 2. 2014: 

dále žádá, aby v novém Územním plánu Opavy bylo zohledněno vydání Územního rozhodnutí  

č. 42/2013, které mění rozsah ochranného pásma Střediska chovu drůbeže SCHROM FARMS spol. s r.o., 

kdy se touto změnou v dotčené oblasti podstatně rozšířila plocha zastavitelná rodinnou zástavbou a 

v případě, že nebude jeho původní námitce vyhověno v celém rozsahu, byly ze změny charakteru využití 

vyjmuty alespoň parcely, na kterých lze rodinnou výstavbu teoreticky provést, v případě žadatele se jedná  

o obě parcely, které byly předmětem původní námitky; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Ochranná pásma hygienické ochrany jsou limitem ovlivňujícím možnost zástavby v území, který je 

zapracován v odůvodnění Územního plánu Opavy. Předmětné pozemky doporučujeme zahrnout do ploch 

pro rodinnou zástavbu – viz odůvodnění původní námitky. 

81. Ing. Vít Krejčí, Ostrava-Poruba, RNDr. Petr Jančar, Ostrava-Svinov – podání totožné s č. 78 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 2654 a 2655 v k. ú. Kylešovice, ve které žádají zahrnutí lokality  

do ploch pro výstavbu rodinných domů, rodinné zástavbě nebrání ohrožení záplavou, protože v lokalitě 

velká voda nikdy nebyla, pozemky leží mimo záplavové území, územní plán počítá s vybudováním 

ochranných opatření pro suchý poldr, který je navržen v prostoru bývalého rybníka, jímž prochází Otický 

potok, i když lokalita není ohrožena záplavou, toto opatření může zabezpečení proti velké vodě jedině 
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pozitivně ovlivnit; překážkou není ani existence vrtu Hydrogeologického ústavu pro měření hladiny spodní 

vody a jeho bezpečnostní pásmo o poloměru 250m, protože v podle katastru nemovitostí nejsou evidovaná 

žádná omezení vlastnického práva, vrt byl vybudován bez souhlasu předků vlastníka, vrt může i nadále plnit 

svou funkci a rodinná zástavba nebude bránit jeho využití, možné to jistě je, když v bezpečnostním pásmu již 

domy jsou, lokalita je pro rodinnou zástavbu vhodná, původně v návrhu pozemky byly zahrnuty pro využití 

k rodinné zástavbě, dokončením jižního obchvatu došlo k oddělení pozemků od pole a možnost jejich využití 

je omezena, Opava je příjemná lokalita k bydlení, o stavební pozemky je zde zájem, do lokality byly při 

rekonstrukci Hlavní silnice dovedeny inženýrské sítě, zdá se nerozumné toho nevyužít;  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Uvedené pozemky leží jižně od ulice Hlavní, bez přímé návaznosti na zastavěné území. V lokalitě  

u křižovatky s ulicí Ke koupališti stojí dva samostatně stojící rodinné domy, které tvoří společně 

v Územním plánu města Opavy v rozsahu zastavěného území malou plochu pro bydlení, oddělenou ornou 

půdou od stávajících ploch bydlení. Severní stranu ulice Hlavní není možné vymezit pro zástavbu, celé 

území je ve stanoveném záplavovém území Otického příkopu a v jeho vymezené aktivní zóně, v území je 

navržen suchý poldr. Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu na předmětném pozemku budou 

vytvořeny podmínky pro jednostrannou zástavbu podél ulice Hlavní do okolních polí, bez návaznosti  

na stávající kompaktní zástavbu, protože podél ulice Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je 

vedena trasa vodovodního řadu a trasa VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu 

těchto omezení je nezastavitelné. Návrh jednostranné zástavby podél veřejné komunikace není v souladu 

s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. 

Záměr překračuje přirozenou hranici rozvoje zástavby v západní části Kylešovic, kterou tvoří ulice Na horní 

hrázi a na ní navazující ulice Ke koupališti, vede k extenzivnímu rozvoji solitérní zástavby ve volné krajině 

a je v rozporu s požadavkem na regulaci rozvoje takových sídel, jak je uvedeno v nadřazené krajské územně 

plánovací dokumentace, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná  

pro územní plány obcí v Moravskoslezském kraji. Vymezením nové zastavitelné plochy, kterým dojde 

k navýšení předpokládaných záborů zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, odporuje také požadavku 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním 

území města. Také v návrhu konkrétních opatření, který je uveden v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, bylo 

doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto opatření bylo 

podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 

82. Milan Král, Praha  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou využití pozemků p. č. 2294, 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice 

z občanské vybavenosti na lokální biokoridor, vlastník má rozjednán prodej těchto pozemků, změnou využití 

by došlo ke znehodnocení těchto pozemků, které by se staly neprodejnými, vlastník pozemků podává 

námitku proti zakreslení distribuční stanice a vedení, jelikož tato stanice je využívána bez kolaudačního 

rozhodnutí a byla vybudována bez jeho souhlasu; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme prověřit ÚSES při respektování regionálních prvků ÚSES vymezených v nadřazené krajské 

územně plánovací dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a s přihlédnutím 

k dokumentaci k územnímu řízení pro danou lokalitu. Vymezení distribuční trafostanice v územním plánu 

je konstatováním skutečného stavu v území. Poskytovatelem údajů do územně analytických podkladů, které 

jsou podkladem pro zpracování územního plánu, o zařízení „DTS stožárová, Kylešovice – Prachovník“ je 

ČEZ Distribuce a.s. Distribuční transformační stanice je zařízení veřejné technické infrastruktury, které je 

přípustné ve všech funkčních plochách.  

83. Vít Satke, Vítkov – podání totožné s č. 79     
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uplatňuje námitku k pozemku p. č. 2608/1 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z23, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; vlastník chce v tomto období 

zahájit výstavbu rodinného domu;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 2608/1 v k. ú. Kylešovice nachází plochou 

dostatečnou pro umístění rodinného domu mimo nové ochranné pásmo a je možné tuto část zastavět 

rodinným domem již dle platného Územního plánu města Opavy, část pozemku proto doporučujeme 

zahrnout do ploch bydlení. 

84. Jiří Satke, Vítkov – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 2608/3 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z23, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 
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prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 2608/3 v k. ú. Kylešovice nachází v celém 

rozsahu v ochranném pásmu a není možné ho proto zastavět rodinným domem, pozemek nedoporučujeme 

zahrnout do ploch bydlení. 

85. Anna Rittmannová, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 332/5 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 
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zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 332/5 v k. ú. Kylešovice nachází téměř 

v celém rozsahu v ochranném pásmu a není možné ho proto zastavět rodinným domem, pozemek proto 

nedoporučujeme zahrnout do ploch bydlení. 

86. Petr Sedláček, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 332/18 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného  

8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu k bydlení 

určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být výjimky 

stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou Magistrátu 

města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma prázdná, bez 

využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je vlastníkem farmy o 

změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti v ploše smíšené obytné 

venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, bude pozice města či 

majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; vlastník chce v tomto období zahájit výstavbu 

rodinného domu;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 332/18 v k. ú. Kylešovice nachází zcela 
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mimo nové ochranné pásmo a je možné ho zastavět rodinným domem již dle platného Územního plánu 

města Opavy, pozemek doporučujeme zahrnout do ploch bydlení. 

87. Ludmila Božková, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 332/17 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; vlastník chce v tomto období 

zahájit výstavbu rodinného domu;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemek p. č. 332/17 v k. ú. Kylešovice nachází plochou 

dostatečnou pro umístění rodinného domu mimo nové ochranné pásmo a je možné tuto část zastavět 

rodinným domem již dle platného Územního plánu města Opavy, doporučujeme část pozemku zahrnout  

do ploch bydlení. 

88. Ing. Vladislav Hendrych, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 336 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 
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k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože pozemek p. č. 336 v k. ú. Kylešovice se nachází plochou 

dostatečnou pro umístění rodinného domu mimo změněné ochranné pásmo a je možné tuto část zastavět 

rodinným domem již dle platného Územního plánu města Opavy, doporučujeme část pozemku zahrnout  

do ploch bydlení. 

89. Lucie Kubánková, Roman Kapusňak, Opava – podání obdobné jako č. 79     

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 2593/1, 2594 a 2617/24 v k. ú. Kylešovice, které jsou součástí plochy 

KY-Z24, nesouhlasí se změnou využití území označeného jako KY-Z24, dle stávajícího územního plánu je 

předmětná oblast vedena jako orná půda, při odkoupení části pozemku pro jižní obchvat bylo přislíbeno, že 

v novém územním plánu bude plocha vedena jako plocha občanské vybavenosti, vlastník v tomto duchu vedl 

jednání a získal kupce/investora, který by chtěl v území stavět skladovou halu v souladu s platným územním 

plánem, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému zablokování možnosti nové výstavby, 

ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího rozvoje městské části Kylešovice tímto 

směrem, předpokládají, že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 
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1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože se pozemky p. č. 2593/1, 2594 a 2617/24 v k. ú. Kylešovice 

nacházejí téměř v celém rozsahu v ochranném pásmu a dle územního rozhodnutí č. 42/2013 v ochranném 

pásmu nelze povolit provoz a výstavbu dětských zařízení, výstavbu sloužící k bydlení a výstavbu objektů 

sloužících zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním objektům, pozemky 

nedoporučujeme zahrnout ani do ploch občanské vybavenosti ani do ploch bydlení. 

90. Radek Gibes, Martina Gibesová, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňují námitku k pozemku p. č. 2610 v k. ú. Kylešovice, nesouhlasí se zařazením uvedeného pozemku  

v ploše KY-Z23 do „plochy zemědělské – zahrady“ a žádají o zařazení do „plochy smíšené venkovské 

obytné“ (týká se to i KY-Z22 a částečně KY-Z24), změnou využití plochy dojde k úplnému zablokování 

možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího rozvoje 

městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení velmi 

vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou zástavbu, 

předpokládají, že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) vyhlášeného 

8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu k bydlení 

určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být výjimky 

stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou Magistrátu 

města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma prázdná, bez 

využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je vlastníkem farmy o 

změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti v ploše smíšené obytné 

venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, bude pozice města či 

majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože pozemek p. č. 2610 v k. ú. Kylešovice se nachází v celém 
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rozsahu v ochranném pásmu a není možné ho proto zastavět rodinnými domy, nedoporučujeme pozemek 

zahrnout do ploch bydlení. 

91. Petr Mikeska, Opava – podání totožné s č. 78     

uplatňuje námitku, ve které požaduje změnu využití pozemku p. č. 2653 v k. ú. Kylešovice z orné půdy  

na plochu určenou k zastavění, chtěl by na pozemku stavět; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Uvedený pozemek leží jižně od ulice Hlavní, bez přímé návaznosti na zastavěné území. V lokalitě  

u křižovatky s ulicí Ke koupališti stojí dva samostatně stojící rodinné domy, které tvoří společně 

v Územním plánu města Opavy v rozsahu zastavěného území malou plochu pro bydlení, oddělenou ornou 

půdou od stávajících ploch bydlení. Severní stranu ulice Hlavní není možné vymezit pro zástavbu, celé 

území je ve stanoveném záplavovém území Otického příkopu a v jeho vymezené aktivní zóně, v území je 

navržen suchý poldr. Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu na předmětném pozemku budou 

vytvořeny podmínky pro jednostrannou zástavbu podél ulice Hlavní do okolních polí, bez návaznosti  

na stávající kompaktní zástavbu, protože podél ulice Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je 

vedena trasa vodovodního řadu a trasa VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu 

těchto omezení je nezastavitelné. Návrh jednostranné zástavby podél veřejné komunikace není v souladu 

s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. 

Záměr překračuje přirozenou hranici rozvoje zástavby v západní části Kylešovic, kterou tvoří ulice Na horní 

hrázi a na ní navazující ulice Ke koupališti, vede k extenzivnímu rozvoji solitérní zástavby ve volné krajině 

a je v rozporu s požadavkem na regulaci rozvoje takových sídel, jak je uvedeno v nadřazené krajské územně 

plánovací dokumentace, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná  

pro územní plány obcí v Moravskoslezském kraji. Vymezením nové zastavitelné plochy, kterým dojde 

k navýšení předpokládaných záborů zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, odporuje také požadavku 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním 

území města. Také v návrhu konkrétních opatření, který je uveden v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, bylo 

doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto opatření bylo 

podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 

92. Luděk Pavera, Opava  

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 643/2, 642, 632, 631, 633, 2747 a 2478 v k. ú. Kylešovice navrhuje 

změnu využití ploch bydlení hromadného (BH) označených KY-Z10 a KY-Z14 o doplnění možnosti využití 

spojeného s provozováním jízdárny pro koně a k tomu doprovodných služeb jako je hipoterapie, údržba 

areálu a péče o koně; žadatel v současné době využívá k westernovému ježdění, k drezůře koní a 

k hipoterapii pozemky p. č. 632, 631 a 633 s využitím zázemí stájí na pozemcích 629, 628/12, 628/13 a 630 

v k. ú. Kylešovice, ostatní pozemky využívá k zemědělské výrobě, celkový počet koní v areálu je 8 koní, 

žadatel by chtěl v budoucnu práci s koňmi realizovat také na pozemcích p. č. 639/1, 638, 643/2, 642 a 

částečně na pozemcích 640/1 a 640/4 v k. ú. Kylešovice, na ploše chce vybudovat jedno kryté kolbiště  

pro koně cca 27x 55m, také dílnu údržby celého jezdeckého areálu cca 20x 10m, celkový počet koní by byl 

do 10 kusů, s vlastníky pozemků 641, 640/1, 640/4 a 638 v k. ú. Kylešovice je plánovaná dohoda o možnosti 

využití části pozemku k daným účelům, s vlastníkem pozemku p. č. 639/1 v k. ú. Kylešovice, tj. statutární 

město Opava, je podepsaná smlouva o koupi pozemku; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pro popsaný záměr v lokalitě u areálu Městského dopravního podniku Opava, a. s., v k. ú. Kylešovice 

doporučujeme vymezit plochu pro sportovní a rekreační zařízení, která odpovídá aktivitám uvedeným  

v podání. Při vymezení plochy bude zohledněna skutečnost, že v území se již areál jezdeckého sportu a 

návrhová plocha bude sloužit jeho rozvoji. 
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93. Tomáš Groda, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 339 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22, nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 

vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Pozemek p. č. 339 v k. ú. Kylešovice se nachází částí své plochy 

mimo nové ochranné pásmo a je možné tuto část zastavět rodinným domem již dle platného Územního 

plánu města Opavy, doporučujeme část pozemku zahrnout do ploch bydlení. 

94. Mgr. Blanka Růžičková, Opava – podání totožné s č. 79     

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 338 v k. ú. Kylešovice, který je součástí plochy KY-Z22 nesouhlasí se 

změnou využití území označeného jako KY-Z22, KY-Z23 a částečně KY-Z24 z „plochy smíšené venkovské 

obytné“ na „plochy zemědělské – zahrady“, dle stávajícího územního plánu je celá oblast určena 

k výstavbě rodinných domů venkovského typu, změnou využití na plochy zemědělské dojde k úplnému 

zablokování možnosti nové výstavby, ekonomickému znehodnocení dotčených pozemků a zamezení dalšího 

rozvoje městské části Kylešovice tímto směrem, přitom je oblast svým charakterem pro rodinné bydlení 

velmi vhodná, díky jižnímu obchvatu dobře dopravně obslužná a urbanisticky navazuje na současnou 

zástavbu, předpokládá že důvodem změny využití je existence ochranného hygienického pásma (OHP) 

vyhlášeného 8. 11. 1979 pro farmu Zempro Opava, a. s., přesto byla tato oblast v platném územním plánu 

k bydlení určená a také k  další výstavbě docházelo (i přes existenci OHP) až do roku 2007, kdy přestaly být 

výjimky stavebním úřadem povolovány; je tedy patrný velký zájem tuto oblast osidlovat a aktivitou 

Magistrátu města Opavy by mělo být tuto výstavbu podporovat, nikoli ji blokovat; protože je farma 

prázdná, bez využití, měl by Magistrát města Opavy jednat s firmou Zempro Opava, a. s., která je 
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vlastníkem farmy o změně jejího využití a zrušení ochranného hygienického pásma; zachování oblasti 

v ploše smíšené obytné venkovské je klíčové, bude-li změněn charakter území pro ryze zemědělské využití, 

bude pozice města či majitelů pro případná jednání velmi komplikovaná; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Doporučujeme částečně plochy KY-Z22, KY-Z23 a KY-Z24 mimo ochranné pásmo Střediska chovu 

drůbeže SCHROM FARMS, spol. s.r.o., zapracovat do ploch bydlení. Toto nové ochranné pásmo střediska 

drůbeže SCHROM FARMS spol. s.r.o., vydané územním rozhodnutím č. 42/2013, které nabylo právní 

moci dne 24. 9. 2013, měnilo územní rozhodnutí č. 128/79 o vyhlášení ochranného pásma ze dne 8. 11. 

1979 pro firmu Zempro, Ratibořská 172, Opava a následně pro společnost ZEMPRO Opava a.s., podle 

kterého byla „v této zóně vyloučena nová bytová výstavba mimo RD, na které již bylo vydáno ÚR a starou 

zástavbu“. Rozsah ochranného pásma dle územního rozhodnutí č. 128/79 byl zohledněn v konceptu a 

protože zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) s účinnosti od 1. 1. 2007 již umožňuje povolit pouze 

časově omezenou výjimku z rozhodnutí o ochranném pásmu za účelem uskutečnění jednorázové činnosti, 

bylo v konceptu území v ochranném pásmu vyňato z ploch pro rodinnou zástavbu. Územním rozhodnutím 

č. 42/2013 se zmenšilo území dotčené ochranným pásmem, avšak území v ochranném pásmu je 

nezastavitelné stavbami k bydlení, je proto bezpředmětné ponechat toto území v plochách určených  

pro stavby k bydlení. Pořizovatel je v souladu se stavebním zákonem povinen sledovat změny v území a 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit 

zastupitelstvu, které rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Protože pozemek p. č. 338 v k. ú. Kylešovice se nachází plochou 

dostatečnou pro umístění rodinného domu mimo nové ochranné pásmo a je možné tuto část zastavět 

rodinným domem již dle platného Územního plánu města Opavy, doporučujeme část pozemku zahrnout  

do ploch bydlení. 

95. Ing. Hana Paulová, Opava – podání totožné s č. 78     

uplatňuje námitku, ve které požaduje, aby uvedená parcela p. č. 2651 v k. ú. Kylešovice byla zařazena  

do plochy rodinných domů, či do plochy rodinných domů s drobným živnostenským podnikáním; daná 

lokalita nemůže být ohrožena záplavou, je na vyvýšenině, ani připravovaný suchý poldr nemůže lokalitu 

ohrozit velkou vodou, nedotýká se silnice Kylešovice – Otice a ani neohrožuje rodinný dům na pozemku  

p. č. 2662 v k. ú. Kylešovice, pokud by hypoteticky suchý poldr nezvládl příval vody, došlo by k přelití  

do melioračního potoka, který by převedl vodu do řeky Moravice, že je lokalita bezpečná svědčí i 

rozhodnutí stavebního úřadu, který vydal stavební povolení pro výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 

2648/3 v k. ú. Kylešovice, zájem stavebníků o stavební místa v Kylešovicích je trvalý a velký (včetně 

potomků žadatele), předmětná lokalita má do své blízkosti převedeny inženýrské sítě při rekonstrukci ulice 

Hlavní, vybudování jižního obchvatu zklidnilo podstatným způsobem tuto lokalitu;  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Uvedený pozemek leží jižně od ulice Hlavní, bez přímé návaznosti na zastavěné území. V lokalitě  

u křižovatky s ulicí Ke koupališti stojí dva samostatně stojící rodinné domy, které tvoří společně 

v Územním plánu města Opavy v rozsahu zastavěného území malou plochu pro bydlení, oddělenou ornou 

půdou od stávajících ploch bydlení. Severní stranu ulice Hlavní není možné vymezit pro zástavbu, celé 

území je ve stanoveném záplavovém území Otického příkopu a v jeho vymezené aktivní zóně, v území je 

navržen suchý poldr. Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu na předmětném pozemku budou 

vytvořeny podmínky pro jednostrannou zástavbu podél ulice Hlavní do okolních polí, bez návaznosti na 

stávající kompaktní zástavbu, protože podél ulice Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je 

vedena trasa vodovodního řadu a trasa VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu 

těchto omezení je nezastavitelné. Návrh jednostranné zástavby podél veřejné komunikace není v souladu 

s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. 

Záměr překračuje přirozenou hranici rozvoje zástavby v západní části Kylešovic, kterou tvoří ulice Na horní 
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hrázi a na ní navazující ulice Ke koupališti, vede k extenzivnímu rozvoji solitérní zástavby ve volné krajině 

a je v rozporu s požadavkem na regulaci rozvoje takových sídel, jak je uvedeno v nadřazené krajské územně 

plánovací dokumentace, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná  

pro územní plány obcí v Moravskoslezském kraji. Vymezením nové zastavitelné plochy, kterým dojde 

k navýšení předpokládaných záborů zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, odporuje také požadavku 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním 

území města. Také v návrhu konkrétních opatření, který je uveden v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, bylo 

doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto opatření bylo 

podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

k. ú. Vávrovice, Palhanec, Držkovice 

96. Věra Pavelková, Ing. Aleš Ressler, Ing. Ivo Ressler, Milena Valentová, Opava  

uplatňují námitku, ve které žádají o opravu a zanesení správného označení pozemků p. č. 127 a 126 v k. ú. 

Palhanec v návrhu nového územního plánu, protože parcely nemají charakter OS; souhlasí se změnou 

využití těchto pozemků, ale pouze ve smyslu nového charakteru využití jako SV, dále souhlasí se změnou 

využití pozemků p. č. 124 a 125 v k. ú. Palhanec, ale pouze ve smyslu nového charakteru využití jako VS, 

pozemky bezprostředně sousedí s areálem závodu, jehož majitelé jsou totožní s majiteli předmětných 

pozemků, pozemky jsou jedinou možnou alternativou pro rozšíření jejich podnikatelských aktivit; obě 

sdružení, která na základě nájemních smluv s majiteli pozemků využívají tyto plochy, byly před uzavřením 

smluv upozorněny, že ze strany majitelů nikdy nebude podpořena změna využití předmětných pozemků  

na plochy občanského vybavení apod.;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Na pozemcích p. č. 124 a 125 v k. ú. Palhanec doporučujeme vymezit návrhovou plochu pro rozvoj areálu 

Mlýna Herber, požadavek je v souladu se stávajícím využitím území. Návrhová plocha PA-Z1 navazuje  

na stávající areál Mlýna Herber a umožňuje jeho rozvoj v území mezi již zastavěnými pozemky.  

Na pozemcích 127 a 126 v k. ú. Palhanec nedoporučujeme vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení, 

protože tato plocha navazuje na stávající plochu podnikání a na návrhovou plochu PA-Z1, která má být 

rozvojovou plochou stávajícího areálu závodu Mlýna Herber. V sousedství areálu závodu je už v platném 

Územním plánu města Opavy vymezena plocha pro bydlení na pozemku žadatelů, která dosud není 

k tomuto účelu využita. 

97. Rudolf a Ludmila Královi, Opava  

uplatňují námitku, ve které namítají, že u pozemku p. č. st. 140 v k. ú. Vávrovice a stavby na něm není určen 

způsob využití jako u sousedních a žádají, aby u pozemku byl vyznačen způsob využití v souladu s využitím 

sousedního území, tj. jako plocha SV (VA-Z20) nebo jako plocha VS či VL; dosavadní využití jako 

zemědělská plocha není realizovatelná, toto využití platilo v době, kdy zde byl jeden vlastník jak pozemku a 

stavby na něm, tak i sousedního pozemku „orná půda“ p. č. 442/2 v k. ú. Vávrovice, kdy stavba byla 

využívána vlastníkem pro sklizeň obilovin; využití okolních ploch je buď „ smíšená zóna obytná venkovská“ 

nebo „technická infrastruktura“, na pozemku a stavbě na něm nelze realizovat plnohodnotné zemědělské 

využití; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Předmětný pozemek, včetně na něm umístěné stavby, je obklopen ornou půdou na okraji městské části 

mimo zastavěné území, v konceptu se nachází v nezastavěném území a je součástí ploch zemědělských (Z). 

Žádný z návrhu na změnu plochy nebyl doporučen zapracovat do územního plánu. Rozšiřování ploch 

bydlení v tomto směru není účelné, když podél druhé strany účelové komunikace, která u pozemku končí, 

jsou plochy přírodní – vodní plocha s lokálním biokoridorem, v koncové části tohoto území je vymezena 
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plocha pro technickou infrastrukturu – pro čistírnu odpadních vod Vlaštovičky. V ploše orné půdy za 

předmětným pozemkem je navržen rybník pro dočištění odpadních vod z navržené čistírny VA-VV1. 

Předmětný pozemek není vzhledem k uvedeným záměrům vhodný k bydlení, změnou na plochy VS nebo 

VL by došlo k zatížení území hlukem a dopravou, příjezdová komunikace vede územím, které slouží 

převážně k bydlení. Pozemek také nedosahuje výměry pro vymezení samostatné zastavitelné plochy dle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vymezování území, ve znění pozdějších předpisů, 

podle které se plochy s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu 

vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m
2
. Ponechání předmětného pozemku v nezastavěném území 

v ploše zemědělské je v souladu s účelem užívání stavby dle kolaudačního souhlasu, tj. zemědělská stavba - 

stodola a také v katastru nemovitostí je objekt zapsán jako zemědělská stavba. Stavby pro zemědělství, 

které jsou v souladu s charakterem nezastavěného území, jsou v nezastavěném území přípustné. Ani 

v návrhu Územního plánu Opavy nebude tento druh staveb v nezastavěném území vyloučen.  

98. František Šugar, Magda Šugarová, Opava  

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s výstavbou silnice a biokoridoru na parcele ve zjednodušené 

evidenci p. č. 397 v k. ú. Vávrovice, pozemek je veden jako orná půda s nejvyšší bonitou a je zdrojem obživy 

vlastníků; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Námitce proti vymezení plochy koridoru pro silniční stavby nedoporučujeme vyhovět. Pozemek je dotčen 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu silnice I. třídy severního obchvatu-západní část. Záměr je převzat 

z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, kde je stavba severního obchvatu Opavy zařazená také mezi veřejně prospěšné 

stavby. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou závazné pro všechny územní plány obcí 

Moravskoslezského kraje. V tomto dokumentu je pro záměr, označený jako „D54 - I/56 Opava, severní 

obchvat, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy“, vymezen koridor, který je Územním plánem Opavy 

pouze zpřesňován podle dokumentace zpracované v podrobnosti dokumentace k územnímu řízení. Tato 

dokumentace řeší přeložku silnice I/11 odklánějící tranzitní dopravu převážně mimo zastavěné území 

s minimálními dopady na plochy určené k bydlení a s průchodem zastavěným územím v místě ploch 

průmyslu s minimálním dopadem na stávající stavby v těchto plochách. V dokumentaci pro územní řízení 

vlastní těleso komunikace předmětný pozemek protíná, proto také koridor pro stavbu v rozsahu nezbytném 

pro realizaci této veřejně prospěšné stavby zahrnuje i velkou část předmětného pozemku. Námitka vlastníka 

proti umístění křižovatky na severním obchvatu - západní část byla již zamítnuta Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy při schvalování připomínek a námitek k návrhu zadání Územního plánu Opavy 

dne 11. 8. 2009. Uvedený koridor, včetně plochy dopravy pro trasu severního obchvatu - západní část, byl 

řešen Změnou č. 9 Územního plánu města Opavy vydanou 30. 8. 2010, v konceptu byl zapracován obsah 

této změny. Změnou č. 13 Územního plánu města Opavy, která byla vydána 16. 12. 2013, došlo k úpravám 

vedení koridoru podle rozpracované podrobnější dokumentace a ke zrušení plochy dopravy pro severní 

obchvat – západní část, avšak v předmětné lokalitě zůstal rozsah koridoru dopravní infrastruktury pro tuto 

stavbu beze změny. V souladu s požadavkem Ministerstva dopravy je koridor tohoto rozsahu zapracován 

také do návrhu Územního plánu Opavy.  

Přes pozemek je navržený lokální biokoridor L57 LBK procházející uvnitř koridoru dopravní infrastruktury 

podél jeho severního okraje, který je vymezen pro přeložku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní 

část. Biokoridor je vymezen tak, aby byl minimalizován pro oba záměry zásah do sousedních funkčních 

ploch. Lokální biokoridor L57 LBK doplňuje ÚSES propojením regionálního biocentra RBC N19 Palhanec 

(Palhanecká niva) přes k. ú. Vávrovice a Vlaštovičky s územím sousedních obcí, se zapojením stávajících 

krajinných prvků. V celém řešeném území doporučujeme prověřit vymezení sítě ÚSES tak, aby po realizaci 

mohla plnit svou funkci. 

 

k. ú. Malé Hoštice  

99. Lukáš Vltavský, Opava-Malé Hoštice  

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s vymezením: 
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1. koridoru pro přeložku silnice I/56 nad pozemkem p. č. 766/60 v k. ú. Malé Hoštice; v textové části 

v kapitole C jsou slovně vymezeny koridory pro vedení dopravní infrastruktury nestabilizované, kde je 

zahrnuta přeložka silnice I/56, následně je pro přeložku silnice I/56 vymezena plocha dopravy, v kap. D 

je uvedeno vymezení přeložka I/56 s odkazem na ZÚR, kde je tato přeložka řešena plochou a koridorem; 

je zde uvedena i šíře koridoru 50-150 m; v této části však koncept územního plánu nekoresponduje 

s jeho odůvodněním, jelikož to zdůvodňuje obsažení návrhu přeložky jako řešení převzaté ze ZÚR, kde je 

tento záměr řešen koridorem D55 (nikoli již řešený plochou a koridorem jak uvádí textová část 

konceptu); současně odůvodnění uvádí, že tento záměr obsažený v ZÚR je územním plánem zpřesněn a 

stabilizován do plochy pro dopravní infrastrukturu o šířce 50-95 m; není tedy žádným způsobem 

zdůvodněno, proč je pro stabilizovaný záměr v území vymezený navíc koridor obecně definovaný pro 

vedení dopravní infrastruktury doposud nestabilizované; stabilizovaný záměr je tím označen i jako 

nestabilizovaný a není tak jasné, kde lze předpokládat jeho umístění; proti návrhu koridoru je i znění 

kapitoly G, která vymezuje veřejně prospěšné stavby, v této kapitole je mezi veřejně prospěšné stavby 

zahrnuta plocha pro přeložku silnice I/56 nikoliv samotná přeložka, ztrácí i tímto vymezení koridoru 

smysl, institut vyvlastnění by šel uplatnit pouze pro přeložku ve vymezené ploše, nikoliv koridoru; 

v případě jiného smyslu tohoto vymezení veřejně prospěšných staveb může dojít k nejednoznačnému 

omezení vlastnických práv, není totiž jasné, kterých pozemků se vymezení veřejně prospěšné stavby týká, 

zda pouze zahrnutých v návrhové ploše pro dopravní infrastrukturu nebo i zahrnutých v koridoru; ve 

výkrese veřejně prospěšných staveb koridor není nikterak zobrazen; koncept územního plánu obsahuje 

definici koridoru odlišnou od stavebního zákona, jenž koridor definuje jako plochu, pro každou plochu 

by měly být stanoveny podmínky využití, aby bylo dosaženo sledovaného zájmu; pro vymezený koridor 

podmínky využití úplně absentují, nelze tím dohledat, zda platí podmínky pro plochu zemědělskou 

v plném rozsahu nebo s ohledem na přeložku v omezené míře; tím koncept územního plánu neobsahuje 

žádné relevantní důvody pro vymezení koridoru pro přeložku silnice I/56 a v jeho důsledku omezení 

mého vlastnického práva k výše uvedenému pozemku, jelikož nelze konkrétně určit jeho navrhované 

využití, a také zda může být zatížen nebo je zatížen vymezenou veřejně prospěšnou stavbou; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Do  návrhu bude zapracován pouze koridor pro přeložku silnice I/56, kterým je zpřesněním koridoru 

převzatého z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, tj. ze Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), pro veřejně prospěšnou stavbu označenou D55. Koridor 

bude charakterizován v souladu se stavebním zákonem a pro plochu koridoru jsou stanoveny podmínky 

využití. Protože přeložka silnice I/56 je zařazena, stejně jako v ZÚR MSK, mezi veřejně prospěšné stavby, 

bude koridor pro tuto stavbu zapracován také ve výkresu veřejně prospěšných staveb. 

2. lokálního biocentra N9 LBC nad pozemkem p. č. 666/16 v k. ú. Malé Hoštice, v rámci ochrany ÚSES 

jsou platnou právní úpravou stanoveny povinnosti vlastníkům pozemků zahrnutých v ÚSES, z konceptu 

(textové i grafické části) není vůbec zřejmé, proč je návrh biocentra vhodný právě v této lokalitě a jaký 

účel má v území plnit, nelze dohledat skladbu systému ekologické stability, tedy existující prvky ÚSES a 

prvky navržené k zachování a podpoře jeho fungování, kdy by na tomto základě mohla být částečně 

odůvodněna potřeba biocentra N9; v textové části zabývající se veřejně prospěšnými stavbami a 

opatřeními jsou uvedeny pouze nadregionální a regionální biokoridory, v grafické části je však 

biocentrum N9 (lokální dle hlavního výkresu) součástí nadregionálního koridoru N8-N10, stejně jako u 

koridoru pro přeložku silnice I/56 je rozpor v dokumentaci, kdy jsou v textové a grafické části vymezeny 

veřejně prospěšné stavby a opatření různě, také není uvedena nutnost zahrnutí tohoto biocentra do VPO 

vůči ostatním lokálním biocentrům nezahrnutým do VPO (nelze jednoznačně dovodit, zda pozemek 

666/16 je zatížen veřejně prospěšných opatřením ani potřeba tohoto zatížení), dále koncept u ÚSES 

uvádí, že pro návrhové prvky lokální jsou použity minimální návrhové rozměry, biocentrum N9 však tyto 

rozměry překračuje 3x, při návrhu tohoto biocentra nebyla žádným způsobem zohledněna zemědělská 

činnost v území, kdy na ploše navrženého biocentra je intenzivní zemědělská činnost, jsou zde investice 

do půdy za účelem zlepšení úrodnosti-odvodnění pozemků, stejně i dopravní napojení těchto 

zemědělských ploch je řešeno mimo zastavěné území (k tomuto účelu je řešen i podjezd pod nadzemní 

části spojky S1), jako vhodnější řešení pro návrh biocentra je plocha navazující na východní hranici 
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biocentra N9, přímo navazuje na regionální biocentrum N7, zároveň současný stav a využití území je 

k tomuto účelu vhodnější – v místech již tuto funkci částečně plní, navíc při navrženém zemědělském 

využití plochy vklíněné mezi dvě biocentra, jak je obsaženo v konceptu, by jakákoliv dopravní obslužnost 

této plochy byla napojena na zastavěné území; celkově návrh ÚSES obsažený v konceptu nereflektuje 

aktuální územní podmínky a stav území (vzorem je např. nevhodný tvar i umístění biocentra N11) a není 

žádným způsobem zdůvodněna potřeba a hlavně účel navržených prvků v návaznosti na již existující 

prvky ÚSES, tím také to, proč územní plán navrhuje jiný způsob využití daného pozemku, než jakým je 

využívám, a to hlavně z důvodu vhodnosti územních podmínek pro zemědělskou rostlinnou výrobu, 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

V návrhu budou prvky ÚSES vymezeny s přihlédnutí k územním podmínkám a v souladu s požadavky  

na jejich vymezení. V celém řešeném území doporučujeme prověřit vymezení sítě ÚSES tak, aby  

po realizaci mohla plnit svou funkci. 

 

k. ú. Podvihov  

100. Michal Kubesa, Opava-Podvihov  

uplatňuje námitku, ve které žádá o zařazení nového pozemku p. č. 507/7 v k. ú. Podvihov, vzniklého dělením 

pozemku p. č. 507/1 v k. ú. Podvihov dle přiloženého geometrického plánu z ploch orné půdy do ploch 

zahrad, na pozemku vysazuje stromy a keře, chce zvětšit plochu pro hraní a sport a proto chce pozemek 

oplotit; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek je zapracován v návrhu do ploch zahrad. Úpravou pozemkových hranic nově vymezený pozemek, 

dle přiloženého geometrického plánu č. 484-33/2012, je prolukou v současně zastavěném území, navazuje 

na stávající plochy rodinné zástavby, pro které bude plocha plnit funkci zahrady u rodinného domu. 

101. Bohuslav Pasrbek, Opava-Podvihov     

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu funkčního využití pozemků p. č. 519/1, 510/1 a 510/2 v k. ú. 

Podvihov na plochu pro výstavbu rodinných domů, parcely navazují na rodinný dům na pozemku p. č. 65 

v k. ú. Podvihov, který je u hlavní komunikace mezi Komárovskými Chaloupkami a Podvihovem, na protější 

straně komunikace je výstavba několika nových rodinných domů a jsou zde vybudovány veškeré inženýrské 

sítě; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

V návrhu je vymezena plocha bydlení jen na části pozemků p. č. 510/1 a 519/1 v k. ú Podvihov, protože 

pozemky navazují na zastavěné území kolem dnes jednostranně zastavěné komunikace, ale jsou dotčeny 

nadzemním vedením VN. Do lokality částečně zasahuje ochranné pásmo lesa. Pozemek p. č. 510/2 v k. ú. 

Podvihov není zahrnout do plochy pro bydlení, pozemek je od veřejné komunikace oddělen částí pozemku 

p. č. 519/1 v k. ú. Podvihov, která je dotčená nadzemním vedením VN a jeho ochranným pásmem. Pozemek 

nenavazuje na stávající zástavbu a nadzemní vedení VN a jeho ochranné pásmo ho odděluje také  

od navrhované zastavitelné plochy, vymezené na sousedních pozemcích mimo toto nadzemní vedení. 

Pozemek se v celém rozsahu své plochy nachází v ochranném pásmu lesa. 

 

k. ú. Komárov u Opavy  

102. Gajdošík Milan, Gajdošíková Steriani, Komárovské Chaloupky 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s cestou, jak je navržena v platném územním plánu, protože už 

nebude nikde navazovat, pozemek p. č. 841/19, který je po levé straně po celé délce pozemku p. č. 841/18 
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v k. ú. Komárov u Opavy, má nového majitele, proto navrhují, aby cesta vedla mezi pozemky p. č. 841/18 a 

841/17 v k. ú. Komárov  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vzhledem ke změně podmínek v území a k požadavku majitelů okolních pozemků ponechat jejich pozemky 

mimo zastavitelnou plochu, doporučujeme zmenšit zastavitelnou plochu pro bydlení v dané lokalitě. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Protože územní plán stanoví především základní koncepci 

dopravní infrastruktury a pozemky p. č. 841/18 a 841/17 v k. ú. Komárov u Opavy jsou přístupny z veřejné 

komunikace, nedoporučujeme vymezit územním plánem komunikaci v této zmenšené zastavitelné ploše. 

V případě aktuální potřeby je možné pro danou lokalitu pořídit územní studii, která prověří možnosti řešení 

dopravní a technické infrastruktury v daném území bez nutnosti stanovit podmínku jejího zpracování 

v územním plánu. 

103. Kamil Skřeček, Opava-Komárov 

uplatňuje námitku, ve které požaduje zapracovat do územního plánu 

- nové dělení pozemků (nové pozemky p. č. 330/1, 330/2, 330/3, 331/1, 331/2, 331/3) 

- odstranění objektu určeného k demolici 

- výstavbu nových objektů 

- odstranění cesty přes nově vytvořené pozemky (p. č. 330/2, 330/3), 

protože již bylo provedeno odstranění objektu určeného k demolici, na nových pozemcích byly vybudovány 

dva nové rodinné domy, cesta, která je uvedena pouze v územním plánu a ve skutečnosti neexistuje, je zde 

neopodstatněná 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Návrh územního plánu bude zpracován nad aktuální katastrální mapou převzatou z katastrálního úřadu, 

který vede evidenci všech pozemků v území, k datu zpracování návrhu. Odstranění objektu k demolici 

z katastrální mapy není v možnostech územního plánu. Do návrhu bude zapracována jen hlavní 

komunikační síť zajišťující vstupy do území a návrhové plochy pro dopravní infrastrukturu, které budou 

tvořit koncepci dopravní infrastruktury v území. Vzhledem k úpravám pozemkových hranic v území, které 

zajistily dostupnost pozemků ze stávajících komunikací, nebude do návrhu nového Územního plánu Opavy 

převzata z platného Územního plánu města Opavy část komunikace navrhovaná přes pozemky p. č. 330/2 a 

330/5 v k. ú. Komárov u Opavy. 

104. Šárka Bittnerová, Opava-Komárov 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s návrhem využít pozemky p. č. 665, 960/1 a 960/3 v k. ú. Komárov 

u Opavy ke sportu a rekreaci (OS), jeho zájmem je využít těchto pozemků pro obytnou venkovskou výstavbu 

(SV); vlastník si chce zachovat možnost výstavby náhradního bydlení v místě bydliště v případě demolice 

stávajícího objektu bydlení z důvodu výstavby průtahu Komárova a výstavby bydlení pro své potomky a 

následující generace, neplánuje výstavbu sportovního nebo rekreačního zařízení ani prodat své pozemky 

pro tento účel, domnívá se, že změna v jeho prospěch se nijak negativně neodrazí na rázu krajiny či 

životním prostředí, 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění:  

Požadavek doporučujeme zapracovat do návrhu, protože pozemky navazují na stávajícím plochy bydlení a 

větší část plochy uvedených pozemků je mimo železniční i silniční ochranné pásmo v klidnější části území 

k pozemkům využívaným místními obyvateli k rekreačnímu využití.  
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105. Jarmila Erbanová, Opava – podání totožné s č. 102    

uplatňuje námitku, ve které pozemku p. č. 841/17 v k. ú. Komárov u Opavy žádá o zapracování koridoru 

pro komunikaci, která tento pozemek napojí na cestní síť ve vesnici, pozemek chce rozdělit na několik 

menších pozemků v rozsahu plochy navržené pro zastavění rodinnými domy stavbu, nová komunikace mezi 

pozemky p. č. 841/17 a 841/18 (viz příloha) zajistí přístup k zemědělsky využívané části pozemku, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Vzhledem ke změně podmínek v území a k požadavku majitelů okolních pozemků ponechat jejich pozemky 

mimo zastavitelnou plochu, doporučujeme zmenšit zastavitelnou plochu pro bydlení v dané lokalitě. 

Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Protože územní plán stanoví především základní koncepci 

dopravní infrastruktury a pozemky p. č. 841/18 a 841/17 v k. ú. Komárov u Opavy jsou přístupny z veřejné 

komunikace, nedoporučujeme vymezit územním plánem komunikaci v této zmenšené zastavitelné ploše. 

Zajištění dopravního napojení zemědělsky obdělávaného území přes plochy vymezené pro bydlení 

negativně ovlivňuje kvalitu bydlení a je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. V případě aktuální 

potřeby je možné pro danou lokalitu pořídit územní studii, která prověří možnosti řešení dopravní a 

technické infrastruktury v daném území bez nutnosti stanovit podmínku jejího zpracování v územním 

plánu. 

106. Dřizgevičová Marie, Opava-Komárov   

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 710/32 v k. ú. Komárov u Opavy:  

1)- nesouhlasí s velkým záborem ZPF, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy 

v I. třídě – bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu, v II. 

třídě – zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích 

podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu jak stanoví § 4 zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry a síť účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 

při odnětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy 

nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ byly tyto cíle porušeny, zábor je 25 ha, u varianty „sever“ pouze 

10 ha, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo tento úsek silnice, z důvodů zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 
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průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci 

dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze 

zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem na 

minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

2) - požaduje nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, z údajů ve vyhodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí vyplývá, že varianta „jih“ je nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívá se, že 

nejpřijatelnější vzhledem k zásahu ZPF je varianta „sever“ 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Jedním z požadavků vyplývajících  

ze zjišťovacího řízení byl požadavek na vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem  

na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování 

zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských 

účelových komunikací“. Varianty řešení byly v dokumentaci posuzovány z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný 

ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Dokumentace i posudek byly 30. 5. 2013 veřejně projednány a 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal 

z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek  

pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta 

Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska 

přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever.  
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Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale 

ne jediným hlediskem. V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ bylo doplněno podle požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr 

záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy 

ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III.  

(u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor 

nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost 

obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena.  

Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné komunikace a rozšíření stávající 

komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor 

půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní obchvat převládají zemědělské 

půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace  

I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. 

Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude 

zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn 

v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských 

pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Severní okraj pozemku  

p. č. 710/32 v k. ú. Komárov u Opavy protíná plocha pro umístění komunikace, zajišťující přístup 

k návrhovým plochám pro bydlení v jižní části území Komárova. 

107. Václav Hartmann, Opava-Komárov – podání totožné s č. 106  

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 710/26, 710/12 a 951/118 v k. ú. Komárov u Opavy: 

1.- nesouhlasí s velkým záborem ZPF, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy 

v I. třídě – bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu, v II. 

třídě – zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích 

podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu jak stanoví § 4 zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry a síť účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 

při odnětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy 

nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ byly tyto cíle porušeny, zábor je 25 ha, u varianty „sever“ pouze 

10 ha, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území 

Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj 

území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu 

ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových 
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trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit 

území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci 

dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze 

zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem na 

minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a ztížení obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

2. - požaduje nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, z údajů ve vyhodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí vyplývá, že varianta „jih“ je nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívá se, že 

nejpřijatelnější vzhledem k zásahu ZPF je varianta „sever“ 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Jedním z požadavků vyplývajících  

ze zjišťovacího řízení byl požadavek na vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem  

na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

Varianty řešení byly v dokumentaci posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní 

památky. Dokumentace i posudek byly 30. 5. 2013 veřejně projednány a Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů 

záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska 

komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. V dokumentu „Porovnání 
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variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle požadavků závěru 

zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že u 

variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této 

trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné 

komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy 

II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pozemky 

p. č. 710/26, 710/12 a 951/118 v k. ú. Komárov u Opavy jsou dotčeny plochou koridoru pro variantu Jih, 

pro kterou je v návrhu vymezena územní rezerva. 

108. Tomáš Divila, Opava, - zástupce veřejnosti 

v podání, doplněném zmocněním více než 200 občanů statutárního města Opavy, uvádí:  

1. snížení kvality života v případě varianty průtah 

- rozděluje zástavbu na dvě části, vyžaduje demolici asi 40 objektů, rozsáhlé úpravy dopravního systému, 

nutnost vybudovat 7,5 km obslužných komunikací, které vyvolají další demolice, špatný dopad na soudržnost 

obyvatel a mezilidské vztahy, změna rázu městské části a zvyšující se intenzita dopravy; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Městskou části Komárov vede silnice I/11, která je součástí silnice I. třídy republikového významu označené 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až 

ke státní hranici se Slovenskou republikou. Komunikace je silnicí nadmístního významu, stavby nadmístního 

významu jsou řešeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci kraje, kterou jsou Zásady územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR MSK jsou závazné pro pořizování a 

vydávání územních plánů v Moravskoslezském kraji. Obce záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, 

v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku 

katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty 

jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo 

realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a 

dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak 

zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují.  

Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto 

byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení 

průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města 

Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále jen 

„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

požadoval v dokumentaci dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Dle podmínek 

uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla 

v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a k této 

dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Varianty řešení byly posuzovány z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu,  

na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen 

„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení 

varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění 

podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 

obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje 

variantu Jih před variantou Sever. Podle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k posouzení 

vlivů provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ je z hlediska 

ochrany veřejného zdraví varianta Průtah nejméně vhodnou variantou.  

2. zhoršení veřejného zdraví 

- nárůstem intenzity průjezdů bude dále růst imisní zátěž ovzduší v centrální části Komárova-jediná možnost 

obchvat, 

průtahem by byla oblast k bydlení zatížena prachem a spadem drobného poletavého prachu, ten má největší 

vliv na vznik různých chorob, dalším faktorem je hluk spojený s výstavbou a provozem průtahu, který by měl 

negativní vliv na veřejné zdraví občanů, již dnes je obtěžujícím faktorem, díky úsporám nebude nikdo moci 

garantovat výstavbu protihlukových opatření; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

- viz odůvodnění dílčí námitky 1. 

Vzhledem ke skutečnosti, že varianta Průtah je situována převážně ve stávající trase silnice I/11 vedené 

v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí, je dopad této stavby soustředěn 

především na obyvatelstvo. Nejvhodnější variantou z hlediska hluku byla v procesu EIA hodnocena varianta 

Průtah s realizovanými protihlukovými stěnami o výšce 2 – 9m, nejhůře byla hodnocena varianta Průtah bez 

protihlukových stěn. Téměř rovnocenné byly varianty Sever a Jih.  

3. není řešeno napojení ulic U Tratě a Fibichova na stávající dopravní systém 

- u varianty průtah není řešena dopravní obslužnost těchto ulic, zapracováním nových komunikací dojde 

k dalšímu záboru ZPF, příp. k demolicím objektů; 

vypořádání: 

námitka byla zohledněna již v konceptu  

odůvodnění: 

Návrh napojení území pro variantu průtahu Komárovem je patrný z výkresu koncepce dopravní 

infrastruktury, který je součástí územně plánovací dokumentace, tedy i projednávaného konceptu. Další 

podrobnosti napojení lokalit přesahují možnosti měřítka územního plánu a budou řešeny v navazující 

dokumentaci. Ulice U tratě bude přístupná z plochy dopravy KO-Z37 přes plochu bydlení KO-Z17, ulice 

Fibichova bude napojena z ulice Na konečné podél silnice I/11. 
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4. současné a nově plánované plochy smíšené obytné venkovské (SV) budou přímo u vybudované silnice 

I/11 

- mnoho ploch SV se v současné době nachází podél nebo v blízkosti silnice I/11, v případě varianty průtahu 

dojde ke snížení kvality života i veřejného zdraví (bod 1. a 2.), nově budovaná komunikace by se přímo dotkla 

a velmi negativně by ovlivnila plochu KO-Z4, investice (soukromé nebo MČ Komárov) by v této oblasti byly 

znehodnoceny; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Aby byly splněny limity pro hlukovou zátěž, vyžaduje varianta Průtah stavbu protihlukových opatření  

pro stávající zástavbu. Návrhové plochy v okolí hlavních tras silniční a železniční dopravy budou v návrhu 

výrazně redukovány, také návrhová plocha KO-Z4 bude v návrhu zmenšena tak, aby nebyla vymezena podél 

silnice I/11. Podmínky využití stanovené pro plochy smíšené obytné venkovské (SV) připouštějí stavby 

související s bydlením, které je možné realizovat v blízkosti komunikace a které budou tvořit hlukovou 

bariéru. Nová zástavba bude podmíněna splněním limitů na veřejné zdraví z hlediska hlukových poměrů, 

včetně vlivu vibrací. 

5. vyřazení silnice I/11 z provozu po dobu výstavby průtahu 

- vážné dopady na dopravní obslužnost území, uzavírka by ztížila život obyvatelům i firmám, tj. hlavně 

společnosti Teva a Komas , dále firmy Akzo Nobel, Česká pošta a areálu bývalé firmy Balakom, výstavba 

nových komunikací by zasáhla do života obyvatel a vedla by k záboru ZPF; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje  

odůvodnění: 

Organizace dopravní obslužnosti území po dobu výstavby bude řešena v následných řízeních. Řešení 

organizace dopravy po dobu výstavby není předmětem územního plánu. 

6. nesouhlas se vznikem průmyslových zón v plochách KO-Z9, KO-Z6, KO-Z5 a KO-Z11 

- nesouhlas se zařazením KO-Z9 do plochy výroby a skladování-lehkého průmyslu a ploch KO-Z6, KO-Z5 a 

KO-Z11 do ploch smíšených výrobních, mohou přilákat společnosti s hlučným nebo chemicky závadným 

průmyslem, po zavedení těchto ploch nebude mít městská část možnost ovlivnit nebo omezit dění v těchto 

zónách; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Návrhovou plochu KO-Z9 doporučujeme zmenšit s přihlédnutím k možnému rozvoji podnikatelských aktivit 

v území a s ohledem na možnosti dopravního napojení rozšířené plochy, plocha KO-Z9 byla vymezena na 

žádost vlastníků pozemků a mimo jiné i na žádost zastupitelstva městské části Komárova. Návrhová plocha 

KO-Z6 bude zahrnuta do plochy rekreace a sportu, touto plochou je rozšířená plocha rekreace a sportu 

navrhovaná na sousedních pozemcích. Plocha KO-Z5 vymezená pro plochy smíšené výrobní (VS) podél 

celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava-Svinov bude upravena v rozsahu vydaných 

územních rozhodnutí. Její rozsah nedoporučujeme vymezit ve větším rozsahu vzhledem k dostupnosti této 

plochy pouze přes plochy určené k bydlení. Plocha KO-Z11 bude zapracována stejně jako v konceptu  

do ploch pro podnikání, protože je územím mezi silnicí I/11 a železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava 

Svinov s dostupnou infrastrukturou, které navazuje na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními 

podnikatelského charakteru. Plocha se nachází mimo vymezená záplavová území a také mimo jejich aktivní 

zóny. Pro funkční využití plochy KO-Z11 byly podány protichůdné návrhy – v požadavku MČ Komárov byl 

návrh na zařazení do plochy veřejné zeleně, požadavkem statutárního města Opavy a převažujícího vlastníka 

v území bylo zapracování území do plochy podnikání a občanské vybavenosti. V plochách smíšených 

výrobních v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení splňující limity  

na veřejné zdraví. 

7. znečištění ovzduší z nových ploch pro výrobu a skladování a plochy pro výrobu a skladování - lehký 

průmysl 



 

102 

 

- provoz průmyslové zóny nese rizika znečištění ovzduší a spodních vod, průmyslové zóny KO-Z9, KO-Z6, 

KO-Z5 a KO-Z11 jsou v rozporu s politikou města ochránit občany od vlivu industrializmu, zásadní 

nesouhlas se změnou těchto území na průmyslové zóny (se zařazením KO-Z9 do plochy výroby a skladování-

lehkého průmyslu a ploch KO-Z6, KO-Z5 a KO-Z11 do ploch smíšených výrobních); 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

- viz odůvodnění k dílčí námitce č. 6 

Dokumentace ke konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis 

vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, které 

podléhají zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí.  

8. nevyužitý areál po bývalé firmě Balakom 

- nachází se v blízkosti centra Komárova, který je určen pro realizaci záměrů výroby a skladování, část je už 

využívána, pro trvale udržitelný rozvoj území je nutné upřednostňovat zástavbu brownfields před výstavbou 

„na zelené louce“, v případě ploch KO-Z9 a KO-Z6 se nabízí využití areálu Balakom za předpokladu vyřešit 

dopravní obslužnost areálu a neúnosnou dopravní situaci na ulici Podvihovské; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Areál bývalé firmy Balakom není v současnosti areálem jedné firmy, v území je několik vlastníků. Objekty a 

pozemky areálu jsou využívány různými subjekty v souladu s regulativy pro funkční plochu 

stanovenými platným Územním plánem města Opavy. Rozsah návrhové plochy KO-Z9 umožňující rozvoj 

podnikatelských aktivit navazující na areál doporučujeme v návrhu omezit. Pro hospodářský rozvoj území je 

třeba územním plánem vymezit návrhové plochy pro výrobní aktivity, když stávající plochy průmyslových 

areálů mezi obytnou zástavbou a v blízkosti centra města, které zatěžují dopravou a provozem velkou část 

území bydlení jsou územním plánem navrženy k přestavbě na plochy slučitelné s okolními plochami. Další 

návrhové plochy výrobních aktivit bude třeba plošně snížit nebo vypustit, protože podle Studie vyhodnocení 

a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, byl správcem 

toku Povodím Odry, státní podnik, aktualizován návrh na stanovení záplavového území v tomto úseku. 

Aktuální stanovené záplavové území a jeho aktivní zóna budou zapracovány do návrhu a tato skutečnost 

bude zohledněna ve vymezování rozsahu návrhových ploch. Návrhové plochy výrobních aktivit jsou 

územním plánem vymezovány přednostně v lokalitách na okraji zastavěného území města, které jsou 

v dosahu kapacitní technické a dopravní infrastruktury mimo záplavová území. Plocha KO-Z9 je plochou 

mimo zastavěné obytné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů s fungující technickou 

infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní spojení s krajským 

městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov, se kterou je 

stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které není součástí žádného 

vymezeného záplavového území a ani fakticky není záplavou ohroženo.  

Návrhovou plochu KO-Z6 doporučujeme změnit na plochu rekreace a sportu, touto plochou bude rozšířená 

plocha rekreace a sportu navrhovaná na sousedních pozemcích. 

9. velký rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu u nově navržených ploch KO-Z9, KO-Z6 a KO-

Z5  

- v případě výstavby průmyslových zón KO-Z9, KO-Z6 a KO-Z5 dojde k likvidaci, respekt. k degradaci orné 

půdy, kdy její ochrana je jednou z priorit státu, je chráněná zákony (zákon č.334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995 Sb.,  

o lesích), navrhuje zařadit plochy KO-Z9 a KO-Z5 do plochy zemědělské; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění: 

Rozsah návrhové plochy KO-Z9 pro rozvoj podnikatelských aktivit doporučujeme v návrhu omezit, plocha 

KO-Z5 pro výrobu a skladování bude upravena v rozsahu vydaných územních rozhodnutí. Její rozsah nebude 

vymezen ve větším rozsahu vzhledem k dostupnosti této plochy pouze přes plochy určené k bydlení. 

Zmenšením návrhových bude snížen i rozsah předpokládaných záboru ZPF. Pro vytvoření podmínek  

pro příznivé životní prostředí jsou stávající plochy průmyslových areálu mezi obytnou zástavbou a 

v blízkosti centra města, které zatěžují dopravou a provozem velkou část území bydlení, územním plánem 

navrženy k přestavbě na plochy slučitelné s okolními plochami. Rozsah nových návrhových ploch pro 

výrobní aktivity bude výrazně ovlivněn vymezenými záplavovými územími a jeho aktivními zónami, když 

řada stávajících podnikatelských areálů se nachází poblíž vodních toků. Podle zpracované Studie 

vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, byl 

správcem toku Povodím Odry, státní podnik, aktualizován návrh na stanovení záplavového území v tomto 

úseku. Aktuální stanovené záplavové území a jeho aktivní zóna budou zapracovány do návrhu a tato 

skutečnost je zohledněna ve vymezování rozsahu návrhových ploch. Vymezení návrhových ploch pro 

přemístění výrobních aktivit, pro rozvoj stávajících a vznik nových podnikatelských aktivit vytvoří 

podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj území, který je jedním z pilířů pro udržitelný rozvoj území. 

Návrhové plochy výrobních aktivit jsou  vymezovány s cílem zajistit udržitelný rozvoj území, proto jsou 

vymezovány přednostně v lokalitách na okraji zastavěného území města, které jsou v dosahu kapacitní 

technické a dopravní infrastruktury mimo záplavová území. Plocha KO-Z9 je jednou z ploch, které dané 

požadavky naplňují. Je plochou mimo zastavěné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů 

s fungující technickou infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní 

spojení s krajským městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava 

Svinov, se kterou je stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které 

není součástí žádného vymezeného záplavového území a ani fakticky není ohroženo záplavou. 

10. plocha KO-Z9 výrazné zvýšení dopravní zátěže 

- při vybudování vjezdu ze silnice III/4662 je možné jet na Raduň nebo směřovat na I/11 přes Komárov, tj. 

buď středem obce přes náves v těsné blízkosti školy nebo po vytížené ulici Podvihovské, kolem tělocvičny, 

zdravotního střediska, obchodu a školky-rovněž nepřijatelná varianta, při umožnění průjezdu přes areál 

bývalého Balakomu je výjezd opět na přetíženou Podvihovskou, se zvýšenou dopravní zátěží souvisí negativní 

vliv na obecné zdraví a zvýšené hodnoty hluku, prachu a emisí zplodin;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plocha KO-Z9 je jednou z ploch, které splňují požadavky na návrhové plochy výrobních aktivit. Je plochou 

mimo zastavěné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů s fungující technickou 

infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní spojení s krajským 

městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov, se kterou je 

stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které není součástí žádného 

vymezeného záplavového území, není dotčeno ani aktualizovaným návrhem na stanovení záplavového území 

a ani fakticky není ohroženo záplavou. Návrhová plocha KO-Z9 bude zmenšena s přihlédnutím k možnému 

rozvoji podnikatelských aktivit v území a s ohledem na možnosti dopravního napojení rozšířené plochy. 

Vymezení návrhové plochy KO-Z9 podél silnice III/4662 umožňuje zajistit dopravní obsluhu plochy z této 

komunikace, případně využít železniční vlečky stávajícího podnikatelského areálu. 

11. nesouhlas se zařazením plochy KO-Z6 do ploch smíšené výrobní z důvodu záměru vybudovat zde 

plochu občanského vybavení-sportovních a rekreačních zařízení 

- na sousedním pozemku je vybudován kopec sloužící v zimě k sáňkování a v ostatní období je využíván pro 

bikros, je na něm vybudovaná bikrosová trať, která se bude dále rozšiřovat, území využívané dětmi i 

dospělými, blízké sportoviště (tenisové kurty, hřiště odbíjené, stylová hospůdka) je prostor, který je nutné 

chránit; návrh zařadit plochu KO-Z6 do ploch občanského vybavení-sportovních a rekreačních zařízen, 

protože je v území počítáno s rozvojem rekreační a sportovní činnosti;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 
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odůvodnění: 

Návrhová plocha KO-Z6 bude změněna na plochu rekreace a sportu. Takto bude rozšířena již navržená 

plocha rekreace a sportu o plochu KO-Z7 pro koncentraci sportovně rekreačních aktivit a účelné využití 

zařízení s těmito aktivitami souvisejících. Rozšířením plochy rekreace a sportu budou vytvořeny také 

podmínky pro vybudování dalších i prostorově náročnějších zařízení pro sport a rekreaci obyvatel daného 

území i širšího okolí. 

12. plocha KO-Z6 – neexistující příjezdová cesta a riziko zvýšení dopravní zátěže 

- jediný příjezd je možný po velice úzké Tovární ulici spojující ulici Podvihovskou a nádraží, která prochází 

cca 2m od tenisových a volejbalových kurtů a hřiště využívaného Sborem dobrovolných hasičů Komárov, 

území je prostorem, který je nutné chránit; cesta je s minimální dopravou a je využívaná maminkami 

s kočárky a malými dětmi, šířka komunikace kolem kurtů neumožňuje vzájemné objetí protijedoucích vozidel, 

což vylučuje její využití pro příjezd do průmyslového areálu; v případě průjezdu přes areál bývalého 

Balakomu je opět problém s přetíženou Podvihovskou-viz bod 10; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Návrhová plocha KO-Z6 bude změněna na plochu rekreace a sportu. Takto bude již navržená plocha 

rekreace a sportu o plochu KO-Z7 pro koncentraci sportovně rekreačních aktivit a účelné využití zařízení 

s těmito aktivitami souvisejících. Rozšířením plochy rekreace a sportu budou vytvořeny také podmínky  

pro vybudování dalších i prostorově náročnějších zařízení pro sport a rekreaci obyvatel daného území i 

širšího okolí. V rámci zpracovávání dokumentace ke konkrétním záměrům sportovních a rekreačních 

zařízení bude zpracováno také dopravní řešení pro daný záměr v souladu se zákonnými předpisy.  

13. plocha KO-Z5 – nesouhlas se zařazením do ploch smíšených výrobních z důvodu těsné blízkosti 

ploch smíšených obytných venkovských 

- v nově navržené ploše smíšené obytné venkovské KO-Z4 je uvažováno s výstavbou rodinných domů, v těsné 

blízkosti je i navrhovaná plocha KO-Z5 smíšená výrobní, průmyslové objekty se neslučují s kvalitním 

bydlením a jsou zcela jistě v rozporu se zásadami územního plánování plánování-viz bod 6 a 7; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Na části pozemků v ploše KO-Z5 byla vydána dvě územní rozhodnutí k umístění staveb fotovoltaických 

elektráren, které jsou na ploše realizovány. Velikost plochy je upravena v rozsahu těchto rozhodnutí bez 

dalšího rozšiřování. V lokalitě tak nejsou vymezeny žádné další nové plochy pro podnikatelské aktivity. 

14. plocha KO-Z5 – výrazné zvýšení dopravní zátěže 

- v konceptu není příjezdová cesta k ploše KO-Z5 řešena, nabízí se využít stávající komunikace přes Černý 

mlýn, která je velice úzká s nepřehlednou křižovatkou, s navýšení dopravní zátěže je třeba počítat s krizovými 

situacemi; v případě výstavby nové komunikace dojde k záboru ZPF, což je nežádoucí jev-viz bod 9; pokud 

bude rozšířená stávající, dojde k průjezdu vozidel přes stávající plochy smíšené obytné venkovské, navíc je 

v lokalitě plánována další zástavba SV (plochy KO-Z2, KO-Z3 a KO-Z4), se zvýšenou dopravní zátěží souvisí 

negativní vliv na obecné zdraví a zvýšené hodnoty hluku, prachu a emisí zplodin; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Realizovaná zařízení fotovoltaických elektráren v ploše KO-Z5 nevyvolala zvýšenou frekvenci dopravy 

v daném území. Komunikace podél severní hranice areálu fotovoltaických zařízení zajišťuje pouze přístup  

do areálu pro údržbu uvedených zařízení.  

15. nesouhlas se zařazením ploch KO-Z11 do ploch smíšených výrobních z důvodu bezprostřední 

blízkosti bytové zástavby 

- v lokalitě téměř sousedící s plochou KO-Z11, která je navržena jako smíšená výrobní, je velká koncentrace 

obyvatel, v bezprostřední blízkosti je také velmi problematická silnice I/11, navrhovaná průmyslová zóna 
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razantně sníží kvalitu života, v úvahu připadá využití areálu Balakom, navrhnout změnu plochy KO-Z11  

na plochu veřejných prostranství-zeleně veřejné; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek vymezit na ploše KO-Z11 veřejnou zeleň nedoporučujeme zapracovat do návrhu, vzhledem  

k územním podmínkám doporučujeme plochu KO-Z11 ponechat v  ploše smíšené výrobní. Lokalita je 

územím s dostupnou infrastrukturou, které navazuje na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními 

podnikatelského charakteru a zároveň je územím mimo vymezená záplavová území. V plochách smíšených 

výrobních v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení splňující limity  

na veřejné zdraví. Pro funkční využití plochy KO-Z11 byly podány protichůdné návrhy – v požadavku MČ 

Komárov byl návrh na zařazení do plochy veřejné zeleně, požadavkem statutárního města Opavy a 

převažujícího vlastníka v území bylo zapracování území do plochy podnikání a občanské vybavenosti. 

Plocha je sevřená mezi dvěma významnými dopravními cestami. Z jedné strany ji ohraničuje silnice I/11, 

která je silnicí I. třídy republikového významu propojující severní část území republiky od Prahy přes Hradec 

Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Silnice I/11 tvoří bariéru mezi 

uvedenou lokalitou a plochami bydlení znesnadňující přístup obyvatel do plochy KO-Z11. Z druhé strany je 

plocha ohraničena celostátní železniční tratí č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov a navazuje na zastavěné 

území, ve kterém převažují objekty a zařízení podnikatelského charakteru. Území je dotčeno vlivy 

z železniční i ze silniční dopravy. Zařazení území do ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně je 

neodůvodněné, protože přístup do území je výrazně ztížen frekventovanou dopravou oddělující plochu  

od okolní zástavby. 

16. občané MČ Opava-Komárov očekávají podporu statutárního města Opavy pro svou městskou část a 

při ochraně kvality bydlení 

- v průběhu dubna 2012 proběhlo anketní hlasování k problémům nadefinovaným veřejností na Fóru 

zdravého města a na jeho základě bylo stanoveno pořadí problému dle jejich důležitosti, jak je vidí 

obyvatelé města jako stěžejní: 

1. obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem 

2. rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě, 

Lze s určitostí říci, že se zde jedná o veřejný zájem, který občané města vyslovili v uvedené anketě; 

MČ Komárov se nechce stát místem, kde se vytváří průmyslové zóny, ale místem, kde mohou žít lidé, jak 

tomu bylo po nespočet generací před námi, očekává podporu statutárního města Opavy a zachování kvality 

života v Komárově na stejné úrovni; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje návrhem řešení vedení silnice I/11 v obchvatových trasách mimo území 

určené k bydlení 

odůvodnění: 

Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou 

částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 

dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto 

byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení 

průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 správním územím 

města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 
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návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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. 

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství konstatoval, že záměr bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Varianty řešení byly posuzovány  

v procesu EIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu,  

na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

V MČ Komárov budou vymezeny přiměřené rozvojové plochy stávajících podnikatelských areálů, při jejich 

vymezení bude nutné zohlednit aktuální vymezení záplavového území a jeho aktivní zónu. Rozsah plochy 

KO-Z5 pro podnikání bude upraven podle vydaných územních rozhodnutí pro již realizovaná zařízení a 

návrhovou plochu KO-Z6 doporučujeme vymezit jako součást ploch rekreace a sportu. Území mezi silnicí 

I/11 a železniční tratí č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov s dostupnou infrastrukturou, které navazuje  

na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními podnikatelského charakteru a které je v platném 

územním plánu města Opavy součástí plochy občanské vybavenosti, doporučujeme zařadit do ploch 

smíšených výrobních. V plochách smíšených výrobních v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou 

přípustné jen stavby a zařízení splňující limity na veřejné zdraví. Žádné nové návrhové plochy pro podnikání 

v MČ Komárov nedoporučujeme vymezovat. 

109. Kamil Kožaný, Opava-Komárov 

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu části pozemku p. č. 951/3 v k. ú. Komárov u Opavy (viz příloha) 

z plochy zemědělské na plochu obytnou venkovskou, předmětná část pozemku bude využívána k zahradním 

účelům a zejména k ochraně stávajícího rodinného domu na pozemku p. č. 632/3 v k. ú. Komárov u Opavy  

před každoročními přívaly sněhu jeho oplocením, v budoucnu předpokládá zastavění doplňkovou stavbou 

k výše uvedenému rodinnému domu 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Protože záměrem uvedeným v podání je využívat část pozemku jako zahradu s oplocením a protože tomuto 

využití odpovídá funkční plocha zemědělská – zahrady, proto je část pozemku zařazena do této plochy. 

Vymezením plochy pro bydlení na pozemku by umožnilo rozšiřovat zástavbu rodinných domů do orné 

půdy do blízkosti veřejného hřbitova. V území do 100 m vzdálenosti od hřbitova jsou vymezeny převážně 

nové návrhové plochy veřejné zeleně s cílem zajistit klidové území piety. 

110. Vicherek Tomáš, Opava-Komárov, – podání totožné s č. 106 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 935/23, 951/62, 951/73, 951/78, 951/31 a 951/99 v k. ú. Komárov  

u Opavy: 

1. - nesouhlasí s velkým záborem ZPF, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy 

v I. třídě – bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu, v II. 

třídě – zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích 

podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu jak stanoví § 4 zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry a síť účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 
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při odnětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy 

nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ byly tyto cíle porušeny, zábor je 25 ha, u varianty „sever“ pouze 

10 ha, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo tento úsek silnice, z důvodů zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci 

dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze 

zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem na 

minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

2. - požaduje nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, z údajů ve vyhodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí vyplývá, že varianta „jih“ je nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívá se, že 

nejpřijatelnější vzhledem k zásahu ZPF je varianta „sever“ 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 
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odůvodnění: 

Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Jedním z požadavků vyplývajících  

ze zjišťovacího řízení byl požadavek na vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem  

na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

Varianty řešení byly v dokumentaci posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní 

památky. Dokumentace i posudek byly 30. 5. 2013 veřejně projednány a Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů 

záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska 

komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. V dokumentu „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle požadavků závěru 

zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že  

u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této 

trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné 

komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy 

II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Všechny uvedené pozemky, kromě pozemků p. č. 935/23 a 951/31 v k. ú. Komárov u Opavy, jsou dotčeny 

koridorem pro jižní obchvat Komárova, pro který bude v návrhu vymezena územní rezerva. 

111. Fiedler Jan, Fiedlerová Anna, Opava-Komárov – podání totožné s č. 106 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 710/9, 710/29, 935/14, 935/16, 951/55 a 951/107 v k. ú. Komárov  

u Opavy:  

1. - nesouhlasí s velkým záborem ZPF, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy 

v I. třídě – bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu, v II. 

třídě – zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích 

podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu jak stanoví § 4 zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry a síť účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 



 

109 

 

při odnětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy 

nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ byly tyto cíle porušeny, zábor je 25 ha, u varianty „sever“ pouze 

10 ha, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo tento úsek silnice, z důvodů zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci 

dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze 

zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem na 

minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

2. - požadují nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, z údajů ve vyhodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí vyplývá, že varianta „jih“ je nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívá se, že 

nejpřijatelnější vzhledem k zásahu ZPF je varianta „sever“ 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 
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odůvodnění: 

Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Jedním z požadavků vyplývajících  

ze zjišťovacího řízení byl požadavek na vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem  

na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

Varianty řešení byly v dokumentaci posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní 

památky. Dokumentace i posudek byly 30. 5. 2013 veřejně projednány a Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů 

záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska 

komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. V dokumentu „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle požadavků závěru 

zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že  

u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této 

trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné 

komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy 

II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. 

Předmětné pozemky jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, pro který bude v návrhu 

vymezena územní rezerva. 

112. Sosna Kamil, Opava-Komárov – podání totožné s č. 109 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 710/8, 710/30, 942/76, 951/116, 951/113, 935/11, 935/15, 951/45 a 

951/49 v k. ú. Komárov u Opavy:  

1. - nesouhlasí s velkým záborem ZPF, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy 

v I. třídě – bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu, v II. 

třídě – zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích 

podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu jak stanoví § 4 zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry a síť účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 
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při odnětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy 

nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ byly tyto cíle porušeny, zábor je 25 ha, u varianty „sever“ pouze 

10 ha, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo tento úsek silnice, z důvodů zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro 

udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci 

dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze 

zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem na 

minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

2. - požaduje nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, z údajů ve vyhodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí vyplývá, že varianta „jih“ je nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívá se, že 

nejpřijatelnější vzhledem k zásahu ZPF je varianta „sever“ 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 
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odůvodnění: 

Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Jedním z požadavků vyplývajících  

ze zjišťovacího řízení byl požadavek na vyhodnocení jednotlivých variant (především rozpracování 

vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem  

na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací“. 

Varianty řešení byly v dokumentaci posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní 

památky. Dokumentace i posudek byly 30. 5. 2013 veřejně projednány a Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů 

záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska 

komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. V dokumentu „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle požadavků závěru 

zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že  

u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této 

trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné 

komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy 

II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Předmětné pozemky jsou dotčené koridorem pro jižní obchvat Komárova, pro který bude v návrhu 

vymezena územní rezerva. 

113. Dagmar Olbrecht, Murnau, Německo  

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 1091 a 1085 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které žádá o úpravu 

konceptu územního plánu, a to: 

u pozemku p. č. 1091 nesouhlasí se zařazením do plochy přírodní (PP) a žádá o jeho zařazení do plochy 

smíšené obytné venkovské (SV): 

- pozemek plynule navazuje na okolní zástavbu rodinnými domy v lokalitě „U černého mlýna“, která ji  

ze všech stran obklopuje, 

- stávající vodoteč „Strouha“ lemující pozemek plní a vždy plnila funkci pouze technického obtoku, 

nejedná se o vodní tok jako takový, řadu let již neplní svou prvotní funkci (obtok při spuštění stavidel 

hlavního toku) a jeho průtočný profil je zmenšován díky zasypání břehů okolními vlastníky pozemků, 

- nutnost biokoridoru po cca 700m je v území dodržena vzhledem ke stávající existenci této funkční plochy 

na pozemku p. č. 1112/1, tento je navíc v majetku Statutárního města Opavy, z hlediska ochrany 

životního prostředí a požadavku na existenci přírodních ploch lze jeho rozsah pro požadovaný záměr 

využít z daleko větší části než je v konceptu navrženo-zejména jeho jižní část (v současnosti je zazeleněná 

a porostlá vzrostlými dřevinami), má za to, že částečné využití pozemku 1112/1 pro zemědělské účely 
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podle konceptu je nereálné vzhledem k velikosti parcely a nereflektuje na rozšířenou možnost plynulého 

přechodu ze stávajících přírodních ploch,  

- na pozemek 1091 je vybudován stávající příjezd - mostek přes stávající vodoteč a dobrá možnost  

pro napojení na sítě technické infrastruktury, 

- při severní hranici je situován stávající, osamocený objekt rodinného domu - funkční plocha SV, 

- pozemek nebyl zasažen záplavami v roce 1997, 

- funkce plochy přírodní bude z velké míry zachována, dle názoru vlastníka není možné stavět 

v bezprostřední blízkosti vodního toku – bude zachováno ochranné pásmo, stávající vzrostlé stromy 

budou zachovány, plocha bude zazeleněna a sadovnicky upravena, možnost výskytu přírodních forem 

rostlin a živočichů bude umožněna v ochranném pásmu vodoteče; 

u pozemku p. č. 1085 nesouhlasí se zařazením do funkční plochy (ZZ) a žádá o jeho zařazení do plochy 

smíšené obytné venkovské (SV): 

- má za to, že plocha pozemku p. č. 1085 plynule navazuje na okolní zástavbu rodinnými domy v lokalitě 

„U černého mlýna“, část pozemku je současně mimo ochranné pásmo silnice I/11 a od silnice je také 

oddělena přírodním koridorem v meandru vodoteče, 

- plocha pozemku navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy, 

- stávající vodoteč „Strouha“ lemující pozemek plní a vždy plnila funkci pouze technického obtoku, 

nejedná se o vodní tok jako takový, řadu let již neplní svou prvotní funkci (obtok při spuštění stavidel 

hlavního toku) a jeho průtočný profil je zmenšován díky zasypání břehů okolními vlastníky pozemků, 

- terénní konfigurace pozemku je příznivá pro vybudování dopravního napojení a zároveň je v území 

možnost napojení na sítě technické infrastruktury, 

- pozemek nebyl zasažen záplavami v roce 1997, 

- dle vyjádření Ing. arch. Jiřího Horáka (hlavního architekta města Opavy) ze dne 4. 8. 1995 byl pro tento 

pozemek udělen předběžný souhlas se záměrem vybudování rodinného domu (viz příloha), vzhledem 

k prověření této skutečnosti považuje za nepřípustné opomenutí tohoto souhlasu a případné maření 

investice vlastníka s touto parcelou spojené 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

V návrhu budou prověřeny možnosti využití pozemků p. č. 1091 a 1085 v k. ú. Komárov u Opavy 

s ohledem na podmínky v území a při respektování regionálních prvků ÚSES vymezených v nadřazené 

krajské územně plánovací dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále „jen 

„ZÚR MSK“), která je závazná pro územně plánovací dokumentace obcí Moravskoslezského kraje. 

V předmětném území je v ZÚR MSK vymezen regionální biokoridor R 612 na vodním toku Strouha 

s cílovými nivními a vodními ekosystémy. Oba pozemky se nacházejí v bezprostřední blízkosti vodního 

toku Strouha, proto při vymezení jejich funkčního využití bude zohledněno aktuální stanovené záplavové 

území a jeho aktivní zóna a také vymezení regionálního ÚSES v požadovaných parametrech na vodním 

toku v souladu se ZÚR MSK tak, aby po realizaci plnil svou funkci. Vymezení prvků ÚSES v předepsaných 

parametrech je také jedním z požadavků dotčených orgánů, chránících veřejný zájem dle zákona  

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

114. Trulej Milan, Opava-Komárov  

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 710/41, 710/35, 710/3, 951/14, 951/112, 951/65, 951/71, 551/72 a 

951/51 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které vybírá variantu severního obchvatu Komárova, protože na trase 

jižního obchvatu Komárova jsou úrodné pozemky, došlo by k dělení parcel na menší díly, což by bránilo 

obdělávání půdy většími mechanizačními prostředky; v budoucnu by měl zájem o prodej těchto pozemků 

v celkové výměře, jak jsou teď; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 
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Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u 

Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým 

křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na 

zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek silnice, v zájmu zajištění předpokladů pro 

udržitelný rozvoj území, zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu  

ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před 

možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, 

ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které 

by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako 

dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu 

průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou 

variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků 

statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z 

aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 

odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 zjišťovací řízení 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, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). 

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství konstatoval, že záměr bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Krajský úřad požadoval v dokumentaci dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího 

řízení. Jedním z požadavků vyplývajících ze zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení 

jednotlivých variant (především rozpracování vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu, zejména s ohledem na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a 

zátěže obhospodařování zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě 

zemědělských účelových komunikací“. 

Většina pozemků uvedených v námitce je dotčena koridorem pro jižní obchvat Komárova, pro který bude 

v návrhu vymezena územní rezerva. Do doby vydání aktualizované ZÚR MSK je možné v Územním plánu 

Opavy vymezit pro tento záměr pouze územní rezervu. Až po zapracování návrhové plochy do územního 

plánu je možné vydat stavební povolení pro konkrétní stavbu. Pro realizaci uvedené stavby ve vybrané 

variantě bude podle podrobnější dokumentace odkoupena nezbytná část pozemků. Jednou z podmínek 

přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou 

stávajících polních cest a místních komunikací. Již v projektové přípravě neponechat v zájmovém území 

neobhospodařovatelné části zemědělských pozemků a zajistit hospodařícím subjektům přístup k jejich 

pozemkům. 

115. Trulej Milan, Opava-Komárov – podání totožné s č. 114 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č.708/7, 414/22, 935/10 a 670/40 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které 

vybírá variantu severního obchvatu Komárova, protože na trase jižního obchvatu Komárova jsou úrodné 

pozemky, došlo by k dělení parcel na menší díly, což by bránilo obdělávání půdy většími mechanizačními 

prostředky; v budoucnu by měl zájem o prodej těchto pozemků v celkové výměře, jak jsou teď; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území 

a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která 

je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo 

v dubnu 2012 zjišťovací řízení 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, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího 

řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že 

záměr bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad požadoval  

v dokumentaci dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Jedním z požadavků 

vyplývajících ze zjišťovacího řízení byl i požadavek na „vyhodnocení jednotlivých variant (především 

rozpracování vyhodnocení varianty Jih) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zejména 

s ohledem na minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu a zátěže obhospodařování 

zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských 

účelových komunikací“. 

Pozemky uvedené v námitce jsou v různých funkčních plochách. Variantou jižního obchvatu Komárova je 

dotčen pozemek p. č. 935/10, pro který bude v návrhu vymezena územní rezerva. Pro realizaci vedení trasy 

ve vybrané variantě bude podle podrobnější dokumentace odkoupena nezbytná část pozemků. Jednou  

z podmínek projektové přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním 

nebo náhradou stávajících polních cest a místních komunikací. Již v projektové přípravě neponechat 

v zájmovém území neobhospodařovatelné části zemědělských pozemků a zajistit hospodařícím subjektům 

přístup k jejich pozemkům. 

Pozemek p. č. 708/7 je v návrhové ploše smíšené obytné venkovské (SV), pozemek p. č. 414/22 je 

v lokálním biokoridoru, který je součástí ploch přírodních (PP), pozemek p. č. 670/40 je součástí návrhové 

plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), která je v konceptu rozvojovou plochou pro firmu Teva 

Czech Industries s.r.o. U žádného z těchto pozemků není navrhovaným řešením narušena jejich celistvost, 

pozemky jsou v celém rozsahu součástí vždy jedné funkční plochy. 
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116. Komas, spol. s r. o., Opava-Komárov, Ing. Jiřina Hajduková, jednatel společnosti 

uplatňuje námitku, ve které sděluje, že varianta „průtah Komárovem“ by silně zasáhla do výrobních 

objektů firmy Komas, spol. s r.o., a tudíž by znamenala ukončení výroby a propuštění všech zaměstnanců, 

kdy společnost je strojírenskou firmou zaměstnávající 125 osob 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území 

a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která 

je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

požadoval v dokumentaci dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Dle podmínek 

uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla 

v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a k této 

dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Varianty řešení byly posuzovány z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na 

krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ 

konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění 

podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 
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obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví 

preferuje variantu Jih před variantou Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví 

vyloučena, protože je v konfliktu s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou 

z důvodu ochrany veřejného zdraví.  

 

k. ú. Suché Lazce  

117. Jaromír Adamec, Suché Lazce 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s návrhem umístění komunikací na pozemcích p. č. 842/7 a 846/53 

v k. ú. Suché Lazce, pozemky užívá jako ornou půdu, pozemky k tomu účelu neposkytne; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Oba pozemky jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky 

silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je 

stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která 

je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. 

Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a 

zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo 

dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou 

silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro 

variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR 

MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním 

z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z 

aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 

odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. 

Pozemek p. č. 846/53 byl v konceptu dotčen také návrhem přeložky silnice III. třídy propojující Komárov a 

Suché Lazce, která byla propojením silnic III/4663 a III/4661. Propojení těchto silnic bylo navrženo 

v souvislosti s přestavbou průtahu silnice I/11 městskou částí Komárov. Propojení silnic III/4663 a III/4661 

bylo řešeno ve variantách. Do projednání s vlastníkem těchto komunikací není žádná z variant propojení do 

návrhu zapracována.  

Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova a s ní související komunikace vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF. Rozsah záboru 

ZPF bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný 

zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Pro udržitelný rozvoj území a ochranu veřejného zdraví obyvatel je třeba v území vytvořit vhodné 

podmínky, proto bude navržené řešení vedení silnice I/11 zařazeno pravděpodobně mezi veřejně prospěšné 



 

118 

 

stavby. 

118. František Teichmann, Marie Teichmanová, Komárov 

uplatňují námitku, ve které žádají, aby část pozemku p. č.846/32 v k. ú. Suché Lazce, vyznačená v příloze, 

byla zařazena do plochy smíšené obytné;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek doporučujeme zapracovat do návrhu. Předmětná část pozemku navazuje na zastavěné území, je 

přístupná z veřejné komunikace a umožní tak její oboustranné zastavění a účelné využití veřejné 

infrastruktury.  

119. Ladislav Valík, Suché Lazce 

uplatňuje námitku, ve které žádá o zařazení pozemku p. č.820/25 v k. ú. Suché Lazce v rozsahu vyznačeném 

v příloze do plochy určené k výstavbě rodinných domů, aby pozemek bylo možné spojit se sousedním 

pozemkem p. č. 820/26 v k. ú. Suché Lazce a vznikl tak stavební pozemek, vlastník tohoto sousedního 

pozemku se záměrem souhlasí;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Požadavek doporučujeme zapracovat do návrhu. Předmětná část pozemku je rozšířením návrhové plochy 

určené pro rodinnou zástavbu, která navazuje na zastavěné území. Rozšířením návrhové plochy o část 

předmětného pozemku bude vymezena plocha dostatečné velikosti k umístění rodinného domu 

odpovídajícímu okolní rodinné zástavbě. 

120. Ing. Václav Skuplík, Suché Lazce, zástupce veřejnosti - podání obdobné jako č. 117 

v podání, doplněném zmocněním více než 200 občanů statutárního města Opavy, uplatňuje námitku, ve 

které nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova – ani jako rezerva, ani jako varianta, preferují severní 

variantu, která se nejméně dotkne obyvatel MČ Opava-Suché Lazce, souhlasí s územní rezervou pro 

severní variantu obchvatu MČ Komárova; jižní obchvat: 

1) je veden v bezprostřední blízkosti obytné zóny Suchých Lazců, občané nechtějí, aby v blízkosti 

dosud průmyslem prosté a masivní dopravou nedotčené obce vedl obchvat, podobný typ stavby je 

v rozporu s hygienickými normami a ochrannými pásmy, trvají na akceptování severní varianty 

jako nejšetrnější k lidem a kvalitě života lidí v dotčených oblastech 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené 

územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

(dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území 

Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým 

křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům  

na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající 

trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 
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funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Všechny varianty průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly posuzovány z hlediska jejich 

vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Varianty řešení byly 

v procesu EIA posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody,  

na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením 

podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. 

varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska 

přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. 

Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je v konfliktu 

s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany veřejného 

zdraví.  

2) nenávratně změní ráz a charakter krajiny, Suché Lazce si občané zvolili za své bydliště především 

pro jejich polohu bezprostředně související s přírodou umožňující klidné bydlení, které je už 

v současnosti narušeno výstavbou logistického centra, jeho provozem dojde k výraznému navýšení 

emisí, jak sám provozovatel centra uvádí, masivním zvýšením dopravy by došlo ke zvýšení úrovně 

hluku, zhoršení kvality ovzduší, narušení rázu krajiny, která je k rekreaci využívaná nejen občany 

obce, ale širokou veřejností města Opavy, díky těsnému kontaktu této lokality s obytnou zónou si 

vybírá stále více obyvatel tuto část obce k výstavbě svých obydlí; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Varianty řešení průchodu silnice I/11 Komárovem byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví,  

na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz,  

na hmotný majetek a kulturní památky. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 

mezi Opavou a Komárovem“ bylo také posouzení vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů 

na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, 

severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak 

neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu 

znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek 

souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních 

úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné 

vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou 

přednostně využity fytogeograficky původní druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska 

krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Varianta průtahu je 
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problematická především vzhledem k nutnosti instalace protihlukových opatření, která představují 

významnou pohledovou bariéru. Dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ obsahovala také hlukovou studii, která byla dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího 

řízení doplněna u varianty Jih o vyhodnocení kumulativních vlivů Centra outsourcingových služeb a areálu 

Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. Z porovnání vlivu hluku na chráněné venkovní prostory staveb 

vykazuje nižší zátěž varianta Jih než Sever, obě obchvatové varianty byly vyhodnoceny z hlediska hlukové 

zátěže i bez použití protihlukových opatření na chráněné prostory jako splňující požadavky Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Varianta Průtah je po hlukové 

stránce akceptovatelná výhradně s rozsáhlými protihlukovými stěnami s výškou 2 až 9 m, bez jejich 

realizace je zcela nevyhovující.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká.  

3) likvidace oddychových zón jako jsou cyklistické a turistické stezky, kdy současné polní cesty jsou 

v převážné míře využívány pro sportovní a rekreační aktivity pro svou přístupnost a především  

pro možnost eliminace kontaktu s dopravními a výrobními oblastmi, severní varianta neznamená 

významný zásah do rekreačně relaxačního využití dotčené oblasti severním obchvatem 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

U obou obchvatových variant bylo uvažováno s přeložkami hlavních zpevněných polních cest, které 

zajišťují přístup do území ze stávající silniční sítě. Jednou z podmínek vyplývající z posouzení vlivů záměru 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pro variantu jižního obchvatu Komárova je již ve fázi 

přípravy záměru zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou stávajících 

polních cest a místních komunikací. Varianty řešení průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly 

posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu,  

na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Z posouzení 

vlivů variant obchvatu na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, byla označena varianta severního obchvatu jako nejméně vhodná. Každá z variant obchvatu znamená 

zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. 

4) negativní vliv na rozvoj MČ Opava-Suché Lazce, zásadní vliv na rozvoj Komárova, realizací tzv. 

jižní varianty bude výstavba rodinného bydlení v lokalitách KO-Z18, KO-Z19, KO-Z21, KO-Z12, 

KO-Z13, SL-Z7 a SL-Z6 prakticky nemožná 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 
Koridor pro umístění komunikace ve variantě jižního obchvatu protíná severní část k. ú. Suché Lazce. 

Prochází především plochami výroby a skladování a napojuje se na silnici I/11 v její stávající trase. Silnice 

I/11 severní částí k. ú. Suché Lazce již prochází. Rozvojové plochy pro bydlení, sport a rekreaci jsou trasou 

jižního obchvatu částečně limitovány ze severozápadní strany, není vyloučen rozvoj těchto ploch 

východním, jižní a jihozápadním směrem od zastavěného území městské části. Uvedené návrhové plochy 

bydlení doplňují stávající plochy již zastavěné rodinnými domy, žádná z návrhových ploch se nepřibližuje 

ke koridoru pro vedení trasy jižního obchvatu více než stávající rodinná zástavba, která byla posuzována 

v dokumentaci „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ také z hlediska vlivů 

na veřejné zdraví a hlukovou situaci. Dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou 

a Komárovem“ obsahovala mimo jiné hlukovou studii, která byla doplněna u varianty Jih o vyhodnocení 

kumulativních vlivů Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. 

Z porovnání vlivu hluku na chráněné venkovní prostory staveb vykazuje nižší zátěž varianta Jih než Sever, 
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obě obchvatové varianty byly vyhodnoceny z hlediska hlukové zátěže i bez použití protihlukových 

opatření na chráněné prostory jako splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z hlediska komplexního posouzení 

obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se 

preferuje varianta Jih před variantou Sever. 

Návrhové plochy KO-Z19, KO-Z21, KO-Z12 a KO-Z13 byly do konceptu a do návrhu převzaty z platného 

Územního plánu města Opavy, jejich rozsah je beze změny už od roku 1998, kdy byla schválená původní 

podoba Územního plánu města Opavy. Tyto návrhové plochy dosud nejsou ani z části zastavěny a 

vzhledem k předpokládanému pokračování mírného poklesu počtu obyvatel s tendencí stagnace ve 

střednědobém časovém horizontu, tj. do roku 2025 nelze předpokládat, že budou zastavěny. Obdobná 

situace je i u ploch SL-Z7 a SL-Z6, které byly do konceptu převzaty z platného Územního plánu městské 

části Opava-Suché Lazce schváleného v roce 2003. Pouze plocha KO-Z18 byla do konceptu zapracována 

jako zcela nová zastavitelná plocha. Při vymezování zastavitelných ploch v návrhu bude zohledněn 

požadavek dotčeného orgánu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, chránícího veřejný zájem podle 

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

požadoval snížit rozsah zastavitelných ploch s ohledem na velký rozsah předpokládaných záborů 

zemědělské půdy. Rozsah zastavitelných ploch v územním plánu bude upraven s přihlédnutím k potřebám 

území a na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

5) zhoršení veřejného zdraví a pobytové pohody, oblast by byla zatížena prachem a spadem drobného 

polétavého prachu až do vzdálenosti 1 km, který má největší vliv na vznik různých chorob, dalším 

významným faktorem je hluk, který by výstavba a samotný provoz jižního obchvatu přinesly a který 

by měl zásadní negativní vliv na veřejné zdraví občanů, vytvořením mimoúrovňových křižovatek se 

hluk a emise z výfukových plynů se mohou šířit daleko do krajiny, kde je úplná absence stromů a 

keřů, které by hluk pohlcovaly; díky úsporám a nedostatku financí zvedá stát povolené limity hluku, 

nebude moci nikdo garantovat výstavbu jakéhokoli protihlukového opatření,  

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové 

studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší 

varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci 

v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také 

jižní část Velkých Hoštic. U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci 

vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice, ze které vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

6) občané MČ Opava-Suché Lazce očekávají podporu města a ochrany kvality bydlení jejich 

obyvatel, nechtějí se stát místem, kde se vytvářejí průmyslové zóny a obchvaty, snaha vést obchvat 

ve vlastním katastru na úkor kvality života občanů není vstřícným krokem k městským částem, 

vyjednávání řešení v dalším katastru by mělo být upřednostněno 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Severní částí k. ú. Suché Lazce prochází silnice I. třídy, která je silnicí republikového významu označená 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Je komunikací důležitou pro město, její obyvatelé i 

podnikatelskou sféru, která primárně zajišťuje hlavní propojení města Opavy s krajským městem Ostrava. 

V úseku k. ú. Komárov u Opavy je tato silnice vedena zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 
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čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati. Tato situace je dlouhodobě neúnosná 

mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, proto bylo pro 

tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase 

silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih 

a varianta Sever. Obchvatové trasy byly vedeny převážně mimo zastavěná území a zároveň bylo nutné 

dodržet parametry pro komunikace I. třídy podle zákonných předpisů. Pro varianty jižního a severního 

obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 v území Městské části Komárov. Řešení průchodu silnice I/11 ve 

správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského 

kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a zpřesněno do Územního plánu Opavy. 

Následným vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny 

vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy má pravomoc rozhodovat pouze v rozsahu svého správního území. Zastupitelstvo 

obce Velké Hoštice s variantou severního obchvatu Komárova na svém území zásadně nesouhlasí. Při 

posuzování záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ podle 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, byly varianty posuzovány mimo jiné i 

podle vlivů na povrchové i podzemní vody. U severní varianty bylo vyhodnoceno riziko ohrožení 

podzemních vod jako významné, protože tato trasa kříží ochranné pásmo II. stupně jímacího zdroje Velké 

Hoštice. Tento zdroj je významným zdrojem pitné vody pro město Kravaře, obce Štěpánkovice, Malé 

Hoštice, Velké Hoštice a východní část Opavy.  

7) značný nesouhlas obyvatel MČ Opava-Suché Lazce, kdy 23. 6. 2012 proběhlo v Suchých Lazcích  

o jižním obchvatu referendum a z 844 voličů se ho zúčastnilo 407 voličů, z toho 387 hlasů bylo 

proti vybudování a 10 hlasů bylo pro, dle odhadů z celkových cca 50 vlastníků půdy dotčených 

obchvatem s prodejem nesouhlasí 48 z nich, nelze ani vyhrožovat vyvlastňováním, když je na místě 

realizovat záměr jiným způsobem nevyžadujícím krajní řešení, jež by vyvolalo řadu soudních 

řízení, z tohoto důvodu by neměla být do územního plánu vkládána územní rezerva pro tzv. jižní 

obchvat 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Konstatování skutečnosti, kdy každá z variant má negativní dopady, které jsou obyvateli a správními úřady 

jednotlivých městských částí považovány za neakceptovatelné podle míry, jakou se daná varianta dotýká 

zájmů uvedených subjektů. Pro co nejobjektivnější posouzení všech variant vedení silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem byly všechny varianty podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

v procesu EIA posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na 

půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

Na základě provedeného posouzení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko 

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska 

ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové 

varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant 

výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před 

variantou Sever. Protože v nadřazené krajské dokumentaci ZÚR MSK, která je závazná pro územní plány 

obcí Moravskoslezského kraje není řešeno vedení trasy silnice I/11 v úseku mezi Opavou a Komárovem, 

bude chráněno území obou obchvatových tras vymezením územní rezervy, která není novou zastavitelnou 
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plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a 

zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky silnice I/11 a staveb s ní souvisejících. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor 

souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11  

ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

8) faktická likvidace honiteb a přirozeného území pro zvěř a živočichy, likvidace EVL a ptačí oblasti, 

jižní obchvat zcela rozděluje přírodní koridory a migrační stezky zvěře, která se stěží vyrovnává 

s takovým zásahem, s tím souvisí i narušení přírodních biotopů a mikro-ekosystémů, které jsou na 

takové změny obzvlášť citlivé; přerušení migračních stezek bude docházet ke kolizi zvěře 

s dopravou, což bude mít nepříznivý vliv na zvěř i na bezpečnost dopravy v této lokalitě, především 

bude nenávratně poškozen krajinný ráz území 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Obě obchvatové varianty vlivem umístění nové liniové stavby do volné krajiny naruší migrační koridory 

zvěře, proto byly součástí souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů „Porovnání variant 

průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ pro obě varianty obchvatu stanoveny podmínky  

pro omezení bariérového efektu. V souladu s provedeným biologickým posouzením byl stanoven 

požadavek na opatření k zajištění migrace živočichů umístěním dostatečného množstvím propustků  

pro drobné živočichy. Dále byl stanoven požadavek, aby křížení biokoridorů a vodotečí bylo realizováno 

tak, aby byla dle technických možností maximalizována migrační prostupnost krajiny. Místa možného 

střetu pozemní části trasy silnice s migračními koridory živočichů bylo požadováno chránit oplocením. 

Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo také 

posouzení vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených 

variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový 

liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu 

industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její 

dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní 

variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační 

úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy 

v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní 

druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

Žádná z variant řešení, tedy ani jižní obchvat, neovlivní samostatně ani v kumulaci s jinými záměry 

evropské lokality nebo ptačí oblasti, protože v dosahu přímých nebo nepřímých vlivů žádné z variant se 

takové prvky nenacházejí. 

9) snížení cen nemovitostí určených k bydlení v oblasti jižního obchvatu, v konceptu se 

v bezprostřední blízkosti MČ Opava-Suché Lazce vyskytují průmyslové zóny vedené jako VS SL-Z2 

a to v kombinaci s územní rezervou jižního obchvatu bude vést ke snižování hodnoty pozemků 

vhodných k rodinné zástavbě vesnického typu a ke snižování hodnoty nemovitostí již postavených, 

vlastníci takto dotčených nemovitostí budou poškozeni a měli by mít nárok na náhradu vzniklé 

škody 
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vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování prodejnosti pozemků a staveb na nich, 

jeho cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení 

stávající silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je 

dlouhodobě neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu 

silnice I/11 mimo zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách, a to jižní a severní obchvat. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od 

obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na 

zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy 

silnice I/11. Z hlediska vlivů variant na zástavbu je výhodnější varianta jižního obchvatu z důvodu většího 

odstupu od obytné zástavby než u varianty severního obchvatu. Pro jižní a severní variantu obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. 

10) zásah do průchodnosti ÚSES a jeho návaznosti na území okolních obcí, jižní obchvat bude velkým 

a nevratným zásahem do průchodnosti ÚSES a jeho návaznosti na území okolních obcí, znemožní 

přirozenou migraci mezi biocentry a vytváří oddělená biocentra; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

V dokumentaci k návrhu obou obchvatových tras byla tato skutečnost zohledněna. V řešeném území pro 

jižní variantu převládá zemědělsky využívaná krajina, kde převažuje ve většině trasy orná půda. Přírodně 

hodnotnější části krajiny představují vodní toky s břehovými porosty. Trasa jižní varianty se dotýká 

některých prvků ÚSES, kříží regionální biokoridor a lokální biocentrum podél vodoteče Strouha a lokální 

biokoridor a biocentrum podél vodoteče Hoštata. Tato trasa vybraná z pracovních variant jižního obchvatu 

minimalizuje zásah do těchto prvků ÚSES, u biokoridoru Strouha bylo zvoleno řešení s vedením trasy co 

nejblíže k železniční trati, u biocentra Hoštata je zvolena trasa u jeho jižního okraje mimo zalesněnou část 

biocentra. Křížení trasy s oběma biocentry je v dokumentaci navrženo na mostních objektech tak, aby 

netvořily migrační bariéru. V závěru posuzování vlivů provedení záměrů „Porovnání variant průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byly  

pro jižní variantu obchvatu stanoveny podmínky pro omezení bariérového efektu, ve kterých je požadavek 

na takové křížení trasy s biokoridory a vodotečí, aby byla zajištěna co největší prostupnost krajiny.  

Pro záměr byl stanoven požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav na základě projednání 

s příslušným orgánem ochrany přírody a dotčenými obcemi, ve kterém bude navrhovaná výsadba zeleně 

navazovat na prvky územního systému ekologické stability, vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti 

objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy, při 

návrhu vegetačních úprav zohlednit i potřebu kompenzace za vykácené dřeviny, u prvků územního 

systému ekologické stability použít výhradně druhy dřevin dle místních podmínek. 

11) zvýšení hlukové a imisní zátěže přivedením tranzitní dopravy do bezprostřední blízkosti Suchých 

Lazců, to povede k rapidnímu zvýšení prachových částic a emisí z výfukových plynů, platí, že dvě 
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třetiny prachových částic z aut vyprodukují dieslové motory (hlavně nákladní doprava), umožnění 

nákladní dopravy dostat se díky jižnímu obchvatu do takové blízkosti obytné zóny povede 

k nevratným změnám na lidský organismus, díky převládajícímu jihozápadnímu až západnímu 

proudění větru by byly zasaženy nejen Suché Lazce, ale v ještě větší míře Komárov; uzavřením 

Komárova mezi násyp železniční trati a násyp jižního obchvatu by snížilo přízemní pohyb vzduchu 

a zapříčinilo by zvýšení přízemního smogu a emisí, jižní obchvat křižuje velké množství 

komunikací, díky kterým musí vznikat mimoúrovňové křižovatky, provoz takovéto komunikace by 

bylo slyšet několik kilometrů; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů provedení 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie a 

rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

Navržená trasa, vybraná z pracovních variant jižního obchvatu, je vedena mimo zastavěné území. 

V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 

Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace.  

12) velký rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu, ochrana orné půdy je jednou z priorit a 

předpokládá ji platná legislativa (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu), 

pro zemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, v tomto ohledu jsou zásadně 

proti využití těchto lokalit k jinému než zemědělskému využití, obávají se, že v tomto ohledu se 

nepostupuje podle zákona; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle 

požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

(dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého 

vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%,  

u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 

40%), I. (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle 

dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné 

délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem 

na doprovodné komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také 

převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší 

(1,3%). V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  
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Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože 

územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je 

rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány 

v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na 

přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

13) velký zábor bonitně nejlepších půd, v porovnání s půdou, kde se nachází v severní variantě je to 

nepoměr (bonita půdy severní varianty je podstatně nižší, mělo by být zohledněno hledisko kvalitní 

ornice a dostupnost k ní, nesmí dojít k devastaci takového typu půdy, obava ze záplav vzniklých 

bleskovými přívalovými bouřkami a schopnosti současných kanalizačních sítí zvládnout takové 

množství vody; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

V rámci posuzování vlivů provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl v dokumentaci upřesněn odhad 

výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že u varianty Jih půjde o zábor převážně půdy II. třídy 

ochrany (73%), dále půdy III. třídy ochrany (16%), I. třídy ochrany (kolem 7%) a nejmenší je zábor půdy 

IV. třídy ochrany. Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním 

vlivem varianty Jih. Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální 

biokoridor s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor 

s biocentrem podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů 

stanovených pro daný typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. 

třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy 

s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Území 

obou obchvatových tras bude chráněno vymezením územní rezervy, která není novou zastavitelnou 

plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a 

zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky silnice I/11 a staveb s ní souvisejících. 

Součástí všech etap zpracování konkrétní vybrané trasy silnice I/11 bude dokumentace zpracovaná 

v souladu se zákonnými předpisy a její součástí bude také podrobné řešení odvodnění. Pro následná řízení 

budou k dokumentaci požadována vyjádření všech správců sítí. 

14) nesouhlasí se vznikem průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti MČ Opava-Suché Lazce vedené 

v územním plánu jako VS SL-Z2, existence takové zóny může přilákat výrobní společnosti 

s hlučným nebo chemicky závadným průmyslem, který by nenávratně poškodil kvalitu a pohodu 

bydlení v dané lokalitě, městská část nebude mít možnost ovlivnit nebo omezit dění v této zóně; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní bude proti konceptu omezeno jen v rozsahu pozemků žadatele. Podmínky regulace pro plochy 

smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a 

stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území. 

15) znečištění ovzduší z nových ploch pro výrobu a skladování, bod souvisí s bodem 14), provoz 

průmyslové zóny sebou nese rizika znečištění ovzduší a spodních vod, zavedení průmyslové zóny do 

územního plánuje v rozporu s politikou města chránit občany od vlivu tohoto industrializmu, bylo 

historickou chybou zavedení současného překladiště do územního plánu, občané si již žádné další 

objekty v blízkosti svých obydlí nepřejí, jsou proti změně tohoto území na průmyslovou zónu; 
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vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není plochou pro průmysl, stavby a zařízení 

pro těžký průmysl a energetiku a pro lehký průmysl jsou v podmínkách regulace využití plochy smíšené 

výrobní uvedené mezi nepřípustným využitím plochy. Dokumentace ke konkrétním stavbám v následných 

řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v jejím 

platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají zjišťovacímu řízení  

o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 

16) obava z podjatosti a nezávislosti orgánů, které prováděly studie, celý dokument konceptu, který se 

týká územní rezervy potažmo jižního obchvatu již předjímá vůli navrhovatelů, když např. ve veřejně 

prezentované interaktivní mapě na webové adrese města je zakomponována do konceptu jen jižní 

varianta jako územní rezerva, severní varianta se v tomto dokumentu vůbec nevyskytuje, dále 

v dokumentu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ na webové stránce města, 

který by měl být nezávislý, je mnoho bodů, které předjímají řešení, např. při hodnocení kladů a 

záporů různých variantních řešení severní a jižní varianty jsou rozepsány zápory u severní 

varianty na více řádků a rozdělena věta tak, aby vznikl dojem více záporných bodů, některá sdělení 

nelze považovat za objektivní a celý dokument se tak stává nedůvěryhodným a tendenčním;   

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Koncept Územního plánu Opavy byl zpracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem 

statutárního města Urbanistickým střediskem Ostrava, s. r. o., zodpovědným projektantem byla Ing. arch. 

V. Fusková, která je autorizovaným architektem pro obor územního plánování. V konceptu bylo 

v souladu s požadavky zadání zpracováno variantní řešení dopravní infrastruktury v k. ú. Komárov.  

Ve výkresu A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury bylo zapracováno řešení v souladu 

s nadřazenou závaznou dokumentací se ZÚR MSK. V tomto výkresu je pro silnici I/11 v k. ú. Komárov 

a k. ú. Suché Lazce vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) a pro variantu jižního 

obchvatu plocha územní rezervy. Variantní řešení bylo zpracováno na průsvitce k tomuto výkresu, 

označenému A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury – varianty. V tomto výkresu byla 

zapracována varianta Jih a varianta Sever jako návrhové plochy koridorů pro vedení staveb dopravní 

infrastruktury silniční. Popis řešení variant byl součástí textové části konceptu. Všechny výkresy, včetně 

výkresu průsvitky s variantním řešením, i celá textová část byly součástí prezentovaného konceptu 

v průběhu jeho veřejného projednání a celý obsah konceptu byl zveřejněn také způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na oficiálních stránkách města. Dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na 

životní prostředí“ byla zpracována Ing. P. Žídkovou, která je odborně způsobilou osobou pro zpracování 

takové dokumentace s oprávněním podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Na základě veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy a Vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí bude pro obě varianty obchvatu území chráněno vymezením územní 

rezervy, která není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci 

přeložky silnice I/11 a staveb s ní souvisejících.  

121. Ing. Václav Skuplík, Suché Lazce, – podání obdobné s č. 117 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 832/31 a 832/7 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem 

Komárova, nesouhlasí se změnou funkční plochy těchto pozemků; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 
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Oba pozemky jsou v konceptu dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením 

přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která 

je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. 

Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a 

zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo 

dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou 

silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro 

variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují.  

- zábor zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, opakované posouzení z hlediska záboru ZPF, 

pořizovatelé a projektanti územně plánovacích podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu dle §4 zákona č. 334/1992Sb., při vynětí půdy pro nezemědělské účely 

by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy nezbytné pro daný účel, u 

varianty „jih“ je zábor 25ha, u varianty „sever“ je zábor 10ha, v anketě na Fóru Zdravého města 

obyvatelé města definovali problémy, jak je vidí dle důležitosti: 

1) Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem, 

2) Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě, 

přesto je stále preferovaná varianta Jih, přestože je u varianty Sever zábor zemědělské půdy 

minimální, rovněž zásah do ÚSES a VKP, neboť je vedena na estakádách, upozorňují na nemalé 

finanční prostředky za výkup pozemků a trvalé odnětí zemědělské půdy; u severní varianty dochází 

pouze k jednomu křížení s tratí, jižní varianta obsahuje mnoho křížení (min. 6 cest) se současnými 

komunikacemi včetně křížení s tratí; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle 

požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

(dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého 

vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%,  

u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 

40%), I. (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle 

dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné 

délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem 

na doprovodné komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také 

převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší 

(1,3%). V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro varianty jižního a severního 
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obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se 

předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými 

plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, 

bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn 

v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí 

zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci 

posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

Trasa severního obchvatu vede nezastavěným územím mezi k. ú. Komárov u Opavy, k. ú. Malé Hoštice a 

k. ú. Velké Hoštice. Převážná část trasy prochází záplavovým územím řeky Opavy, proto je vedena na 

dlouhých mostních objektech. Trasa dvakrát kříží nadregionální prvky ÚSES situované podél meandrů 

řeky Opavy a železniční trať, které překonává vedením na mostních objektech. Vedení trasy je navrženo 

nejen na mostech, ale také na vysokých náspech vzhledem na záplavové území, řešení křižovatek a  

na potřebu překonat železniční trať. Trasa jižního obchvatu vede nezastavěným územím jižní části k. ú. 

Komárov u Opavy, okrajovou částí k. ú. Raduň a územím k. ú. Suché Lazce. Trasa se dotýká prvků ÚSES, 

kříží regionální biokoridor a lokální biocentrum podél vodoteče Strouha a lokální biokoridor a biocentrum 

podél vodoteče Hoštata. U biokoridoru Strouha bylo zvoleno řešení s vedením trasy co nejblíže 

k železniční trati, u biocentra Hoštata je zvolena trasa u jeho jižního okraje mimo zalesněnou část 

biocentra. Křížení trasy s oběma biocentry je navrženo na mostních objektech. V úseku přiblížení k jižní 

zástavbě Komárova je trasa navržena v mírném zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 

Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace.  

- nenávratná změna rázu a charakteru krajiny, křížení budou mimoúrovňová, komunikace bude 

vyvýšená nad stávající terén, to je nákladné a projeví se to podstatně zvýšenou hlučností a díky 

charakteru krajiny dojde k šíření hluku daleko do krajiny, křížení bude výrazným prvkem, který 

nenávratně změní ráz krajiny, v místě křížení obchvatu s tratí v oblasti „Černého mlýna“ dojde 

k vytvoření mostu s násypem, jeho výška bude dominantou krajiny převyšující všechny objekty 

v okolí několika kilometrů, hluk postihne nejen obyvatele Komárova, ale i obec Raduň a 

Kylešovice; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů provedení 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie a 

rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

Navržená trasa, vybraná z pracovních variant jižního obchvatu, je vedena mimo zastavěné území. 

V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 

Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. 

Součástí posouzení variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo také posouzení jejich vlivů 

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 
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autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

- nesouhlas s argumentem proti Severní variantě obchvatu a tím je vznik přeložky R56 na severním 

okraji Velkých Hoštic, existence severní varianty obchvatu Komárova by se v žádném případě 

nedotkla životního standardu obyvatel Velkých Hoštic, požaduje nezávislou studii vlivů Severní 

varianty na obyvatele Velkých Hoštic a porovnání počtu dotčených obyvatel Suchých Lazců 

případnou stavbou Jižní varianty obchvatu Komárova; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové 

studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší 

varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci 

v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také 

jižní část Velkých Hoštic. U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci 

vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice, ze které vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vymezený koridor pro přeložku silnice I/56 byl zpřesněním koridoru pro tuto stavbu ze závazné nadřazené 

krajské dokumentace, ze ZÚR MSK, kde je uvedená stavba nadmístního významu označena D55 zařazená 

mezi veřejně prospěšné stavby. Vymezením záměrů ze ZÚR MSK, v tomto případě vymezením koridoru 

pro přeložku silnice I/56, byl koncept uveden do souladu s nadřazenou dokumentací, jak požaduje zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavba je dlouhodobým 

rozvojovým záměrem přeložení silnice I/56 Opava – Ludgeřovice mimo zastavěná území, je záměrem 

sledovaným Ministerstvem dopravy České republiky. Koridor pro přeložku silnice I/56 je vymezen také  

v platném Územním plánu města Opavy. 

- neakceptuje také cenové srovnání variant, nikdo z těch, kdo budou rozhodovat o nenávratné změně 

krajiny, kterou nám zanechali předci, se nepodepíše pod cenovou kalkulaci a nezaručí její dodržení, 

proto argument levnější varianty nemůže být brán při rozhodování v potaz; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Územní plán je nástrojem pro vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel.  

Pro naplňování těchto cílů člení územní plán území v podrobnosti území obce na plochy, pro které 

stanovuje podmínky využití. Nenavrhuje jednotlivé stavby a zařízení, nestanovuje lhůty výstavby ani 

neurčuje investora pro výstavbu v území, jeho úkolem není ani ekonomické hodnocení staveb a zařízení. 

122. Ladislav Valík, Suché Lazce 
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uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku p. č. 103 v k. ú. Suché Lazce mezi plochy 

komunikací (K), parcela slouží jako příjezdová komunikace pro pozemky p. č. 100, 104, 105 a 106 v k. ú. 

Suché Lazce, svou šířkou nesplňuje parametry pro vybudování místní komunikace podle současných 

zákonných úprav; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek doporučujeme ponechat v ploše komunikací (K), protože zajišťuje přístup k v námitce uvedeným 

pozemkům a je tedy využíván v souladu s podmínkami navrhovanými pro tuto funkční plochu, které 

zahrnují také přístupové komunikace včetně komunikací pro pěší a cyklisty. Vymezením plochy 

komunikací na tomto pozemku je chráněn přístup k dalším pozemkům a také prostupnost území. 

123. Steyer Marek, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku, nesouhlasí s vybudováním obchvatu Komárova - jižní varianta, který vede přes 

pozemek p. č. 832/10 v k. ú. Suché Lazce, vybudováním obchvatu dojde k záboru zemědělské půdy, 

převážně I. a II. třídy, jižní varianta vede v bezprostřední blízkosti MČ Suché Lazce, toto by vedlo 

k nenávratné změně krajiny; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 832/10 v k. ú. Suché Lazce je dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je 

variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. 

třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy 

přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice 

I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 

čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i 

vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, 

takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR 

MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z 

variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu 

dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova a s ní související komunikace vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF. Rozsah záboru 

ZPF bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný 
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zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že u 

variant Jih půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (73%), půdy III. třídy ochrany tvoří 16% a půdy I. 

třídy ochrany tvoří kolem 7%. Nejmenší zábor půd je ve IV. třídě ochrany. Vysoký zábor půdy především 

II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. V území pro jižní obchvat převládají 

zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou 

komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany 

nelze vyhnout. 

Varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly také posuzovány z hlediska vlivů na krajinný 

ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou 

osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není 

z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek 

v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

124. Sonek David, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku, nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova, který by znamenal zábor velké části orné 

půdy, včetně pozemků p. č. 832/11 a 832/17 v k. ú. Suché Lazce, které jako soukromý zemědělec 

obhospodařuje a které jsou obživou jeho rodiny, prací, koníčkem, tradicí a odkazem předků, pozemků se 

nevzdá a bude se bránit případnému vyvlastnění, výrazně by se změnila kvalita života v dosud klidné 

vesnici vlivem navržené průmyslové zóny, také by se výrazně zhoršilo ovzduší, zvýšily by se emise, které by 

měly negativní dopad na zdraví obyvatel Suchých Lazců; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky p. č. 832/11 a 832/17 v k. ú. Suché Lazce jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od 

Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 

žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 
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MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebná 

jen části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Vyvlastňování části 

pozemků je až krajním postupem, kterému předcházejí jednání. Na zbývajících částech pozemků bude 

možné nadále hospodařit. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu ve variantě jih zajistit 

prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a 

místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části pozemků 

náležejících do zemědělského půdního fondu. 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na 

hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že 

z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která 

vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty 

severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy 

komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

125. Halška Vlastimil, Nový Malín – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 832/14 a 832/8 v k. ú. Suché Lazce: 

a) snížení cen nemovitostí určených k bydlení, zdědil dům blízko plánovaného obchvatu, při možném 

prodeji či pronájmu bude značně snížená jeho hodnota,  

b) vznik průmyslové zóny může nenávratně poškodit kvalitu bydlení – hluk, množství aut-smog, 

c)  velký zábor půdy, v této oblasti vlastní dva pozemky s bonitně cennou půdou; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající 
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silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě 

neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. Pozemky p. č. 832/14 a 832/8 

v k. ú. Suché Lazce jsou v konceptu dotčeny koridorem pro přeložku silnice I/11 v jižní variantě obchvatu 

Komárova. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která 

propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní 

hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov  

u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území 

a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly 

navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není 

novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv 

na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality 

ovzduší v území. Dokumentace ke konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu 

s přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné 

požadavek na popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků 

dotčených orgánů. Zákon 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, 

obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí. Varianty řešení vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posuzovány v rámci posuzování 

vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na 

veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové 

studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší 
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varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci 

v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také 

jižní část Velkých Hoštic. U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci 

vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice, ze které vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Zbývající části 

pozemků bude možné nadále využívat stávajícím způsobem. Podmínkou pro další zpracování záměru 

obchvatu ve variantě jih je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo 

náhradou stávajících polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány 

neobhospodařovatelné části pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. 

126. Šimeček Miroslav, Šimečková Vladimíra, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 890/27 v k. ú. Suché Lazce konstatují: 

1) jižní obchvat Komárova nenávratně změní ráz a charakter krajiny, 

2) sníží se ceny nemovitostí určených k bydlení v oblasti jižního obchvatu,  

3) nesouhlasí se vznikem průmyslové zóny,  

4) dojde k velkému záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 890/27 v k. ú. Suché Lazce je převážně v koridoru pro přeložku silnice I/11 v jižní variantě 

obchvatu Komárova. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako 

I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke 

státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov 

u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území 

a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly 

navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není 

novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 
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plánování. 

Varianty řešení vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA mimo jiné z hlediska vlivů  

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající 

silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě 

neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv 

na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality 

ovzduší v území. Dokumentace ke konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu 

s přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné 

požadavek na popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků 

dotčených orgánů. Zákon 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, 

obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí. Varianty řešení vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posuzovány v rámci posuzování 

vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na 

veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové 

studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší 

varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci 

v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také 

jižní část Velkých Hoštic. U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci 

vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice, ze které vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Zbývající části 

pozemků bude možné nadále využívat stávajícím způsobem. Podmínkou pro další zpracování záměru 

obchvatu ve variantě jih je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo 
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náhradou stávajících polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány 

neobhospodařovatelné části pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. 

127. Stuchlík Ladislav, Stuchlíková Hana, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 890/13 v k. ú. Suché Lazce nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova, 

trvalý zábor kvalitní orné půdy je nepřijatelný, úroveň hluku bude nadměrná, zvýšená prašnost a zamoření 

výfukovými zplodinami, varianta severní obchvat je přijatelnější; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 890/13 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu převážně v koridoru pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od 

Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 

žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebná 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Na zbývajících 

částech pozemků bude možné nadále hospodařit. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu 

Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný 

zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a 

na hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že 
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z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která 

vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty 

severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy 

komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z hlediska přijatelnosti vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví,  

na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz,  

na hmotný majetek a kulturní památky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon  

o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ 

konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění 

podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 

obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví 

preferuje variantu Jih před variantou Sever.  

128. RVR-agro a. s., Suché Lazce, Ing. Zdeněk Rygel - podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/73 v k. ú. Suché Lazce, upozorňuje, že stavba jižního obchvatu 

Komárova přímo ovlivní provoz firmy, poloha firmy vyhovuje jejich podnikání, proto případná změna je 

velmi negativně ovlivní; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek p. č. 890/73 v k. ú. Suché Lazce je součástí koridoru pro jižní obchvat Komárova, který je 

variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. 

třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy 

přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice 

I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 

čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i 

vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, 

takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR 

MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná  

z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu 

dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno území před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

129. Šubert Jan, Šubertová Marcela PaedDr., Ostrava – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 846/16 a 890/19 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s jižním 

obchvatem Komárova, jeho budování, tak jak je navrženo, odporuje pozitivnímu přemýšlení o vývoji a 

vzhledu krajiny obce Suché Lazce, devastace lokality není úměrná předpokládanému výsledku, pozemky, 

které vlastní, nebudou k zamýšlenému plánu postupovat; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek p. č. 890/19 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části Suché Lazce téměř 

celý součástí ploch podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA), v nadřazené krajské dokumentaci, tj. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek součástí koridoru 

pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, 

které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském 

kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně 

prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto přeložku v návaznosti na její 

napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu nového Územního plánu 

Opavy oba předmětné pozemky se nacházejí v koridoru pro jižní obchvat Komárova, který je variantním 

řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy 

republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes 

Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice I/11 

vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 

čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i 

vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11, tzv. obchvat Komárova, je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR 

MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není 

novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování.  

Varianty řešení vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA mimo jiné z hlediska vlivů na 

krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 
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obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné jen malé části 

dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Zbývající části pozemků bude 

možné nadále využívat stávajícím způsobem. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu ve variantě 

jih je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících 

polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části 

pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu 

Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný 

zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

130. Jana Volná, Suché Lazce 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemků p. č. 854, 855 a 856 v k. ú. 

Suché Lazce z ploch smíšených obytných venkovských na plochy dopravní infrastruktury silniční, změnou 

dojde k trvalému znehodnocení mých investic, omezení mých vlastnických práv, nebude moci na svých 

pozemcích rozšiřovat a provádět dosud povolené činnosti; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky p. č. 854, 855 a 856 v k. ú. Suché Lazce jsou součástí plochy koridoru dopravní infrastruktury, 

která je zpřesněním koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou v nadřazené krajské dokumentaci, tj. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), jako „DZ1- silnice I/11 Nové 

Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou  

pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové 

Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. Pro vedení silnice I/11 v úseku Nové 

Sedlice – Suché Lazce je z této nadřazené krajské dokumentace stanoveno, aby v rámci zpřesnění koridoru 

v územním plánu dotčených obcí byl minimalizován vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí 

stávající zástavby a byla řešená dopravní dostupnost území v souladu s normovými parametry dané 

komunikace. Silnice I/11 dále pokračuje územím k. ú. Komárov u Opavy, ve kterém není v nadřazené 

krajské dokumentaci ZÚR MSK řešena žádná její přeložka. V územním plánu je proto možné vymezit 

v úseku vedoucím Komárovem jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově 

dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. V návrhu je pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové 

Sedlice – Suché Lazce vymezen jen koridor pro dopravní infrastrukturu bez plochy dopravy a stanoveny 

podmínky využití koridoru. Protože předmětné pozemky se nacházejí u silnice I/11 v její stávající poloze a 

protože je koridor pro vedení silnice v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce v ZÚR v této lokalitě napojen  

na stávající silnici I/11, není možné předmětné pozemky z koridoru vyjmout. Ministerstvo dopravy jako 

dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor požadují pro vedení silnice I/11 

Nové Sedlice – Suché Lazce vymezit v území dopravní koridor v šířce 600m. Vedení koridoru v této poloze 

zajistí plynulé napojení této silnice ve stávající trase na přeložku I/11 v k. ú. Nové Sedlice převážně mimo 

zastavěné území při zachování parametrů komunikace I. třídy. Vymezený koridor pro dopravní 

infrastrukturu chrání území před novou zástavbou, která by znemožnila nebo významně ztížila realizaci 

napojení jednotlivých katastrálních území do trasy silnice I/11 a úpravy okolní komunikační sítě, jejichž 

řešení není dosud stabilizováno.  

131. František a Regina Halškovi, Suché Lazce 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 820/44 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s výstavbou sportovního areálu  

na tomto pozemku, je využíván pro zemědělskou výrobu pro vlastní potřebu; 

vypořádání: 



 

141 

 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Plochu sportovních a rekreačních zařízení (OS) nedoporučujeme v tomto území zapracovat do návrhu. 

Stávající rozsah sportovišť u základní školy je dostatečný, vymezení nové návrhové plochy pro sport není 

nezbytné. 

132. Meixner Jaroslav, Satková Lucie, Suché Lazce, Komárov – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 846/7 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí se zabráním orné půdy 

v takové výši, jakou představuje tato varianta obchvatu, nesouhlasí se znehodnocením - snížením ceny 

nemovitostí v této dotčené lokalitě; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek p. č. 846/7 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu součástí koridoru pro jižní obchvat Komárova, který 

je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. 

třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy 

přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice 

I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 

čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i 

vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, 

takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR 

MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z 

variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu 

dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova a s ní související komunikace vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF. Rozsah záboru 

ZPF bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný 

zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající 

silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě 

neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. 
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133. Sonek Jan, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 832/20 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova, 

který by znamenal zábor velké části orné půdy, včetně těchto parcel, které jako soukromý zemědělec 

obhospodařuje už 12 let a které jsou obživou jeho rodiny, prací, koníčkem, tradicí a odkazem předků, 

pozemků se v žádném případě dobrovolně nevzdá – neprodá je a bude se bránit případnému vyvlastnění; 

výrazně by se změnila kvalita života v dosud čisté a klidné vesnici vlivem navržené průmyslové zóny, také 

by se výrazně zhoršilo ovzduší, zvýšily by se emise, které by měly negativní dopad na zdraví obyvatel 

Suchých Lazců; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek p. č. 832/20 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od 

Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 

žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Vyvlastňování 

části pozemků je až krajním postupem, kterému předcházejí jednání. Na zbývajících částech pozemků bude 

možné nadále hospodařit. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu ve variantě jih zajistit 

prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a 

místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části pozemků 

náležejících do zemědělského půdního fondu. 
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Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a 

na hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že 

z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která 

vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty 

severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy 

komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

134. Ing Jaromír Klimeš, Zlatníky, Ing. Pavel Moravec, Kravaře – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 852/37 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s jižním obchvatem 

Komárova a se záborem zemědělské orné půdy, je zemědělec – soukromě hospodařící rolník; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek p. č. 852/37 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu součástí plochy koridoru dopravní infrastruktury 

silniční, která je zpřesněním koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou v nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), jako „DZ1- 

silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací 

závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 

v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. Pro vedení silnice I/11 

v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce je z této nadřazené krajské dokumentace stanoveno, aby v rámci 

zpřesnění koridoru v územním plánu dotčených obcí byl minimalizován vliv na obytnou funkci a kvalitu 

obytného prostředí stávající zástavby a byla řešená dopravní dostupnost území v souladu s normovými 

parametry dané komunikace. Silnice I/11 dále pokračuje územím k. ú. Komárov u Opavy, ve kterém není  

v nadřazené krajské dokumentaci ZÚR MSK řešena žádná její přeložka. V územním plánu je proto možné 

vymezit v úseku vedoucím Komárovem jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. V návrhu bude pro přeložku silnice I/11 

v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce vymezen jen koridor pro dopravní infrastrukturu bez plochy dopravy a 

stanoveny podmínky využití koridoru. Protože předmětný pozemek se nachází u silnice I/11 v její stávající 

poloze a protože je koridor pro vedení silnice v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce v ZÚR v této lokalitě 

napojen na stávající silnici I/11, není možné předmětný pozemek z koridoru vyjmout. Ministerstvo dopravy 

jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor požadují pro vedení silnice 

I/11 Nové Sedlice – Suché Lazce vymezit v území dopravní koridor v šířce 600m. Vedení koridoru v této 

poloze zajistí plynulé napojení této silnice ve stávající trase na přeložku I/11 v k. ú. Nové Sedlice převážně 

mimo zastavěné území při zachování parametrů komunikace I. třídy. Vymezený koridor pro dopravní 

infrastrukturu chrání území před novou zástavbou, která by znemožnila nebo významně ztížila realizaci 

napojení jednotlivých katastrálních území do trasy silnice I/11 a úpravy okolní komunikační sítě, jejichž 
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řešení není dosud stabilizováno.  

Jižní obchvat je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je 

součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území 

republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. 

Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu 

Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na 

čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena 

v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro 

udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně 

ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Na zbývajících 

částech pozemků bude možné nadále hospodařit. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu  

ve variantě jih je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou 

stávajících polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány 

neobhospodařovatelné části pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Pokud bude  

pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova a s ní související komunikace vymezena nová návrhová 

plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF. Rozsah záboru ZPF bude 

odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Protože je 

ve veřejném zájmu chránit veřejné zdraví obyvatel a pro udržitelný rozvoj území je třeba vytvořit vhodné 

podmínky v území, bude navržené řešení vedení silnice I/11 zařazeno mezi veřejně prospěšné stavby. 

135. Neugebauerová Pavlína, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 832/27 a 832/30 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s navrhovaným jižním 

obchvatem Komárova, který by znamenal zábor orné půdy, včetně těchto parcel, které jako soukromý 

zemědělec obhospodařuje, po generace se rodina živí zemědělstvím, obdělávání polí je jejich prací, 

obživou koníčkem, tradicí a odkazem předků, pozemků se dobrovolně nevzdá – neprodá je a bude se bránit 

případnému vyvlastnění (viz farmářka Havránková), jižní variantou obchvatu by se výrazně negativně 

změnila kvalita života v dosud klidné vesnici vlivem navržené průmyslové zóny, která by vedla 

v bezprostřední blízkosti městské části Opava-Suché Lazce; 
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vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky p. č. 832/27 a 832/30 v k. ú. Suché Lazce jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky  

od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 

žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Vyvlastňování 

části pozemků je až krajním postupem, kterému předcházejí jednání. Na zbývajících částech pozemků bude 

možné nadále hospodařit. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu ve variantě jih zajistit 

prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a 

místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části pozemků 

náležejících do zemědělského půdního fondu. 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a 

na hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že 

z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která 

vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty 

severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy 

komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 
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vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

136. Nelešovská Vlasta, Nelešovský Jiří, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/11 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s vybudováním jižního 

obchvatu Komárova a průmyslové zóny SL-Z2, nedodržení zásad ochrany ZPF podle §4 zákona  

č. 334/1992 Sb.; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

V platném Územním plánu městské části Suché Lazce je pozemek p. č. 890/11 v k. ú. Suché Lazce téměř 

celý součástí zastavitelné plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA), v nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu se 

předmětný pozemek nachází v koridoru pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky 

silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj 

území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu 

ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení ZÚR MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. 

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a 

severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. 

Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva je 

územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by 

znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako 

dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu 

průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou 

variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků 

statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude  

z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením  
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§ 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih.  

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný 

zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. 

Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude 

zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn 

v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí 

zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci 

posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na 

přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

137. Bala Jan, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 846/18 a 890/28 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s jižním 

obchvatem a s průmyslovou zónou, velký zábor zemědělské půdy v kvalitní bonitě, likvidace přírodních 

biotopů a mikroekosystémů, možnosti hluku v průmyslové zóně v blízkosti obcí, prašnosti, či chemického 

závadného průmyslu nebo skladování, změny charakteru krajiny; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky p. č. 846/18 a 890/28 v k. ú. Suché Lazce jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od 

Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 
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žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území.  

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné 

jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu. Na zbývajících 

částech pozemků bude možné nadále hospodařit. Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu ve 

variantě jih zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících 

polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části 

pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na 

hlukovou situaci. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že 

z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která 

vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty 

severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy 

komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly také posuzovány z hlediska vlivů na krajinný 

ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou 

osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není 

z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek 

v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 
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včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy.  

138. Jelonek Ladislav Ing., Jelonková Miroslava, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 832/13 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova: 

- nenávratně změní ráz a charakter krajiny, Suché Lazce si občané zvolili za své bydliště především 

pro jejich polohu bezprostředně související s přírodou umožňující klidné bydlení, které je už 

v současnosti narušeno výstavbou logistického centra, jeho provozem dojde k výraznému navýšení 

emisí, jak sám provozovatel centra uvádí, masivním zvýšením dopravy by došlo ke zvýšení úrovně 

hluku, zhoršení kvality ovzduší, narušení rázu krajiny, která je k rekreaci využívaná nejen občany 

obce, ale širokou veřejností města Opavy, díky těsnému kontaktu této lokality s obytnou zónou si 

vybírá stále více obyvatel tuto část obce k výstavbě svých obydlí, jižním obchvatem by došlo 

k nenávratné devastaci této lokality a oblast by se stala místem neobyvatelným, obchvat potažmo 

územní rezerva pro obchvat mohou být vedeny severně; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění:  

Varianty řešení průchodu silnice I/11 Komárovem byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví,  

na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz,  

na hmotný majetek a kulturní památky. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 

mezi Opavou a Komárovem“ bylo také posouzení vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů 

na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, 

severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak 

neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu 

znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek 

souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních 

úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné 

vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou 

přednostně využity fytogeograficky původní druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska 

krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Varianta průtahu je 

problematická především vzhledem k nutnosti instalace protihlukových opatření, která představují 

významnou pohledovou bariéru. Dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ obsahovala také hlukovou studii, která byla dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího 

řízení doplněna u varianty Jih o vyhodnocení kumulativních vlivů Centra outsourcingových služeb a areálu 

Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. Z porovnání vlivu hluku na chráněné venkovní prostory staveb 

vykazuje nižší zátěž varianta Jih než Sever, obě obchvatové varianty byly vyhodnoceny z hlediska hlukové 

zátěže i bez použití protihlukových opatření na chráněné prostory jako splňující požadavky Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Varianta Průtah je po hlukové 

stránce akceptovatelná výhradně s rozsáhlými protihlukovými stěnami s výškou 2 až 9 m, bez jejich 

realizace je zcela nevyhovující. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno 

jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 
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průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv 

na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality 

ovzduší v území. 

- faktická likvidace honiteb a přirozeného území pro zvěř a živočichy, likvidace EVL a ptačí oblasti, 

jižní obchvat rozděluje přírodní koridory a migrační stezky zvěře, dojde i k narušení přírodních 

biotopů a mikroekosystémů, přerušením stezek bude docházet ke kolizi zvěře dopravou, což bude 

mít nepříznivý vliv jak na zvěř, tak na bezpečnost dopravy; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Obě obchvatové varianty vlivem umístění nové liniové stavby do volné krajiny naruší migrační koridory 

zvěře, proto byly součástí souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů „Porovnání variant 

průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ pro obě varianty obchvatu stanoveny podmínky pro 

omezení bariérového efektu. V souladu s provedeným biologickým posouzením byl stanoven požadavek  

na opatření k zajištění migrace živočichů umístěním dostatečného množstvím propustků pro drobné 

živočichy. Dále byl stanoven požadavek, aby křížení biokoridorů a vodotečí bylo realizováno tak, aby byla 

dle technických možností maximalizována migrační prostupnost krajiny. Místa možného střetu pozemní 

části trasy silnice s migračními koridory živočichů bylo požadováno chránit oplocením. Součástí 

dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo také posouzení 

vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených 

variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový 

liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu 

industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její 

dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní 

variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační 

úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy 

v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní 

druhy.  

Žádná z variant řešení, tedy ani jižní obchvat, neovlivní samostatně ani v kumulaci s jinými záměry 

evropské lokality nebo ptačí oblasti, protože v dosahu přímých nebo nepřímých vlivů žádné z variant se 

takové prvky nenacházejí. 

- snížení cen nemovitostí určených k bydlení v oblasti jižního obchvatu, v konceptu se vyskytují 

průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti MČ Suché Lazce vedené jako (VS) SL-Z2, a to 

v kombinaci s územní rezervou jižního obchvatu bude vést ke snižování hodnoty pozemků vhodných 

k rodinné zástavbě a ke snižování hodnoty nemovitostí již postavených, vlastníci budou poškozeni, 

měli by mít nárok na náhradu vzniklé škody, jak a kým bude škoda nahrazena? 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování prodejnosti pozemků a staveb na nich, 

jeho cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení 

stávající silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je 

dlouhodobě neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu 

silnice I/11 mimo zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. Kromě 



 

151 

 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách, a to jižní a severní obchvat. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy  

od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na 

zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy 

silnice I/11. Z hlediska vlivů variant na zástavbu je výhodnější varianta jižního obchvatu z důvodu většího 

odstupu od obytné zástavby než u varianty severního obchvatu. Pro jižní a severní variantu obchvat bude 

území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou 

zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Podmínky regulace pro plochy 

smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a 

stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území. Rozšíření této plochy smíšené výrobní doporučujeme proti konceptu 

omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici Přerovecká. 

- nesouhlasí se vznikem průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti MČ Suché Lazce označené jako 

(VS) SL-Z2, její existence může přilákat výrobní společnosti s hlučným nebo chemicky závadným 

průmyslem, po zavedení takové zóny nebude mít městská část možnost ovlivnit nebo omezit dění v 

této zóně;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Dokumentace ke 

konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis vlivů stavby 

na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají 

zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 

- velký zábor zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, opakované posouzení z hlediska záboru ZPF, 

pořizovatelé a projektanti územně plánovacích podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu dle §4 zákona č. 334/1992Sb., při vynětí půdy pro nezemědělské účely 

by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší plochy nezbytné pro daný účel, u 

varianty „jih“ je zábor 25 ha, u varianty „sever“ je zábor minimální – 10 ha, rovněž zásah do 

ÚSES a VKP, neboť je vedena na estakádách, 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle 

požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

(dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého 
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vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%,  

u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 

40%), I. (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle 

dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné 

délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem 

na doprovodné komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také 

převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší 

(1,3%). Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty 

Jih. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou 

potřebné jen malé části dotčených pozemků, které budou předmětem jednání o podmínkách výkupu.  

Na zbývajících částech pozemků bude možné nadále hospodařit. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou 

variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný 

předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro varianty 

jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních 

rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku.  

Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože 

územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu 

Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný 

zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a 

vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným 

hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

Trasa severního obchvatu vede nezastavěným územím mezi k. ú. Komárov u Opavy, k. ú. Malé Hoštice a  

k. ú. Velké Hoštice. Převážná část trasy prochází záplavovým územím řeky Opavy, proto je vedena  

na dlouhých mostních objektech. Trasa dvakrát kříží nadregionální prvky ÚSES situované podél meandrů 

řeky Opavy a železniční trať, které překonává vedením na mostních objektech. Vedení trasy je navrženo 

nejen na mostech, ale také na vysokých náspech vzhledem na záplavové území, řešení křižovatek a  

na potřebu překonat železniční trať. Trasa jižního obchvatu vede nezastavěným územím jižní části k. ú. 

Komárov u Opavy, okrajovou částí k. ú. Raduň a územím k. ú. Suché Lazce. Trasa se dotýká prvků ÚSES, 

kříží regionální biokoridor a lokální biocentrum podél vodoteče Strouha a lokální biokoridor a biocentrum 

podél vodoteče Hoštata. U biokoridoru Strouha bylo zvoleno řešení s vedením trasy co nejblíže k železniční 

trati, u biocentra Hoštata je zvolena trasa u jeho jižního okraje mimo zalesněnou část biocentra. Křížení 

trasy s oběma biocentry je navrženo na mostních objektech. V úseku přiblížení k jižní zástavbě Komárova 

je trasa navržena v mírném zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se 

silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých Lazců je řešeno 

mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace.  

- upozorňuje na nemalé finanční prostředky za výkup pozemků a trvalé odnětí zemědělské půdy, jižní 

varianta obsahuje mnoho křížení se současnými komunikacemi včetně překřížení tratě, křížení 

budou mimoúrovňová, to má za následek vyvýšení takové křižovatky nad okolní terén, to je 

nákladné a projeví se to podstatně zvýšenou hlučností a díky charakteru krajiny dojde k šíření 

hluku daleko do krajiny, křížení bude výrazným prvkem, který nenávratně změní ráz krajiny, 

v místě křížení obchvatu s tratí v oblasti „Černého mlýna“ dojde k vytvoření mostu s násypem, 

můžeme očekávat, že bude jeho výška přesahovat vůči poli 21m, což bude výrazný prvek  

do krajiny, který nemůžeme ignorovat, hluk postihne nejen obyvatele Komárova, ale i obec Raduň, 

která je považována za klidnou obytnou zónu, v dokumentaci nenašli pro tento typ problému 

uspokojivé řešení; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 
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Územní plán je nástrojem pro vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území spočívající  

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

obyvatel. Pro naplňování těchto cílů člení územní plán území v podrobnosti území obce na plochy, pro 

které stanovuje podmínky využití. Nenavrhuje jednotlivé stavby a zařízení, nestanovuje lhůty výstavby ani 

neurčuje investora pro výstavbu v území, jeho úkolem není ani ekonomické hodnocení staveb a zařízení. 

Kritériem pro zapracování záměru do územního plánu není hledisko ceny konkrétní stavby.  

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů provedení 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie a 

rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

Navržená trasa Jih, vybraná z pracovních variant jižního obchvatu, je vedena mimo zastavěné území. 

V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 

Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. 

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly také posouzeny z hlediska vlivů  

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

- požadují nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu, varianta jih je nejhorším řešením 

k záboru ZPF, v §4 zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se říká, že  

pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a 

nedostatečně využívané pozemky v zastavěném území, musí-li však v nezbytných případech dojít 

k odnětí ZPF, nutno zejména co nejméně narušovat organizaci ZPF a odnímat jen nejnutnější 

plochu ZPF, domnívají se, že nejpřijatelnější variantou vzhledem k zásahu ZPF je varianta 

„sever“; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že  

u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této 

trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné 

komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy 

II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). Vysoký zábor půdy 
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především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. Při vymezování její trasy 

bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním biocentrem kolem vodoteče 

Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče Hoštata, plochu plánované 

těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Území obou obchvatových tras bude chráněno vymezením územní rezervy, 

která není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky silnice 

I/11 a staveb s ní souvisejících. Územní rezerva nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní 

rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou 

zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová 

návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty 

je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány 

v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

139. Prokša Ladislav, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 842/1 a 842/14 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem 

Komárova, kterým dojde k velkému záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, které je možné odnímat 

pouze výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, jižním 

obchvatem dojde ke snížení hodnoty pozemků vhodných k rodinné zástavbě a ke snižování hodnoty 

nemovitostí již postavených; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Oba pozemky jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky 

silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je 

stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která 

je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 
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platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky  

pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih.  

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Územní rezerva není novou zastavitelnou 

plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud 

bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován  

do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se 

zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské 

půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz,  

na hmotný majetek a kulturní památky.  

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

140. Kostka Karel, Šumberová Jaromíra, Opava, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 846/8, 846/19 a 852/6 v k. ú. Suché Lazce nesouhlasí s jižním a 

severním obchvatem (obrovské finanční náklady, zdevastovaná příroda, honba na zvěř) a s průmyslovou 

zónou v Suchých Lazcích (zničená orná půda); 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky p. č. 846/8 a 846/19 v k. ú. Suché Lazce jsou dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky  

od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního 

významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, 

kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry 

ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena 

žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy 

plochu dopravy pro průtah. Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění 

funkční využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 
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s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Územní plán je nástrojem pro vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel.  

Pro naplňování těchto cílů člení územní plán území v podrobnosti území obce na plochy, pro které 

stanovuje podmínky využití. Nenavrhuje jednotlivé stavby a zařízení, nestanovuje lhůty výstavby ani 

neurčuje investora pro výstavbu v území, jeho úkolem není ani ekonomické hodnocení staveb a zařízení. 

Kritériem pro zapracování záměru do územního plánu není hledisko ceny konkrétní stavby. 

Pro vlastní budoucí stavbu komunikace budou potřebné jen malé části dotčených pozemků, které budou 

předmětem jednání o podmínkách výkupu. Na zbývajících částech pozemků bude možné nadále hospodařit. 

Podmínkou pro další zpracování záměru obchvatu v obou obchvatových variantách je zajistit prostupnost 

krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a místních 

komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány neobhospodařovatelné části pozemků náležejících  

do zemědělského půdního fondu. 

Varianty řešení vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný 

ráz, na hmotný majetek a kulturní památky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu 

EIA. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad 

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydal 

z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek  

pro realizaci záměru. V oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění závazných podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta 

Sever i varianta Jih, kdy výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je 

preferována varianta Jih před variantou Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví vyloučena, protože je v konfliktu s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou 

zástavbou z důvodu ochrany veřejného zdraví. Součástí dokumentace „Porovnání variant průchodu silnice 

I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla hluková studie a rozptylová studie. Závěrem rozptylové studie bylo 

konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního 

obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích,  

u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých 

Hoštic. U varianty jižního obchvatu byla hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené 

trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 
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141. Valík Ladislav, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku ve vztahu k pozemku p. č. 832/19 v k. ú. Suché Lazce proti návrhu jižního obchvatu 

Komárova, předložením jeho návrhu nebyla naplněna podstata zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  

§ 18 odst. 1 a 4, jako majitel nesouhlasí se změnou využití jeho pozemku, chce jej zachovat pro zemědělskou 

činnost pro budoucí generace, realizací návrhu bude tato možnost navždy znemožněna, návrh jižního 

obchvatu bude v rozporu s odst. 4, kdy o ochraně krajiny se nedá vůbec mluvit; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemek je dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice 

I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je 

stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11.  

Zároveň se zpracováváním konceptu Územního plánu Opavy byla zpracována dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, která byla podle výsledků zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) dále dopracována a následně posuzována v celém 

rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K dopracované dokumentaci byl zpracován 

posudek, který dokumentaci vyhodnotil. Vlivy záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ byly v rámci procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí (proces 

EIA) posouzeny ze všech podstatných hledisek. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný 

ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Varianty byly tedy posuzovány komplexně z hlediska vlivů  

na jednotlivé složky životního prostředí a na obyvatele s cílem vyhodnotit, která varianta bude z hlediska 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví preferována. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením závazných 

podmínek pro realizaci záměru. V oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění závazných podmínek obě obchvatové 

varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih, kdy výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví je preferována varianta Jih před variantou Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska 

vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je v konfliktu s požadovaným vymístěním stávající dopravy 

vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany veřejného zdraví. Ze závěrů procesu EIA vyplývá, že 

nejpřijatelnější pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a  

pro soudržnost společenství obyvatel území, který je podmínkou udržitelného rozvoje území dle ustanovení 
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§ 18 odst. 1 stavebního zákona, je varianta Jih.  

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly také posouzeny z hlediska vlivů  

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl 

zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny 

s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů 

pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu,  

za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

142. Melecký Radim, Raduň – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 890/2 a 890/25 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s vytvořením 

územní rezervy pro jižní obchvat Komárova, v oblasti územní rezervy se nachází primární subjekt 

podnikání, rezervou by vznikla škoda v podobě nemožnosti s nemovitosti nakládat podle vlastního uvážení, 

nemožnost výstavby apod., odmítá prodej pozemků a bude požadovat soudně ušlé zisky; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění:  

Pozemky jsou v konceptu dotčeny koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením 

přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. V nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), jsou pozemky součástí koridoru pro přeložku 

silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou 

územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je 

koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou 

stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto přeložku v návaznosti na její napojení  

na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. Komunikace procházející městskou části Komárov 

je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území 

republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. 

Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto 

záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není 

řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro 

rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR 

MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí 

v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 
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dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11.  

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. 

Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a 

zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo 

dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou 

silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor  

pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR 

MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním 

z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude  

z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením  

§ 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. Až po zapracování návrhové plochy do územního plánu je 

možné vydat stavební povolení pro konkrétní stavbu. Jednou z podmínek přípravy záměru je zajistit 

prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a místních 

komunikací. Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb 

na nich, jeho cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé 

životní prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

143. Kubesová Hana, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 832/22 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s jižním obchvatem 

s ohledem na ochranu půdního fondu a klidového rázu krajiny, na ochranu prostředí před nepříznivými 

vlivy dopravy a průmyslu, s ohledem na obavu o zhoršení ekologických poměrů městské části Komárov, 

uzavřením Komárova mezi jižní obchvat a stávající násep železniční trati dojde ke zvýšené koncentraci 

škodlivin v takto vzniklé pánvi, jako vlastník pozemků nedává souhlas ke změně funkční plochy na své 

parcele; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 832/22 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky  

od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka 

silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem 

řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu 

Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace  

na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena 

v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 
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k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady  

pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 

bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy  

od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku  

na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy 

silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel 

městské části Komárova.  

Zároveň se zpracováváním konceptu Územního plánu Opavy byla zpracována dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, která byla podle výsledků zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) dále dopracována a následně posuzována v celém 

rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K dopracované dokumentaci byl zpracován 

posudek, který dokumentaci vyhodnotil. Vlivy záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ byly v rámci procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí (proces 

EIA) posouzeny ze všech podstatných hledisek. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v procesu EIA z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na 

krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie 

a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich 

vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených 

variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela 

nový liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu 

industriálních prvků, včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění 

její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná 

z pracovních variant, je vedena mimo zastavěné území. V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena 

v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova  

na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty 

navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní 

variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační 

úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je 

z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

Varianty byly tedy posuzovány komplexně z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na 

obyvatele s cílem vyhodnotit, která varianta bude z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

preferována. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 

úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru  

na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením závazných podmínek pro realizaci záměru. V oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění závazných podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih, kdy 

výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je preferována varianta Jih před 

variantou Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je 
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v konfliktu s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany 

veřejného zdraví.  

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky  

pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Až po zapracování návrhové plochy  

do územního plánu je možné vydat stavební povolení pro konkrétní stavbu. Pro realizaci uvedené stavby  

ve vybrané variantě bude podle podrobnější dokumentace odkoupena jen nezbytná část pozemků. Jednou  

z podmínek přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo 

náhradou stávajících polních cest a místních komunikací. 

144. Nelešovská Vlasta, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/10 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s vybudováním jižního 

obchvatu a průmyslové zóny SL-Z2, nebyly dodrženy zásady ochrany ZPF podle §4 zákona č. 334/1992 Sb.; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Převažující část pozemku p. č. 890/10 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části 

Suché Lazce součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA), V nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je 

předmětný pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky 

silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je 

stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech 

dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, 

v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku 

katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady  

pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 
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bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od 

obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na 

zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice 

I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel městské 

části Komárova.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  

Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne 

jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním 

obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu 

silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou 

variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků 

statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z 

aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 

odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. Až po zapracování návrhové plochy do územního plánu je 

možné vydat stavební povolení pro konkrétní stavbu. 

145. Fyzická osoba – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/7 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s vytvořením územní 

rezervy pro jižní obchvat Komárova, znamená poškození primárního podnikání v oblasti územní rezervy, 

nemožnost rozšiřování infrastruktury, ztráta příjmů a hodnoty nemovitosti, soudní vymáhání ušlých zisků; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 
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Převažující část pozemku p. č. 890/7 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části Suché 

Lazce součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA), V nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je 

předmětný pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky 

silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je 

stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech 

dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, 

v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku 

katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro 

udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek 

silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu 

ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových 

trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána jako 

nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné 

výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze 

zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví 

obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. 

Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel městské části 

Komárova. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný 

investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11  

ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Až po 

zapracování návrhové plochy do územního plánu je možné vydat územní rozhodnutí a stavební povolení 

pro konkrétní stavbu. Jednou z podmínek přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost 

pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a místních komunikací. Cílem územního 

plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho cílem je vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 

rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

146. Pchálek Radomil, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/17 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s vybudováním jižního obchvatu 

Komárova, obchvatem dojde k velkému záboru kvalitní zemědělské půdy, bude poškozen krajinný ráz, 

zlikviduje přirozené území pro zvěř, živočichy a ptáky, zhorší se i kvalita životního prostředí a ovzduší; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění: 

Převažující část pozemku p. č. 890/17 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části 

Suché Lazce součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA). V nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je 

pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 

v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou 

nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech 

dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, 

v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku 

katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady  

pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 

bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od 

obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na 

zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice 

I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel městské 

části Komárova.  

Zároveň se zpracováváním konceptu Územního plánu Opavy byla zpracována dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, která byla podle výsledků zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) dále dopracována a následně posuzována v celém 

rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K dopracované dokumentaci byl zpracován 

posudek, který dokumentaci vyhodnotil. Vlivy záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ byly v rámci procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí (proces 

EIA) posouzeny ze všech podstatných hledisek. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v procesu EIA z hlediska vlivů na 

veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na 

krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie 

a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic.  

U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich 

vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených 
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variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela 

nový liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu 

industriálních prvků, včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění 

její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná 

z pracovních variant, je vedena mimo zastavěné území. V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena 

v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na 

Podvihov a účelovou komunikací do Suchých Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty 

navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění posledních předpisů, (dále jen „zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí“), byl pro jižní variantu zapracován požadavek na zpracování 

projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na 

krajinný ráz. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta 

obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Obě obchvatové varianty vlivem umístění nové 

liniové stavby do volné krajiny naruší migrační koridory zvěře, proto byly součástí souhlasného stanoviska 

pro obě varianty obchvatu stanoveny podmínky pro omezení bariérového efektu. V souladu s provedeným 

biologickým posouzením byl stanoven požadavek na opatření k zajištění migrace živočichů umístěním 

dostatečného množstvím propustků pro drobné živočichy. Dále byl stanoven požadavek, aby křížení 

biokoridorů a vodotečí bylo realizováno tak, aby byla dle technických možností maximalizována migrační 

prostupnost krajiny. Místa možného střetu pozemní části trasy silnice s migračními koridory živočichů 

bylo požadováno chránit oplocením. 

Varianty byly tedy posuzovány komplexně z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a  

na obyvatele s cílem vyhodnotit, která varianta bude z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

preferována. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 

úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 

životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením závazných podmínek pro realizaci záměru. V oddíle 

„doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou 

přijatelné při splnění závazných podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih, kdy 

výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je preferována varianta Jih před 

variantou Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je 

v konfliktu s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany 

veřejného zdraví.  

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

neznemožní jeho dosavadní využití. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože 

platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy 

bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky  

pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Až po zapracování návrhové plochy  

do územního plánu je možné vydat stavební povolení pro konkrétní stavbu. Pro realizaci uvedené stavby ve 

vybrané variantě bude podle podrobnější dokumentace odkoupena jen nezbytná část pozemků. Jednou z 

podmínek přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou 

stávajících polních cest a místních komunikací. 
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147. Nováková Silvie, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 832/18 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí: 

1) se vznikem průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti Suchých Lazců, která může přilákat 

společnosti s hlučným nebo chemicky závadným průmyslem;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené 

výrobní doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Dokumentace ke 

konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis vlivů stavby 

na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají 

zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 

2) s jižním obchvatem, který nenávratně změní ráz a charakter krajiny, zvýší hluk, zhorší kvalitu 

ovzduší, dojde k narušení rekreační krajiny,  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 832/18 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, 

který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí 

silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky  

od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka 

silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem 

řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu 

Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace  

na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena 

v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady  

pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 

bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy  

od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku  

na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy 

silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel 

městské části Komárova.  

Zároveň se zpracováváním konceptu Územního plánu Opavy byla zpracována dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, která byla podle výsledků zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
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jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) dále dopracována a následně posuzována v celém 

rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K dopracované dokumentaci byl zpracován 

posudek, který dokumentaci vyhodnotil. Vlivy záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ byly v rámci procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí (proces 

EIA) posouzeny ze všech podstatných hledisek. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v procesu EIA z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu,  

na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková 

studie a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci 

vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., 

 o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů 

záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu 

nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní 

krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků, včetně sítě komunikací. Každá 

z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného 

území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná z pracovních variant, je vedena mimo zastavěné území. 

V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 

Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. 

Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl  

pro jižní variantu zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou 

vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Jednou z podmínek přípravy záměru 

je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a 

místních komunikací. Z posouzení variant vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu 

severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Varianty byly tedy posuzovány 

komplexně z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na obyvatele s cílem vyhodnotit, 

která varianta bude z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví preferována. Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

souhlasné stanovisko s uvedením závazných podmínek pro realizaci záměru. V oddíle „doporučení 

varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při 

splnění závazných podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih, kdy výhradně 

z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je preferována varianta Jih před variantou 

Sever. Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je v konfliktu 

s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany veřejného 

zdraví. 

3) dojde k velkému záboru zemědělské půdy, nebyl dodržen zákon 334/1992 Sb., §4; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih.  

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 
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V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Územní rezerva není novou zastavitelnou 

plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud 

bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován  

do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se 

zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské 

půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz,  

na hmotný majetek a kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a 

dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak 

zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci 

ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování.  

148. Adámek Jan, Kašpárek Jiří Ing., Kašpárek Vít MUDr., Kuncová Lenka, Luska Jan, 

Pahrbková Jana Ing., Mokré Lazce, Suché Lazce, Krasice, Podvihov 

 – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 890/15 v k. ú. Suché Lazce, namítají, že  jižní obchvat bude znamenat pro 

obec Suché Lazce zvýšenou zátěž hlukem, prachem a celkové zhoršení životního prostředí, navíc dojde ke 

znehodnocení pozemků pod stavbou, bezprostředně souvisejících i pozemků ostatních v daném katastrálním 

území; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Převažující část pozemku p. č. 890/15 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části 

Suché Lazce součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA). V nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je 

pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 

v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou 

nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 
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zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území 

zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova.  

Zároveň se zpracováváním konceptu Územního plánu Opavy byla zpracována dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, která byla podle výsledků zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) dále dopracována a následně posuzována v celém 

rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K dopracované dokumentaci byl zpracován 

posudek, který dokumentaci vyhodnotil. Vlivy záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem“ byly v rámci procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí (proces 

EIA) posouzeny ze všech podstatných hledisek. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v procesu EIA z hlediska vlivů na 

veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na 

krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie 

a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů 

hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-

Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Cílem 

územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho cílem 

je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající silnice 

I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě neúnosné, 

mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento 

úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. 
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149. Kubesa Josef, Komárov, – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 846/15 v k. ú. Suché Lazce:  

- nesouhlasí se vznikem průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti MČ Opava Suché Lazce vedené 

v územním plánu jako VS SL-Z2 na jeho parcele, zóna může přilákat společnosti s hlučným nebo 

chemicky závadným průmyslem, který by nenávratně poškodil kvalitu a pohodu bydlení v dané lokalitě;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Dokumentace ke konkrétním 

stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis vlivů stavby na 

životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, které podléhají 

zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 

- velký zábor zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, porušení §4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

d) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry 

v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

e) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

f) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih.  

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor  

s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem 

podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný 

typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, 

v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými 

parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Územní rezerva není 

novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se 

předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými 

plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, 

bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn 

v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí 

zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, 

na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a 

kulturní památky.  

- snížení cen nemovitostí určených k bydlení v oblasti jižního obchvatu  

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 
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odůvodnění: 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající 

silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě 

neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. Ministerstvo dopravy jako 

dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu 

průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují.  

150. Pirunčík Jan Ing., Pirunčíková Ludmila, Bohučovice – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 890/18 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s jižním obchvatem 

Komárova, porušení §4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, snížení ceny 

vlastníkovy nemovitosti, neposkytnutí adekvátní náhrady za pozemky, neinformování o záměru; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Převažující část pozemku p. č. 890/18 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části 

Suché Lazce součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, skladů a garáží (PA). V nadřazené krajské 

dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), je pozemek 

součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché 

Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí 

v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce 

koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto 

přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je 

pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 

v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou 

nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území 

zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova.  

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 
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staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při 

posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne 

jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na 

hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní 

památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný 

investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve 

správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského 

kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. 

Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné 

podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území. Protože vedení stávající 

silnice I/11 v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí je dlouhodobě 

neúnosné, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11, které by vedlo trasu silnice I/11 mimo 

zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy.  

Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné jen části dotčených pozemků, které budou předmětem 

jednání o podmínkách výkupu. Jejich rozsah bude zřejmý až po zpracování podrobnějších dokumentací 

k danému záměru a na jejím základě bude možné zahájit jednání s majiteli pozemků.  

Koncept Územního plánu Opavy byl zpracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem statutárního 

města Opavy. V konceptu bylo v souladu s požadavky schváleného zadání zpracováno variantní řešení 

dopravní infrastruktury v k. ú. Komárov. Ve výkresu A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury 

bylo zapracováno řešení v souladu s nadřazenou závaznou dokumentací se ZÚR MSK. V tomto výkresu je 

pro silnici I/11 v k. ú. Komárov a k. ú. Suché Lazce vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) 

a pro variantu jižního obchvatu plocha územní rezervy. Variantní řešení bylo zpracováno na průsvitce 

k tomuto výkresu, označené A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury – varianty. V tomto 

výkresu byla zapracována varianta Jih a varianta Sever jako návrhové plochy koridorů pro vedení staveb 

dopravní infrastruktury silniční. Všechny výkresy, včetně výkresu průsvitky s variantním řešením, i celá 

textová část byly součástí prezentovaného konceptu v průběhu jeho veřejného projednání a celý obsah 

konceptu byl zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních stránkách města.  

Před veřejným projednáním konceptu Územního plánu Opavy byly nad rámec zákonných předpisů s jeho 

obsahem a s možností se k němu vyjádřit seznámeni na veřejných setkáních s pořizovatelem obyvatelé 

v jednotlivých městských částech statutárního města Opavy. 

151. Diehel Alfred, Diehelová Marie, Piková Pavlína, Sedláček Jan, Vaníčková Liběna, Suché Lazce 

– podání obdobné jako č. 124 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 863/3 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí se záborem půdy, 

vytvořením průmyslové zóny, poškozením zemědělského rázu krajiny, jako vlastníci parcely nesouhlasí 

se změnou funkce této plochy, nesouhlasí s prodejem pozemku pro jiné než zemědělské účely 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 863/3 v k. ú. Suché Lazce je v platném Územním plánu městské části Suché Lazce součástí 

plochy dopravy, v konceptu se nachází v koridoru pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením 



 

173 

 

přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území 

zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  

Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne 

jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. U všech variant vedení silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení 

vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu 

nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní 

krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků, včetně sítě komunikací. Každá 

z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného 

území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná z pracovních variant, je vedena mimo zastavěné území. 

V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její křížení se silnicí III/4662 

z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou komunikací do Suchých 
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Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně frekventované komunikace. 

Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl pro jižní 

variantu zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační 

úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Jednou z podmínek přípravy záměru je zajistit 

prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou stávajících polních cest a místních 

komunikací. Z posouzení variant vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta 

obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a 

Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu 

Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 

Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu 

v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města 

Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města 

Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK 

vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr 

podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu 

s cíli územního plánování.  

152. Šmajstrla Petr Ing., Komárov – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/29 v k. ú. Suché Lazce, ve které nesouhlasí s vybudováním jižního 

obchvatu a průmyslové zóny SL-Z2, nebyly dodrženy zásady ochrany ZPF podle §4 zákona č. 334/1992 Sb.; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 890/29 v k. ú. Suché Lazce je v nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou 

jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací 

dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku 

silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém 

Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici 

I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu se pozemek nachází v koridoru pro jižní obchvat 

Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je 

součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní část území 

republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. 

Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto 

záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není 

řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro 

rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR 

MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí 

v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 

dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území 
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zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním 

obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu 

silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území.  

Při vymezování trasy jižního obchvatu bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor 

s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem 

podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný 

typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro varianty jižního a severního 

obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a také neznemožňuje zemědělskou 

činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících.  

Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože 

územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu 

Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný 

zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a 

vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným 

hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také z hlediska 

vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na 

krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

153. Kubesa Oldřich, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 852/36 a 890/8 v k. ú. Suché Lazce, namítá, že jižní obchvat změní ráz 

a charakter krajiny, zvýšení dopravy povede ke zvýšení hluku, zvýšení emisí, ke zhoršení kvality ovzduší; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů provedení 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie a rozptylová 

studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku 

navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. 

Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se 

jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně 

ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část 

Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. Varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly 
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také posuzovány z hlediska vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že 

žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta 

představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území 

obsahuje řadu industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah  

do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného území. Do podmínek souhlasného 

stanoviska pro jižní variantu byl zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, ve 

kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Vhodné vegetační 

úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro výsadbu budou přednostně využity 

fytogeograficky původní druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu 

severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním 

obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu 

silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. 

Pozemek p. č. 852/36 a část pozemku p. č. 890/8 v k. ú. Suché Lazce jsou v konceptu součástí plochy 

koridoru dopravní infrastruktury, která je zpřesněním koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou 

v nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR 

MSK“), jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací 

dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku 

silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. Pro vedení 

silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce je z této nadřazené krajské dokumentace stanoveno, aby 

v rámci zpřesnění koridoru v územním plánu dotčených obcí byl minimalizován vliv na obytnou funkci a 

kvalitu obytného prostředí stávající zástavby a byla řešená dopravní dostupnost území v souladu 

s normovými parametry dané komunikace. Silnice I/11 dále pokračuje územím k. ú. Komárov u Opavy,  

ve kterém není v nadřazené krajské dokumentaci ZÚR MSK řešena žádná její přeložka. V územním plánu 

je proto možné vymezit v úseku vedoucím Komárovem jen plochu pro rozšíření stávající komunikace  

na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. V návrhu bude pro přeložku 

silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce vymezen jen koridor pro dopravní infrastrukturu bez 

plochy dopravy a stanoveny podmínky využití koridoru. Protože předmětné pozemky se nachází v blízkosti 

stávající silnice I/11 a protože je koridor pro vedení silnice v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce v ZÚR 

v této lokalitě napojen na stávající silnici I/11, není možné předmětné pozemky z koridoru vyjmout. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor 

požadují pro vedení silnice I/11 Nové Sedlice – Suché Lazce vymezit v území dopravní koridor v šířce 

600m. Vedení koridoru v této poloze zajistí plynulé napojení této silnice ve stávající trase na přeložku I/11 

v k. ú. Nové Sedlice převážně mimo zastavěné území při zachování parametrů komunikace I. třídy. 

Vymezený koridor pro dopravní infrastrukturu chrání území před novou zástavbou, realizaci napojení 

jednotlivých katastrálních území do trasy silnice I/11 a úpravy okolní komunikační sítě, jejichž řešení není 

dosud stabilizováno. 

154. Štincíková Libuše, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 842/13 a 842/8 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem, 

obchvat nenávratně změní ráz a charakter krajiny, dojde k záboru zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, 

snížení cen nemovitostí určených k bydlení v oblasti jižního obchvatu, likvidace honiteb a přirozeného 

území pro zvěř a živočichy; 

vypořádání: 

obsahem námitky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Jižní obchvat Komárova je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato 

komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní 

část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou 

republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy 

staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady 
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územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK  

ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 

zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy 

varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané 

trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné 

části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a 

hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající 

trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především 

obyvatel městské části Komárova. Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly 

v rámci posuzování vlivů provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty 

byly zpracovány hluková studie a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu 

doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a 

areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému 

navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů  

na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke 

vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu 

bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. Varianty vedení silnice 

I/11 mezi Opavou a Komárovem byly také posuzovány z hlediska vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení 

vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu 

nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní 

krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá 

z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného 

území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl zapracován požadavek na zpracování 

projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů  

na krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a  

pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně 

vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu.  

Při vymezování trasy jižního obchvatu bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor 

s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem 

podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný 

typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro varianty jižního a severního 

obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a také neznemožňuje zemědělskou 

činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění 

staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících.  

Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože 

územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu 

Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný 

zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a 

vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným 

hlediskem. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný 
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investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11  

ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

Cílem územního plánu není ekonomické posuzování a ovlivňování hodnoty pozemků a staveb na nich, jeho 

cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území vytvářením podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území.  

Obě obchvatové varianty vlivem umístění nové liniové stavby do volné krajiny naruší migrační koridory 

zvěře, proto byly součástí souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů „Porovnání variant 

průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ pro obě varianty obchvatu stanoveny podmínky pro 

omezení bariérového efektu. V souladu s provedeným biologickým posouzením byl stanoven požadavek na 

opatření k zajištění migrace živočichů umístěním dostatečného množstvím propustků pro drobné živočichy. 

Dále byl stanoven požadavek, aby křížení biokoridorů a vodotečí bylo realizováno tak, aby byla dle 

technických možností maximalizována migrační prostupnost krajiny. Místa možného střetu pozemní části 

trasy silnice s migračními koridory živočichů bylo požadováno chránit oplocením. 

155. Malohlavová Klára Mgr., Plachký Jiří, Plachký Přemysl, Suché Lazce 

 – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 832/21 v k. ú. Suché Lazce nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova, 

dojde ke znehodnocení zemědělské půdy, které jsou vlastníky, záměr nebyl s vlastníky projednán, nebyly 

poskytnuty adekvátní náhrady, dochází k porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, stavba 

ztíží obhospodařování pozemku, vzniknou náklady navíc, stavba nerespektuje platný územní plán obcí; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Jižní obchvat Komárova je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato 

komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje severní 

část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou 

republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy 

staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve 

svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 

zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy 

varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané 

trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné 

části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a 

hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající 

trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především 

obyvatel městské části Komárova.  
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Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. Při 

vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Podmínkou pro další zpracování záměru 

obchvatu ve variantě jih je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost všech pozemků zachováním nebo 

náhradou stávajících polních cest a místních komunikací a zajistit, aby v území nebyly ponechány 

neobhospodařovatelné části pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Při posuzování a 

vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným 

hlediskem. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly varianty řešení 

posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na 

horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Ministerstvo 

dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou 

silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro 

variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR 

MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním 

z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude  

z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením  

§ 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. 

Pro vlastní stavbu komunikace budou potřebné jen části dotčených pozemků, které budou předmětem 

jednání o podmínkách výkupu. Jejich rozsah bude zřejmý až po zpracování podrobnějších dokumentací 

k danému záměru a na jejím základě bude možné zahájit jednání s majiteli pozemků.  

Koncept Územního plánu Opavy byl zpracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem statutárního 

města Opavy. V konceptu bylo v souladu s požadavky schváleného zadání zpracováno variantní řešení 

dopravní infrastruktury v k. ú. Komárov. Ve výkresu A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury 

bylo zapracováno řešení v souladu s nadřazenou závaznou dokumentací se ZÚR MSK. V tomto výkresu je 

pro silnici I/11 v k. ú. Komárov a k. ú. Suché Lazce vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) 

a pro variantu jižního obchvatu plocha územní rezervy. Variantní řešení bylo zpracováno na průsvitce 

k tomuto výkresu, označené A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury – varianty. V tomto 

výkresu byla zapracována varianta Jih a varianta Sever jako návrhové plochy koridorů pro vedení staveb 

dopravní infrastruktury silniční. Všechny výkresy, včetně výkresu průsvitky s variantním řešením, i celá 

textová část byly součástí prezentovaného konceptu v průběhu jeho veřejného projednání a celý obsah 

konceptu byl zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních stránkách města.  

156. Meixner Martin Ing., Suché Lazce, Komárov – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 846/17 a 846/37 v k. ú. Suché Lazce, nesouhlasí s jižním obchvatem 

Komárova, nesouhlasí se záborem zemědělské půdy, nesouhlasí se vznikem průmyslové zóny (VS) SL-Z2, 

změna tradičního rázu krajiny 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 
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odůvodnění: 

Pozemky p. č. 846/17 a 846/37 v k. ú. Suché Lazce se v konceptu nacházejí v koridoru pro jižní obchvat 

Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov, pozemek p. č. 

846/17 v k. ú. Suché Lazce je také v ploše smíšené výrobní (VS). Silnice I/11 procházející městskou části 

Komárov je součástí silnice I. třídy republikového významu, která propojuje severní část území republiky 

od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka 

silnice I/11, tzv. obchvat Komárova, je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem 

řešení krajské územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území 

Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým 

křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům  

na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto 

území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a 

Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase 

silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih 

a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních 

variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a 

severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které 

by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní 

situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo 

zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova.  

Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší 

v území.  

U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich vlivů 

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků, 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná z pracovních variant, je 

vedena mimo zastavěné území. V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její 

křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou 

komunikací do Suchých Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně 

frekventované komunikace. Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí byl pro jižní variantu zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, 

ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Jednou z podmínek 

přípravy záměru je zajistit prostupnost krajiny a obslužnost pozemků zachováním nebo náhradou 

stávajících polních cest a místních komunikací. Z posouzení variant vyplývá, že nejméně vhodná je 

z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví jižní varianta obchvatu. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 
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také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  

Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne 

jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním 

obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu 

silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou 

variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků 

statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude  

z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením  

§ 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy 

pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj 

území v souladu s cíli územního plánování. 

157. Břemková Marie, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 124 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 846/11 v k. ú. Suché Lazce, namítá, že dojde k nevratné změně krajiny i 

zhoršení podmínek života a bydlení v obci, zvýšení hluku a zhoršení ovzduší, velký zábor velmi kvalitní 

zemědělské půdy; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 846/11 v k. ú. Suché Lazce je v konceptu z části v ploše smíšené výrobní (VS) a je také 

dotčen koridorem pro jižní obchvat Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské 

části Komárov. Silnice I/11 procházející městskou části Komárov je součástí silnice I. třídy republikového 

významu, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou 

nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit 

jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční 

trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno 

variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu 

se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá 

z navržených variant obchvatů byla vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy 

významným kritériem byla vzdálenost dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního 

obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo 

k poklesu negativního působení škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území 

a ke snížení bariérového efektu stávající trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území 

zlepší podmínky života především obyvatel městské části Komárova.  
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Plocha SL-Z2 vymezená jako plocha smíšená výrobní (VS) není zcela novou zastavitelnou plochou. Je to 

plocha zahrnující již zastavěnou plochu Centra outsourcingových služeb v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Rozšíření této plochy smíšené výrobní 

doporučujeme proti konceptu omezit jen v rozsahu pozemků žadatele RKL a jen ve směru k silnici 

Přerovecká. Podmínky regulace pro plochy smíšené výrobní nepřipouštějí stavby a zařízení pro těžký 

průmysl a energetiku, pro lehký průmysl a stavby a zařízení, které svým provozováním narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. V plochách smíšených 

výrobních a plochách výroby a skladování navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti 

těchto ploch je stanovena podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv  

na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality 

ovzduší v území.  

U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich vlivů 

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků, 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná z pracovních variant, je 

vedena mimo zastavěné území. V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její 

křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou 

komunikací do Suchých Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně 

frekventované komunikace. Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí byl pro jižní variantu zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, 

ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Z posouzení variant 

vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví 

jižní varianta obchvatu. Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci 

posuzování vlivů provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány 

hluková studie a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou 

kumulaci vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské 

a.s., Opava-Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela 

splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených 

lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé 

zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna 

severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva bude územím, ve kterém budou stanoveny 

podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci 

přeložky a staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských 

pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude  

pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován  

do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se 

zákonnými předpisy. Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním 

vlivem varianty Jih. Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální 

biokoridor s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor 

s biocentrem podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů 

stanovených pro daný typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. 

třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy 

s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout.  

Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne 

jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také 
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z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí,  

na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním 

obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu 

silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou 

variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků 

statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 

správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude  

z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením  

§ 54 odst. 6 stavebního zákona, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením 

návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky  

pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. 

158. Stuchlík Ladislav, Stuchlíková Hana, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 832/15 a 832/26 v k. ú. Suché Lazce, namítají, že trvalý zábor kvalitní 

orné půdy je nepřijatelný, úroveň hluku bude nadměrná, zvýšena prašnost a zamoření výfukovými 

zplodinami, severní obchvat je přijatelnější; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky p. č. 832/15 a 832/26 v k. ú. Suché Lazce jsou v konceptu dotčeny koridorem pro jižní obchvat 

Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Silnice I/11 

procházející městskou části Komárov je součástí silnice I. třídy republikového významu, která propojuje 

severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se 

Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, 

takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR 

MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná 

z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 

zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy 

varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané 

trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné 

části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a 

hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající 

trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především 

obyvatel městské části Komárova. Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly 

v rámci posuzování vlivů provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

posuzovány také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty 

byly zpracovány hluková studie a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu 

doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a 

areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému 

navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví  

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska 

vlivů na ovzduší v obydlených lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem  

ke vzdálenosti od souvislé zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního 

obchvatu bude znatelně ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. 
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Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih.  

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly 

posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, 

na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a 

kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 stavebního zákona, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal 

z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek  

pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever 

i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti 

vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. 

159. Solný Radomír Ing., Suché Lazce – podání obdobné jako č. 117 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 852/8 a 890/22 v k. ú. Suché Lazce, namítá, že jižní obchvat nezvratně 

změní ráz a charakter krajiny, bude zrušeno klidné bydlení, zvýšení emisí, zhoršení ovzduší; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Jižní obchvat Komárova je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato 

komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu, která propojuje severní část území 

republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. 

Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu 

Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace  

na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena 
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v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém 

uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem 

k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet předpoklady  

pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 

bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě 

varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla vybrána 

jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané trasy  

od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné části 

dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a hluku  

na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající trasy 

silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především obyvatel 

městské části Komárova.  

U všech variant vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem bylo zpracováno také posouzení jejich vlivů 

na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované 

autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant 

obchvatu není z hlediska krajinného rázu nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový 

prvek v krajině, který však v okolní krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků, 

včetně sítě komunikací. Každá z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob 

využívání i vzhled dotčeného území. Navržená trasa jižního obchvatu, vybraná z pracovních variant, je 

vedena mimo zastavěné území. V jihozápadním a jižním úseku je trasa vedena v zářezu do terénu a její 

křížení se silnicí III/4662 z Komárova na Raduň, se silnicí III/4661 z Komárova na Podvihov a účelovou 

komunikací do Suchých Lazců je řešeno mimoúrovňově mostními objekty navrženými pro tyto méně 

frekventované komunikace. Do podmínek souhlasného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí byl pro jižní variantu zapracován požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav, 

ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na krajinný ráz. Z posouzení variant 

vyplývá, že nejméně vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za vhodnější se jeví 

jižní varianta obchvatu. Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci 

posuzování vlivů provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány 

hluková studie a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou 

kumulaci vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské 

a.s., Opava-Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela 

splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených 

lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé 

zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně ovlivněna 

severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva bude územím, ve kterém budou stanoveny 

podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci 

přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic 

Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 stavebního zákona, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 
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160. Luska Jan, Suché Lazce – podání obdobné jako č. 121 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 890/6 v k. ú. Suché Lazce, namítá, že při realizaci jižního obchvatu 

dojde k velkému záboru ZPF, jeho prioritou je obdělatelná zemědělská půda;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 890/6 v k. ú. Suché Lazce je v nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), součástí koridoru pro přeložku silnice I/11, označenou 

jako „DZ1- silnice I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce“. V ZÚR MSK, které jsou územně plánovací 

dokumentací závaznou pro územní plány všech obcí v Moravskoslezském kraji, je koridor pro přeložku 

silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu. V novém 

Územním plánu Opavy je řešena plocha pro tuto přeložku v návaznosti na její napojení na stávající silnici 

I/11 a varianty obchvatů Komárova. V konceptu je předmětný pozemek dotčen koridorem pro jižní obchvat 

Komárova, který je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato komunikace je 

součástí silnice I. třídy republikového významu, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes 

Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 

tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení 

nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou ZÚR MSK. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK 

ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a 

částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo 

jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. S cílem vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 

zákon“), bylo pro úsek silnice mezi Opavou a Komárovem zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. 

Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy 

varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost dané 

trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odvedení převážné 

části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení škodlivin a 

hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového efektu stávající 

trasy silnice I/11. Vymezením trasy silnice mimo zastavěné území zlepší podmínky života především 

obyvatel městské části Komárova. 

Pro varianty jižního a severního obchvatu bude území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku a 

také neznemožňuje zemědělskou činnost. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků 

nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. Při 

vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél vodoteče 

Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ komunikace. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly 
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posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, 

na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a 

kulturní památky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR 

MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu 

silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 stavebního zákona, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

 

k. ú. Milostovice, Zlatníky  

161. Ing. Jaroslav Klimeš, Zlatníky 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 158/1 a 158/2 v k. ú. Zlatníky u Opavy, žádá o začlenění uvedené 

plochy o velikosti 9,35 ha do plochy výroby a skladování lehkého průmyslu (VL), pozemky jsou těsně  

u silnice III/4609 a blízko u výjezdu z plánované západní části jižního obchvatu Jaktař – Zlatníky, pozemky 

jsou mimo obytná místa, jsou od nich v dostatečné vzdálenosti a v blízkosti stávající malé průmyslové zóny 

bývalého STS, plánuje výstavbu areálu menší firmy, v minulosti byli osloveni zájemci o výstavbu menších 

firem; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky p. č. 158/1 a 158/2 v k. ú. Zlatníky u Opavy se nacházejí podél silnice III. třídy, která v tomto 

úseku propojuje Jaktař s městskou částí Zlatníky, v území bez nenávaznosti na zastavěné území. Silnice 

prochází částmi obou katastrálních území zastavěnými především objekty pro bydlení. Koridor navržený 

pro západní část jižního obchvatu, který kříží silnici III/4609, byl v konceptu vymezen podle vyhledávací 

studie pro tento záměr, podle které bude křížení obou těchto komunikací s ohledem na charakter a význam 

budoucí západní části jižního obchvatu pravděpodobně mimoúrovňové bez možnosti sjezdu. Možnost 

případné zástavby předmětných pozemků omezuje nadzemní vedení VN 22 kV, které prochází středem 

plochy obou pozemků. Vymezením nové zastavitelné plochy na předmětných pozemcích dojde 

k významnému předpokládanému záboru nejkvalitnější zemědělské půdy především v I. třídě ochrany 

(8,07 ha) a také v II. třídě ochrany (1,28 ha), který neodpovídá požadavku nadřazené krajské územně 

plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, na minimalizaci 

záboru nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. třída ochrany) při vyhledávání ploch pro nové ekonomické aktivity. 

Vymezení této nové návrhové plochy by bylo v rozporu s požadavkem dotčeného orgánu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který požadoval v rámci veřejného projednání 

konceptu snížit rozsah zastavitelných ploch s ohledem na velký rozsah předpokládaných záborů 

zemědělské půdy. Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený 

v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah navržených zastavitelných 

ploch v území. V území jsou konceptem již navrženy rozvojové plochy pro výrobu a skladování lehkého 

průmyslu. Navržené rozvojové plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území s vazbou  

na nadřazenou síť dopravní infrastruktury, tj. na silnice I. třídy republikového významu a významné 

železniční tratě, bez nutnosti zvýšenou dopravou a jejími negativními vlivy zatěžovat zastavěné území 

určené přednostně pro bydlení. Část předmětných pozemků podél jižní hranice je dotčena navrženým 

suchým poldrem, který je zpřesněním plochy pro veřejně prospěšnou stavbu protipovodňové ochrany 

nadmístního významu v ZÚR MSK označené PO13 – Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká. 
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Zapracováním záměru byl koncept Územního plán Opavy uveden do souladu s nadřazenou územně 

plánovací dokumentací kraje ZÚR MSK, jak vyžaduje ustanovení § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

162. Ing. Jaroslav Klimeš, Zlatníky  

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 165 v k. ú. Zlatníky u Opavy, požaduje vyřešit výjezd z plochy smíšené 

venkovské ZL-Z2 na silnici III/4609, plocha je již ve stávajícím územním plánu označena jako obytná bez 

jediného výjezdu na silnici III/4609, výjezd byl navržen s 500m dlouhou objížďkou přes ulici Na louky, 

čímž by z této slepé, klidné ulice udělal při výstavbě více než 20 plánovaných domů velice rušnou ulici, 

navržená zdlouhavá, komplikovaná přístupová cesta vede z velké části kolem jednoho majitele bydlícího na 

jejím okraji, který nemá zájem o této komunikaci jednat, neboť nechce kolem svého obydlí vytvořit rušnou 

komunikaci, již 3 majitelé v této zóně v minulosti žádali o stavební povolení na výstavbu, ale všem bylo 

zamítnuto vždy s jediným odůvodněním – nemožnost výjezdu na silnici III/4609, problém by mohl být 

vyřešen povolením alespoň jednoho vjezdu, kdy by se majitelé domluvili na vzniku nové komunikace, 

druhou možností je posunutí hranice obce Zlatníky o 100 až 200m, čímž by se umožnilo vybudování 

několika nových vjezdů; 

vypořádání: 

obsah námitky byl zohledněn již v konceptu 

odůvodnění: 

Překážkou výjezdu z plochy určené k zástavbě rodinnými domy na silnici III/4609 není územně plánovací 

dokumentace, podmínky pro funkční využití ploch navazujících na silnici III/4609 umožňují vedení 

komunikací. Územní plán stanoví především základní koncepci dopravní infrastruktury, vlastní povolení 

vjezdu do území je předmětem dalšího řízení vedeného ke konkrétní stavbě. Protože je třeba řešit nejen 

problém dopravního napojení celé návrhové plochy, ale i možnosti řešení dopravní a technické 

infrastruktury v dané návrhové ploše, byla již v konceptu pro danou plochu stanovena jako podmínka  

pro rozhodování zpracování územní studie s ohledem na podmínky v území a s větší podrobností než 

umožňuje územní plán.  

163. Mička Roman, Plačková Kamila, Zlatníky 

uplatňují námitku, ve které žádají o zařazení zemědělské stavby na pozemku p. č. 13/2 v k. ú. Zlatníky  

u Opavy do ploch pro zemědělskou výrobu, jedná se o zemědělskou stavbu (hospodářskou budovu), která 

byla postavena za účelem zemědělské výroby a v historii byla tak užívaná, z důvodu udržitelnosti a 

rentability této stavby v ní chtějí i nadále provozovat zemědělskou výrobu; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Plochy smíšené obytné venkovské nejsou určeny pouze k bydlení, tato funkční plocha připouští mimo jiné 

i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které budou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá 

negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) 

a kvality ovzduší v území. Pozemky p. č. 83 a 13/2, včetně na něm umístěné zemědělské stavby, v k. ú. 

Zlatníky u Opavy jsou i v platném Územním plánu městských částí Opava-Milostovice a Opava-Zlatníky 

v ploše určené pro rodinnou zástavbu vesnického typu. Ponecháním pozemků v plochách pro bydlení 

budou v lokalitě vytvořeny podmínky pouze pro činnosti slučitelné s bydlením a tyto podmínky neumožní 

činnosti s negativními vlivy na navazující území s převažujícím bydlením. Plochy zemědělské výroby se 

samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne 

hranici těchto pozemků. Protože předmětné pozemky zahrnují hospodářské objekty v zadních traktech 

bývalých zemědělských usedlostí, kde stavby podél veřejné komunikace jsou určeny a využívány 

k bydlení, bylo by negativními vlivy bezprostředně dotčeno území pro bydlení.  

164. Mička Jan, Mičková Marie, Zlatníky – podání obdobné jako č. 163 

uplatňují námitku, ve které žádají o zařazení zemědělské stavby na pozemku p. č. 11/2 a přilehlého 

pozemku p. č. 84/1, oba v k. ú. Zlatníky u Opavy, do ploch pro zemědělskou výrobu, jedná se o zemědělskou 

stavbu (hospodářskou budovu), která byla postavena za účelem zemědělské výroby a v historii byla tak 
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užívaná, z důvodu udržitelnosti a rentability této stavby v ní chtějí i nadále provozovat zemědělskou výrobu 

a vývojovou dílnu schválenou Magistrátem města Opavy pod č. j. VYST/16868/2008/Kř; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Plochy smíšené obytné venkovské nejsou určeny pouze k bydlení, tato funkční plocha připouští mimo jiné 

i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které budou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá 

negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) 

a kvality ovzduší v území. Pozemky p. č. 84/1 a 11/2, včetně na něm umístěné zemědělské stavby, v k. ú. 

Zlatníky u Opavy jsou i v platném Územním plánu městských částí Opava-Milostovice a Opava-Zlatníky 

v ploše určené pro rodinnou zástavbu vesnického typu. Současné využití zemědělské stavby tyto podmínky 

pro aktivity slučitelné s bydlením splňuje. Ponecháním pozemků v plochách pro bydlení budou v lokalitě 

vytvořeny podmínky pouze pro činnosti slučitelné s bydlením a tyto podmínky neumožní činnosti s 

negativními vlivy na navazující území s převažujícím bydlením. Protože předmětné pozemky zahrnují 

hospodářské objekty v zadních traktech bývalých zemědělských usedlostí, kde stavby podél veřejné 

komunikace jsou určeny a využívány k bydlení, bylo by negativními vlivy bezprostředně dotčeno území 

pro bydlení. Plochy zemědělské výroby se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků  

pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici těchto pozemků. Vymezení plochy zemědělské 

výroby v návaznosti na plochy bydlení je v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat 

plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. 

165. Paleta Vlastimil, Milostovice 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 34/1 a 71 v k. ú. Milostovice, žádá změnu části pozemku p. č. 34/1 a 

celého pozemku p. č. 71 z funkční plochy „SV“ na „VZ“ (viz situační plán), která umožní provozování 

zemědělskou činnost, do roku 1980 zde byla provozována zemědělská činnost zemědělským družstvem,  

po tomto datu soukromě na živnost, hygienické pásmo bylo zamítnuto rozhodnutím VYST/7742/2009/Me  

ze dne 8. 7. 2009; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky situované mezi jádrovým územím Milostovice, které je zastavěno převážně objekty k bydlení a 

objekty občanské vybavenosti, a okrajovou částí Milostovice s novější souvislou zástavbou samostatně 

stojících rodinných domů příměstského charakteru nejsou vhodné pro samostatnou funkční plochu určenou 

pro zemědělskou výrobu. Předmětné pozemky leží podél přístupové komunikace vedoucí od Zlatníků  

do centra Milostovic, v blízkosti pozemků u této komunikace je objekt mateřské školy se zahradou, 

stávající zástavba rodinnými domy a další návrhové plochy bydlení. Plochy zemědělské výroby se 

samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne 

hranici těchto pozemků. Vymezením plochy zemědělské výroby na předmětných pozemcích by 

negativními vlivy z provozu zemědělské výroby bylo dotčeno území využívané především k bydlení a 

centrální část Milostovice, a také vlastní pozemek p. č. st. 34/1, který je částečně zastavěn objektem 

bydlení a je přístupný z ulice Lihovarské. Požadavek je v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,  

tj. vymezovat plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností. Zamítnutí vyhlášení ochranného pásma, vypočteného pro 25 ks zvířat, a to buď 

hovězího dobytka nebo prasat ve výkrmu, ze dne 8. 7. 2009 sp. zn. VYST/7742/2009/Me, bylo 

odůvodněno mimo jiné i dotčením okolních pozemků určených k bydlení vlivy ze zemědělské činnosti. 

Plochy smíšené obytné venkovské nejsou určeny pouze k bydlení, tato funkční plocha připouští mimo jiné 

i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které jsou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá 

negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) 

a kvality ovzduší v území. 
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166. Ing. Irena Mrosková, Milostovice 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 6 a 7/1 v k. ú. Milostovice, nesouhlasí se zařazením těchto pozemků  

do plochy smíšené obytné venkovské (SV), pozemky jsou ve stávajícím územním plánu zařazeny do ploch 

zemědělské výroby a jako soukromý zemědělec je využívá k provozování své činnosti a tento záměr trvá, 

změna může vlastníka omezovat v jeho zemědělské činnosti a existenčně ho ohrozit, trvá  

na ponechání využití plochy výroby a skladování - výroby zemědělské (VZ), pozemky jsou součástí jednoho 

areálu, který spravuje s vlastníkem pozemků p. č. 7/2, 11/1, 11/2 a 13 v k. ú. Milostovice, jejich společná 

koncepce vychází ze zájmu o zachování a udržení zemědělské výroby a přidružených řemesel na venkově, 

areál je na okraji obce a k těmto účelům sloužil již historicky, vlastníci pouze přizpůsobili využití 

současným poměrům a možnostem v souladu se stávajícím územním plánem; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky jsou součástí území na severním okraji Milostovic podél příjezdové komunikace, 

které je zastavěno zemědělskými stavbami. V platném Územním plánu městských částí Opava-Milostovice 

a Opava-Zlatníky je toto území součástí plochy zemědělské výroby a zemědělská činnosti je na pozemcích 

provozována. Na území navazují nezastavěné pozemky, které jsou zahradami stávajících rodinných domů. 

Pozemky doporučujeme zapracovat do ploch určených pro farmy, kde zemědělské činnosti jsou slučitelné 

s bydlením a kde vzhledem k charakteru zemědělské činnosti se předpokládá bydlení vlastníka nebo 

nájemce zařízení. 

167. Ondřej Géla, Milostovice – podání totožné s č. 166 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 7/2, 11/1, 11/2 a 13 v k. ú. Milostovice, ve které žádá ponechání 

pozemků v ploše zemědělské výroby podle stávajícího územního plánu, se souhlasem Magistrátu města 

Opavy probíhají v hospodářské budově na pozemku p. č. 11/1 stavební úpravy zemědělského objektu 

související se změnou užívání budovy na kovářskou dílnu – přidruženou zemědělskou výrobu, vlastník ve 

svých plánech počítá s rozvojem uměleckého kovářského řemesla se snahou o udržení tradičních řemesel 

na venkově a o jejich prezentaci doma i v zahraničí, vlastník obor kovář vystudoval, po letech praxe se 

rozhodl zřídit v bývalém hospodářském objektu na pozemku p. č. 11/1 kovářskou dílnu, kovářské práce jsou 

jediným zdrojem jeho příjmů a tato dílna bude zajišťovat pracovní příležitost dalším třem kovářům z Opavy 

a okolí, se kterými již delší dobu spolupracuje a kterým se společně podařilo dosáhnout řadu úspěchů a 

ocenění, jejich práce přispívá k dobré propagaci našeho regionu a na mezinárodních festivalech a 

sympoziích slouží k šíření dobré pověsti a umu českých kovářů, uvedené pozemky jsou součástí jednoho 

areálu, který spravuje s paní Irenou Mroskovou, která vlastní pozemky p. č. 7/1 a 6 v k. ú. Milostovice, 

jejich společná koncepce vychází ze zájmu o zachování a udržení zemědělské výroby a přidružených 

řemesel na venkově, areál je na okraji obce a k těmto účelům sloužil již historicky, vlastníci pouze 

přizpůsobili využití současným poměrům a možnostem v souladu se stávajícím územním plánem; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky jsou součástí území na severním okraji Milostovic podél příjezdové komunikace, 

které je zastavěno zemědělskými stavbami. V platném Územním plánu městských částí Opava-Milostovice 

a Opava-Zlatníky je toto území součástí plochy zemědělské výroby a jsou na nich provozovány činnosti 

spojené se zemědělstvím. Na území navazují nezastavěné pozemky, které jsou zahradami stávajících 

rodinných domů. Pozemky doporučujeme zapracovat do ploch určených pro farmy, kde zemědělské 

činnosti jsou slučitelné s bydlením a kde vzhledem k charakteru zemědělské činnosti se předpokládá 

bydlení vlastníka nebo nájemce zařízení. 

168. Petr Štibraný, Milostovice 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 188/20 v k. ú. Milostovice, žádá o jeho zařazení mezi stavební pozemky, 

protože ulice Přímá nebude končit domem na pozemku p. č. 188/19 v k. ú. Milostovice a bude pokračovat 

obratištěm pro nákladní vozidla (pozemek p. č. 185/1 v k. ú. Milostovice), obratiště si vyžádá stavební 

úpravy, než by tyto proběhly, nebyl by problém protáhnout veškeré inženýrské sítě a tak i zcelit obec  

do určitého stavebního celku dle záměru MČ; 
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vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 188/20 v k. ú. Milostovice je obdélníkového tvaru rovnoběžně podél ulice Přímé, která 

pokračuje dále do polí. Pozemek kratší stranou navazuje na území zastavěné rodinnými domy  

na pozemcích orientovaných kolmo k ulici Přímá. Jeho tvar neumožní zastavět ho rodinným domem při 

dodržení stavební čáry vymezené realizovanými rodinnými domy na sousedních pozemcích, protože 

předmětný pozemek nemá dostatečnou hloubku pro umístění stavby ve stavební čáře. Plocha pro obratiště 

na protější straně ulice Přímé je mnohem menšího rozsahu, zapracováním pozemku mezi zastavitelné 

plochy dojde k průniku dosud kompaktní zástavby v této části Milostovice do krajiny. Neodůvodněný je i 

další zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany, kdy v lokalitě městské části Milostovice jsou vymezeny 

v návaznosti na plochy převzaté z platného Územního plánu městských částí Opava-Milostovice a Opava-

Zlatníky zastavitelné plochy pro zástavbu rodinnými domy v celkovém rozsahu 9,78 ha.  

169. Kamil Ručil, Milostovice 

uplatňuje námitku, ve které žádá změnu navrhované plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ) 

na pozemcích p č. 81, 82, 146, st. 38 a st. 39/1 v k. ú. Milostovice na plochu, která by nezhoršovala kvalitu 

života sousedních obydlených parcel ulice Lihovarské, na předmětných pozemcích je již nyní provozováno 

zemědělství, které není v souladu s platným územním plánem, z ulice Lihovarské vzniká odstavná plocha 

pro zemědělské stroje, přes tento průjezd je týdně vyvážen hnůj od, dle názoru žadatele, neoprávněného 

chovu skotu ve větší míře, na pozemku p. č. st. 38 (stodola) a pozemku p. č. 82 (volné stání) je tento chov 

provozován, na pozemku p. č. 146 si vlastníci dokonce zřídili silážní jámu, která se nachází cca 40 m  

od hranice zahrady Mateřské školy na ul. 6. května a cca 80 m od hranice budovy mateřské školy, pozemek 

p. č. 214 v k. ú. Milostovice ve vlastnictví Statutárního města Opavy si dokonce dotčení vlastníci uzpůsobili 

pro svoji činnost, navrhovaná plocha by sice pomohla k podnikatelské činnosti jedné rodiny, ale naopak by 

zhoršila kvalitu života žadatele, schválením plochy VZ by byla podpořena další bezohledná činnost 

vlastníků pozemků jako je chov dobytka, časté hlasité ozvěny dobytka, vývoz hnoje, odstavování strojů 

v bezprostřední blízkosti žadatelova pozemku apod., již teď si neoprávněně navýšili niveletu svého pozemku 

oproti žadatelovu, takže nyní se na tuto činnost dívá mnohdy i do výše 1. patra běžného rodinného domu;  

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky s hospodářskými budovami tvoří zadní část bývalého zemědělského statku, kdy 

obytná část orientovaná do veřejného prostoru centrální části Milostovic byla jeho nedílnou součástí. Toto 

funkční využití si zachovala celá lokalita jihozápadní části Milostovic, jejíž součástí jsou i předmětné 

pozemky, kde podnikání zemědělského charakteru je spojeno s bydlením. Proto doporučujeme zapracovat 

celou lokalitu jihozápadní části Milostovic do ploch určených pro farmy, kde zemědělské činnosti jsou 

slučitelné s bydlením a kde vzhledem k charakteru zemědělské činnosti se předpokládá bydlení vlastníka 

nebo nájemce zařízení. 

170. Markéta Čechová, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 195/5 v k. ú. Milostovice, žádá, aby na severní část pozemku bylo možné 

rozšířit zemědělskou výrobu v rozsahu označeném na přiložené katastrální mapě; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětná lokalita se nachází jižně od území MČ Vlaštovičky s převažujícím bydlením, pozemek p. č. 

195/5 v k. ú. Milostovice je v konceptu, v celém rozsahu své plochy, součástí nezastavěného území. 

Pozemek je od území s převažujícím bydlením oddělen přírodními krajinnými prvky, které tvoří vodní tok 

s doprovodnou liniovou vzrostlou zelení. Na tyto krajinotvorné prvky navazují plochy orné půdy, jejichž 

součásti je i předmětný pozemek. Vymezením plochy zemědělské výroby budou vytvořeny podmínky pro 

realizaci a provoz staveb a zařízení pro živočišnou a rostlinnou výrobu, včetně garážování a údržby 

zemědělské mechanizace. Provozem zemědělské výroby bude jeho negativními vlivy, tj. především 
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zápachem a hlukem, ohroženo sousedící území, využívané především k bydlení. Plochy zemědělské 

výroby se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy 

přesáhne hranici těchto pozemků. Vymezení plochy zemědělské výroby v návaznosti na plochy bydlení je 

v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích  

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat plochy s ohledem na charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Také zpevněné komunikace, které je 

možné využívat pro dopravní napojení předmětné lokality, procházejí zastavěnou částí Vlaštoviček 

s převažujícím bydlením. Vymezením nové zastavitelné plochy dojde k dalšímu předpokládanému záboru 

zemědělského půdního fondu na půdách v I. třídě ochrany (dle zákresu v příloze námitky je požadovaný 

rozsah kolem 1,24 ha). Pro plochy výroby a skladování – výrobu zemědělskou (VZ) byly konceptem  

v k. ú. Vlaštovičky vymezeny plochy o celkovém rozsahu 10,28 ha, jejichž rozsah doporučujeme snížit. 

Ponecháním pozemku v nezastavěném území neznemožní umísťovat na pozemku v souladu s jeho 

charakterem stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, tento druh staveb nebude ani v návrhu 

Územního plánu Opavy v nezastavěném území vyloučen. 

171. Markéta Čechová, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 195/5, 195/6 a 195/7 v k. ú. Milostovice, nesouhlasí s umístěním 

lokálního biokoridoru na těchto pozemcích, pozemky po pozemkových úpravách vedeny jako orná půda a 

jediný zdroj obživy, před 7 lety bylo během pozemkových úprav vyčleněno území na tento biokoridor 

jižněji; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a 

dále z možností a stavu území. Lokální biokoridor v dané lokalitě byl vymezen také s ohledem na stávající 

pás vzrostlé zeleně a krajinářský charakter této části území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu 

pro celé správní území města Opavy komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních 

pozemkových úprav, koncepce ÚSES se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry 

jeho jednotlivých skladebných částí. 

 

k. ú. Vlaštovičky, Jarkovice 

172. Rudolf a Dana Šugarovi, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 7, 12, a 53 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku 

p. č. 7 v k. ú Vlaštovičky do plochy výroby a skladování – výroba zemědělská (VZ), na pozemku je rodinný 

dům tvořící s pozemkem p. č. 9 v k. ú Vlaštovičky-zahrada celek pod společným oplocením, pozemek p. č. 9 

je zahrnut do ploch bydlení (SV), přičemž rodinný dům je pod výrobou zemědělskou (VZ) a nemá se 

zemědělskou výrobou nic společného, dále nesouhlasí se začleněním rodinného domu na pozemku p. č. 12 

v k. ú Vlaštovičky pod plochu výroby a skladování – výroba zemědělská (VZ), jedná se o rodinný dům, který 

slouží k bydlení a nesouvisí se zemědělskou prvovýrobou na pozemku p. č. 54 v k. ú Vlaštovičky (jedná se  

o různé vlastníky), nesouhlasí se záměrem začlenění pozemku p. č. 53 v k. ú Vlaštovičky do plochy 

zemědělské (Z), pozemek je využíván jako zahrada a s rodinným domem na pozemku p. č. 12 v k. ú 

Vlaštovičky tvoří celek pod společným oplocením a je jeho nedílnou součástí, pozemek sousedí s dalšími 

rodinnými domy na pozemcích p. č. 51 a 49 v k. ú Vlaštovičky, není důvod ji vyčlenit ze zastavěného území, 

zemědělská prvovýroba je pouze na pozemku p. č. 54 a 55 v k. ú Vlaštovičky, proto požadují, aby pozemky 

p. č. 7, 12, a 53 v k. ú Vlaštovičky byly zahrnuty do plochy pro bydlení – SV;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky s rodinnými domy, k nim náležející zahrady a hospodářské budovy, odpovídají svým 

charakterem ploše smíšené obytné venkovské. Funkční využití předmětné lokality bude navrženo s ohledem 

na přilehlé území s převažujícím bydlením a s cílem nezhoršit kvalitu prostředí a hodnoty území.  
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173. Alois Hrbáč, Opava - Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 168 a 190 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí se zařazením části 

pozemků do plochy zeleně ochranné (ZO), žádá o zařazení celých pozemků do plochy VZ, horní část 

pozemku p. č. 168 v k. ú Vlaštovičky je v současné době využívaná k odstavení zemědělské techniky, také zde 

plánuje postavit zemědělský sklad, který by rovněž plnil funkci ochrany od nepříznivých vlivů na okolní 

zástavbu, tento záměr byl zaslán dopisem ze dne 22. 1. 2009, plochu ZO navrhuje umístit do zahrad 

sousedních pozemků, které se nacházejí ve vyhlášeném PHO a které již tuto funkci plní, v dolní části 

pozemků p. č. 168 a 190 v k. ú Vlaštovičky plánuje postavit objekty bydlení majitele areálu; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky sousedící s pozemkem p. č. 168 v k. ú. Vlaštovičky, které se nacházejí v pásmu hygienické 

ochrany, jsou zahradami zastavěnými rodinnými domy a vlastníci těchto pozemků jsou v užívání svých 

nemovitostí již omezeni tímto pásmem hygienické ochrany vyhlášeného územním rozhodnutím č. 27/78 ze 

dne 28. 2. 1978. Zařazením těchto pozemků do ploch zeleně ochranné by ještě více omezilo možnost 

využití těchto pozemků. Okolní pozemky užívané k bydlení jsou dotčeny nejen vlastním pásmem 

hygienické ochrany, které snižuje využitelnost těchto pozemků, ale i provozem na pozemcích se 

zemědělskými stavbami. Vymezením plochy ochranné zeleně byly, v souladu s cílem vytvářet předpoklady 

pro udržitelný rozvoj území a s požadavkem na omezení střetů vzájemně neslučitelných činností, odděleny 

plochy zemědělské výroby od ploch bydlení. Plocha plnící tuto funkci byla vymezena na nezastavěných 

pozemcích podél hranic zemědělského areálu, umísťování dalších zemědělských staveb do blízkosti 

rodinných domů by dále zatěžovalo a snižovalo kvalitu bydlení. Vyhlášené pásmo hygienické ochrany 

limituje území v rozsahu jeho hranic, nelze v něm bez výjimky umísťovat žádné nové stavby pro bydlení, 

ani objekty bydlení majitelů zemědělského areálu. Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících 

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

návrh konkrétních opatření uvedený v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno rozšířit 

pás ochranné zeleně podél jižního okraje plochy VL-Z1 zahrnující také pozemky p. č. 168 a 190 v k. ú. 

Vlaštovičky. 

174. Alois Hrbáč, Anna Hrbáčová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 88, 86 a 95/2 v k. ú Vlaštovičky, nesouhlasí se zařazením pozemků  

do plochy smíšené obytné venkovské (SV) a žádají o jejich zařazení do plochy výroby a skladování – výroby 

zemědělské (VZ), na pozemcích se nachází zemědělská usedlost, kde probíhá nepřetržitě zemědělská výroba 

až do dnešního dne, pozemek p. č. 86 v k. ú Vlaštovičky slouží k odstavení zemědělské techniky, k jejich 

opravám a jako výjezd ze zemědělského skladu na pozemku p. č. 87 v k. ú Vlaštovičky; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Předmětné pozemky jsou v zastavěné části Vlaštoviček mezi zástavbou rodinnými domy. Pozemek p. č. 88 

v k. ú. Vlaštovičky zastavěný rodinným domem a sousední pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Vlaštovičky se 

studnou jsou odděleny od pozemků p. č. 86 a 87 v k. ú. Vlaštovičky veřejnou komunikací. Zemědělská 

stavba se nachází na pozemku p. č. 87 v k. ú. Vlaštovičky, sousední pozemek p. č. 86 v k. ú. Vlaštovičky je 

zahradou. Vymezením plochy zemědělské výroby dojde k dotčení negativními vlivy ze zemědělských 

činností území využívané především k bydlení. Plochy zemědělské výroby se samostatně vymezují 

v případech, kdy využití pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici těchto 

pozemků. Vymezení plochy zemědělské výroby v návaznosti na plochy bydlení je v rozporu s požadavkem 

na vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. vymezovat plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů omezení střetů 

vzájemně neslučitelných činností. Plocha smíšená obytná venkovská připouští mimo jiné i zemědělskou 

činnost a podnikatelské aktivity, které jsou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá negativní vliv  

na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality 

ovzduší v území. Zapracování pozemků do plochy smíšené obytné venkovské neumožní realizaci záměrů, 
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které mohou být přítěží v území, a omezuje v území aktivity s obtěžujícími vlivy na bydlení. Zařazením 

pozemků do této funkční plochy je vytvořen předpoklad pro udržitelný rozvoj daného území. 

175. Alois Hrbáč, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 142/16 v k. ú Jarkovice, ve které nesouhlasí s vedením lokálního 

biokoridoru po tomto jeho pozemku, lokální biokoridor zabírá téměř polovinu pozemku, což bude bránit 

v užívání tohoto zemědělského pozemku, žádá, aby biokoridory byly řešeny při KPÚ, které zde budou 

zanedlouho a byla na ně použitá státní nebo obecní půda; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a dále 

z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce ÚSES 

se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných částí. 

176. Alois Hrbáč, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 274 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí s vedením lokálního 

biokoridoru přes tento pozemek, biokoridory byly řešeny při KPÚ ve Vlaštovičkách, žádá, aby byly  

do územního plánu zapracovány polní cesty a můstky, které nově vznikly zpracováním KPÚ  

ve Vlaštovičkách; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a dále 

z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce ÚSES 

se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných částí. 

Zapracování můstků přesahuje svou podrobností možnosti měřítka územního plánu, polní cesty nemají 

charakter staveb, které je nutné územním plánem stabilizovat. Realizaci můstků a polních cest nebrání 

podmínky žádné funkční plochy vymezené v zpracovávaném Územním plánu Opavy. 

177. Alois Hrbáč, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s veřejnou účelovou komunikací na pozemku p. č. 203 v k. ú. 

Vlaštovičky, pozemek je součástí zemědělského areálu, vedou přes ni inženýrské sítě k objektům  

na pozemcích p. č. 186, 188 a na pozemek p. č. 200 v k. ú. Vlaštovičky, nesouhlasí s žádnou veřejnou 

komunikací v zemědělském areálu; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Na pozemcích p. č. 197 a 203 v k. ú. Vlaštovičky jsou účelové komunikace, které zajišťují příjezd 

k stávajícím zemědělským objektům z veřejných komunikací a plní také funkci areálových komunikací 

mezi zemědělskými objekty. Podmínky využití stanovené pro plochu výroby a skladování – výroby 

zemědělské (VZ) účelové komunikace připouštějí. Pro tento druh komunikací není nezbytné vymezovat 

samostatnou funkční plochu. 

178. Alois Hrbáč, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemků p. č. 178, 179, 180, 182, 183, 185, 150, 151, 

152, 153, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 a 136 v k. ú. Vlaštovičky do plochy smíšené obytné venkovské 

(SV), žádá o jejich zařazení do jiné plochy než obytné a o zakreslení rozsahu PHO do konceptu, uvedené 

pozemky leží ve vyhlášeném PHO, směrem východním 100m od vepřína na pozemku p. č. 188 a 80m  
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od kravína na pozemku p. č. 196, vyhlášeném rozhodnutím č. 614 ze dne 26. 10. 1977, ÚR 27/78 ze dne  

28. 2. 1978; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Na uvedených pozemcích jsou stávající rodinné domy nebo jsou zahradami přináležejícím k těmto 

rodinným domům. Zařazení těchto pozemků do ploch bydlení je opodstatněné, umožňuje na stávajících 

objektech provádět udržovací práce a stavební úpravy. Vyhlášené pásmo hygienické ochrany je limitem, 

který neumožňuje v ploše pásma hygienické ochrany umísťovat nové stavby bydlení. Vyhlášené pásmo 

hygienické ochrany je limitem v území, územní plán o něm nerozhoduje, pouze jeho rozsah zapracovává 

jako informaci o území. Vyhlášené pásmo hygienické ochrany je proto vyznačeno v koordinačním výkresu 

konceptu a bude zapracováno do koordinačního výkresu návrhu Územního plánu Opavy. Pozemky p. č. 

164, 173 a 174 v k. ú. Vlaštovičky doporučujeme zapracovat do ploch zahrad. Jsou to pozemky 

soukromých vlastníků umístěné mezi pozemky provozovatele zemědělské výroby a pozemky se stávajícími 

rodinnými domy. Pozemky se nacházejí v pásmu hygienické ochrany, a proto je jejich využití tímto limitem 

výrazně omezeno. S cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území a snížit možné střety vzájemně 

neslučitelných činností doporučujeme vymezit podél východní hranice plochy zemědělské výroby plochu 

ochranné zeleně, která zabrání bezprostřednímu kontaktu ploch zemědělské výroby s plochami bydlení. 

179. Alois Hrbáč, Kamil Hrbáč, Jiří Hrbáč, Vlaštovičky, Loděnice – podání obdobné jako č. 178 

uplatňují námitku, ve které žádají zakreslení rozsahu PHO k  zemědělským stavbám na pozemcích p. č. 186, 

188, 198 a 201 v k. ú. Vlaštovičky do konceptu Územního plánu Opavy dle rozhodnutí č. 614 ze dne 26. 10. 

1977; 

vypořádání: 

obsah námitky byl zohledněn již v konceptu 

odůvodnění: 

Vyhlášené pásmo hygienické ochrany je limitem v území, územní plán o něm nerozhoduje, pouze jeho 

rozsah zapracovává jako informaci o území, není proto součástí výrokové části územního plánu, ale je 

v odůvodnění územního plánu. Vyhlášené pásmo hygienické ochrany je proto vyznačeno v koordinačním 

výkrese konceptu, který je součástí grafické části odůvodnění a bude zapracováno do koordinačního 

výkresu návrhu Územního plánu Opavy. 

180. Kamil Hrbáč, Vlaštovičky – podání obdobné jako č. 174 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 87 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku  

do plochy smíšené obytné venkovské (SV), žádá o jeho zařazení do plochy výroby a skladování – výroby 

zemědělské (VZ), na pozemku se nachází zemědělská stavba – sklad, který je využíván ke skladování 

nepřetržitě do dnešního dne, je součástí statku na pozemcích p. č. 88, 86 a 95/2 v k. ú Vlaštovičky; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 87 spolu s pozemky p. č. 86, 88 a 95/2, vše v k. ú. Vlaštovičky, se nachází v zastavěné části 

Vlaštoviček mezi zástavbou rodinnými domy. Pozemek p. č. 88 v k. ú. Vlaštovičky zastavěný rodinným 

domem a sousední pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Vlaštovičky se studnou jsou odděleny od pozemků p. č. 86 a 

87 v k. ú. Vlaštovičky veřejnou komunikací. Zemědělskou stavbou je zastavěn pouze pozemek p. č. 87  

v k. ú. Vlaštovičky, sousední pozemek p. č. 86 v k. ú. Vlaštovičky je zahradou. Vymezením plochy 

zemědělské výroby dojde k dotčení negativními vlivy ze zemědělských činností území využívané 

především k bydlení. Plochy zemědělské výroby se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 

pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici těchto pozemků. Vymezení plochy zemědělské 

výroby v návaznosti na plochy bydlení je v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat 

plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. 

Plocha smíšená obytná venkovská připouští mimo jiné i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které 

jsou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění 
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hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší v území. Zapracování pozemků do 

plochy smíšené obytné venkovské neumožní realizaci záměrů, které mohou být přítěží v území, a omezuje 

v území aktivity s obtěžujícími vlivy na bydlení. Zařazením pozemků do této funkční plochy je vytvořen 

předpoklad pro udržitelný rozvoj daného území. 

 

181. Jiří Hrbáč, Loděnice – podání totožné s č. 180 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 87 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku  

do plochy smíšené obytné venkovské (SV), žádá o jeho zařazení do plochy do plochy výroby a skladování – 

výroby zemědělské (VZ), na pozemku se nachází zemědělská stavba – sklad, který je využíván ke skladování 

nepřetržitě do dnešního dne, je součástí statku na pozemcích p. č. 88, 86 a 95/2 v k. ú Vlaštovičky; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 87 spolu s pozemky p. č. 86, 88 a 95/2, vše v k. ú. Vlaštovičky, se nachází v zastavěné části 

Vlaštoviček mezi zástavbou rodinnými domy. Pozemek p. č. 88 v k. ú. Vlaštovičky zastavěný rodinným 

domem a sousední pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Vlaštovičky se studnou jsou odděleny od pozemků p. č. 86 a 

87 v k. ú. Vlaštovičky veřejnou komunikací. Zemědělskou stavbou je zastavěn pouze pozemek p. č. 87  

v k. ú. Vlaštovičky, sousední pozemek p. č. 86 v k. ú. Vlaštovičky je zahradou. Vymezením plochy 

zemědělské výroby dojde k dotčení negativními vlivy ze zemědělských činností území využívané 

především k bydlení. Plochy zemědělské výroby se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 

pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici těchto pozemků. Vymezení plochy zemědělské 

výroby v návaznosti na plochy bydlení je v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat 

plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. 

Plocha smíšená obytná venkovská připouští mimo jiné i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které 

jsou slučitelné s bydlením a jejich provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění 

hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší v území. Zapracování pozemků do 

plochy smíšené obytné venkovské neumožní realizaci záměrů, které mohou být přítěží v území, a omezuje 

v území aktivity s obtěžujícími vlivy na bydlení. Zařazením pozemků do této funkční plochy je vytvořen 

předpoklad pro udržitelný rozvoj daného území. 

182. Stanislav Král, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 12/3 v k. ú Jarkovice, ve které uvádí, že v konceptu není u pozemku 

zařazen způsob jeho dalšího využití, přestože bezprostředně sousedí s plochou smíšenou výrobní (VS) a 

přístup k tomuto jeho pozemku je zajištěn přístupovou komunikací, pozemek, přestože je zahrnut do nově 

vymezeného zastavěného území, způsob jeho využití není konkrétně určen, proto žádá, aby byl pozemek p. č. 

12/3 v k. ú Jarkovice zařazen mezi pozemky určené k zástavbě buď jako smíšená obytná stejně jako pozemek 

p. č. 4/1 v k. ú Jarkovice nebo plocha smíšená výrobní (VS) jako sousední pozemek p. č. 12/1 v k. ú 

Jarkovice; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

V konceptu je pozemek p. č. 12/3 v k. ú. Jarkovice součástí ploch zemědělských (Z). Zastavitelnost 

pozemku je snížena nadzemním vedením pro zásobování elektrickou energií a jeho ochranným pásmem, 

pozemek se nachází v lokalitě se zemědělskou půdou s I. třídou ochrany. Navyšovat předpokládaný zábor 

zemědělských půd s nejvyšším stupněm ochrany není odůvodněné, když v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů, bude v návrhu proti konceptu rozsah předpokládaných záborů 

pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu snížen, a to jak pro plochy obytné, tak i pro plochy 

výrobní. V k. ú. Jarkovice je již konceptem navrženo pro rozvojové plochy smíšené výrobní (VS) území 

v rozsahu 6,66 ha  

na zemědělské půdě v I. třídě ochrany. Pro rozvojové plochy bydlení jsou v Jarkovicích vymezeny plochy 
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smíšené obytné venkovské (SV) v celkovém rozsahu 19,65 ha téměř celé na zemědělských půdách I. třídy 

ochrany.  

183. František Šugar, Vlaštovičky – podání obdobné jako č. 176 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 280 v k. ú Vlaštovičky, ve které nesouhlasí s umístěním lokálního 

biokoridoru na tento pozemek, pozemek je po pozemkových úpravách veden jako orná půda a jediný zdroj 

obživy, před 7 lety bylo během pozemkových úprav vyčleněno území na tento biokoridor jižněji;  

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a dále 

z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce ÚSES 

se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných částí. 

184. František Šugar, Opava – Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 280 v k. ú Vlaštovičky, ve které žádá o zařazení severní části pozemku  

do ploch výrobních, výhledově plánuje postavit halu k výrobě biopaliv; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Zařízení k výrobě biopaliv souvisí se zemědělskou výrobou a je proto vhodné je umisťovat do ploch  

pro zemědělskou výrobu již vymezených nebo na ně navazujících. Předmětný pozemek se nachází mimo 

tyto plochy ve volné krajině, bez vazby na zastavěné území i zastavitelné plochy. Vymezením nové 

zastavitelné plochy dojde k dalšímu předpokládanému záboru zemědělského půdního fondu na půdách v I. 

třídě ochrany (dle zákresu v příloze námitky je požadovaný rozsah přes 2 000 m
2
). Další vymezování ploch 

je v rozporu s požadavkem dotčeného orgánů chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který požaduje rozsah 

předpokládaných záborů pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu snížit. Pro plochy výroby a 

skladování – výrobu zemědělskou (VZ) byly konceptem v k. ú. Vlaštovičky vymezeny plochy o celkovém 

rozsahu 10,28 ha, jejichž rozsah doporučujeme snížit. 

185. Markéta Čechová, Marek Čech, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 176 a 177 v k. ú Vlaštovičky, ve které žádají o jejich zařazení do plochy 

umožňující výstavbu garáží pro traktor a skříňový dodávkový automobil; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Navrhované využití pozemků nesouvisí s bydlením ani ho nepodmiňuje a nedoplňuje, takové stavby 

souvisejí s výrobou. Vymezení samostatné funkční plochy výroby pro tyto pozemky neodpovídá požadavku 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,  

na vymezování ploch v územním plánu. Dle této vyhlášky se plochy vymezují s přihlédnutím k účelu a 

podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu zpravidla o rozloze větší než 2 000 m
2
. Uvedené 

pozemky nedosahují výměry pro vymezení samostatné zastavitelné plochy. Vymezením samostatné funkční 

plochy by byl do plochy výroby zahrnut také rodinný dům na pozemku p. č. 175 v k. ú. Vlaštovičky. 

Takové zařazení by pro rodinný dům znamenalo omezení stavebních úprav. Vymezení samostatné plochy 

výroby mezi plochami bydlení také neodpovídá požadavku vymezovat plochy s ohledem na charakter 

území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Pro plochy smíšené obytné 

venkovské (SV) jsou regulační podmínky pro stavby garáží dostatečné, navrhovaný typ garáží není 

v plochách bydlení potřebný, neslouží obyvatelům daného území a není nutný pro udržitelný rozvoj tohoto 

území. Součástí ploch bydlení mohou být stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
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bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Ponecháním 

pozemků v smíšené obytné venkovské (SV) je vytvořen předpoklad pro udržitelný rozvoj daného území. 

186. Markéta Čechová, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 56 v k. ú Vlaštovičky, upozorňuje, že pozemek p. č. 56 je vodní plocha a 

pozemek p. č. 13 v k. ú. Vlaštovičky je zasypaný rybník, část parcely p. č. 56 je vodní plocha a tuto navrhuje 

ponechat, v územním plánu je to obráceně; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Mapovým podkladem pro zpracování územního plánu je katastrální mapa, ve které je pozemek p. č. 13  

v k. ú. Vlaštovičky označen jako vodní plocha a jako vodní plocha je veden v katastru nemovitostí. 

Pozemek p. č. 56 v k. ú. Vlaštovičky je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Na základě těchto 

podkladů byly v konceptu vymezeny i funkční plochy na těchto pozemcích. Pozemek p. č. 56 v k. ú. 

Vlaštovičky je v konceptu zařazen do ploch smíšených nezastavěného území (SN) a je dotčen prvkem 

ÚSES. Podmínky využití těchto ploch ani jiné funkční plochy vymezené v Územním plánu Opavy vodní 

plochy nevylučují. 

187. Petra Elblová Mgr., Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 164, 165, 173 a 174 v k. ú Vlaštovičky, nesouhlasí, aby byly tyto 

pozemky součástí pásu zeleně ochranné (ZO) a žádá, aby pozemky byly zahrnuty do plánované souvislé 

zástavby a připojeny tak již k stávající souvislé rodinné zástavbě a vytvořily tak se zastavěným územím 

kompaktní celek, v těsném sousedství uvedených pozemků se nachází směrem k severu souvislá rodinná 

zástavba, přičemž jeden z rodinných domů není starší 1-2 roky, pozemky nabyla poté, co původním 

majitelům i jí osobně bylo na odboru hlavního architekta sděleno, že tyto pozemky jsou v územně plánovací 

dokumentaci uvedeny jako plochy rodinné zástavby – viz příloha č. 3, nesouhlasí návrhem konceptu, 

důvodem koupě parcel byla stavba rodinného domku, přestože pro okolní pozemky platí stejné podmínky, 

bylo jejím pozemkům využití jako plochy rodinné zástavby odepřeno; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky p. č. 164 a 173 v k. ú. Vlaštovičky se nacházejí celou svou plochou a pozemky p. č. 174 a 165  

v k. ú. Vlaštovičky převážnou částí v ochranném hygienickém pásmu. Ochranné pásmo hygienické ochrany 

vyhlášené územním rozhodnutím č. 27/78 ze dne 28. 2. 1978 je limitem, který omezuje možnost zástavby 

v území. Území v ochranném pásmu hygienické ochrany není možné zastavět rodinnými domy a 

z ochranného pásma není možné dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolit pro stavbu rodinného domu výjimku. Není důvodné 

zapracovat předmětné pozemky do ploch určených pro bydlení, protože ani vymezení plochy bydlení  

na pozemcích neumožní výstavbu rodinných domů. Protože využití pozemků p. č. 164, 165, 173 a 174  

v k. ú. Vlaštovičky je ochranným hygienickým pásmem výrazně omezeno, doporučujeme zapracovat 

předmětné pozemky do ploch zahrad. Ochranné pásmo je ohraničeno křivkou, a proto různou měrou 

zasahuje okolní pozemky. Území městské části Vlaštovičky a Jarkovice nemá platnou územně plánovací 

dokumentaci, pro území byla zpracovaná urbanistická studie, která měla být podkladem pro Územní plán 

městské části Vlaštovičky, Jarkovice. Tato územně plánovací dokumentace nebyla dopracována, její 

pořizování bylo ukončeno. 

188. Martin Šugar, Vlaštovičky  

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 139/5 v k. ú Jarkovice, nesouhlasí s jeho zařazením do plochy smíšené 

nezastavěného území JA-SN1, pozemek se nachází v zastavěném území obce a navazuje na stávající 

zástavbu rodinného bydlení, již v minulosti bylo jeho zařazení do plochy pro rodinné bydlení s odborem 

hlavního architekta a ÚP projednáváno, žádá zařazení pozemku do plochy s využitím pro rodinné bydlení; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 
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odůvodnění: 

Pozemek p. č. 139/5 v k. ú. Jarkovice se nachází podél silnice III/01128, která je již jednostranně zastavěná 

objekty k bydlení. Rozšířením návrhové plochy bydlení po obou stranách komunikace vytváří předpoklady 

pro kompaktní zástavbu v území bez proluk a účelné využití veřejné infrastruktury. Na předmětném 

pozemku již byla povolená výjimka ze stavební uzávěry a vydáno stavební povolení pro stavbu rodinného 

domu. Požadavek je v souladu s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území. 

189. Uvíra Ferdinand, Vlaštovičky – podání obdobné jako č. 176 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s umístěním biokoridoru L63 LBK do prostoru navrženého 

konceptem Územního plánu Opavy, v roce 2008 proběhlo v k. ú. Vlaštovičky scelování pozemků, kde byly 

projektovány biokoridory, pro žadatele je nepřijatelné, aby pozemky, které nejsou zatíženy žádným 

omezením ohledně nařízení evropské unie (eroze, svažitost), proťal další biokoridor; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a dále 

z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce ÚSES 

se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných částí.  

190. Václav Chovanec, Olga Chovancová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 106/1, 106/2, 108 a 253 v k. ú. Vlaštovičky, ve které nesouhlasí se 

zákresem hranice zastavěného území na ulici Jamnická, hranice je chybně zakreslena, zastavěné území je 

platné k 1. 9. 1966;  

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Zastavěné území se vymezuje územním plánem nebo samostatným postupem v souladu se zákonem  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). Pokud není takto vymezené zastavěné území, pak je zastavěným územím 

zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence. Zastavěným územím je území 

k tomuto datu do doby vydání územního plánu nebo vydání zastavěného území. Při pořizování nového 

územního plánu je v souladu se stavebním zákonem i nově vymezen rozsah zastavěného území podle stavu 

území k datu jednotlivých etap jeho pořizování. Při zpracování návrhu územního plánu bude vymezení 

zastavěného území aktualizováno. 

191. Václav Chovanec, Olga Chovancová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s návrhem plochy obytné zástavby SV jihozápadně od Vlaštoviček  

na pozemcích p. č. 253, 252, 251, 250, návrh nerespektuje původní zemědělské využití a vnáší do této části 

obce bytovou zástavbu bez ohledu na to, že se v daném území nachází funkční zemědělské farmy, umístěním 

plochy pro bydlení mezi zemědělské plochy hrozí v budoucnu zvýšené riziko konfliktů s provozem a 

obsluhou těchto zemědělských farem; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Současné využití pozemků p. č. 250, 251 a 253 v k. ú. Vlaštovičky nemá zemědělský charakter, pozemky 

jsou využívány pouze jako zahrady pro rodinnou každodenní rekreaci. V katastru nemovitostí jsou 

předmětné pozemky vedeny také jako zahrada. Majitelé pozemků žádají o jejich zařazení do ploch  

pro rodinnou zástavbu. Tento požadavek není v rozporu s urbanistickou strukturou území a neohrožuje jeho 

rozvoj. Pozemky jsou mimo ochranné pásmo zemědělského areálu vyhlášené územním rozhodnutím  

č. 27/78 ze dne 28. 2. 1978, které zasahuje do západní části zastavěného území Vlaštoviček a omezuje 

v tomto území vymezení rozvojových ploch pro bydlení. Lokalita zahrnující pozemky p. č. 250, 251, 252 a 

253 v k. ú. Vlaštovičky navazuje na další pozemkové parcely tvořící souvislý celek s obytnými a 
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hospodářskými budovami zastavěných stavebních pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela. Toto území je vhodnou lokalitou v k. ú. Vlaštovičky, která umožňuje rozvoj bydlení  

v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Předmětný soubor pozemků je dopravně napojen 

na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Sousední pozemky navrhovatele svým 

rozsahem a způsobem užívání neohrožují navrhované bydlení na pozemcích p. č. 250, 251, 252 a 253  

v k. ú. Vlaštovičky, protože tyto jsou užívány jako zahrada s ovocnými stromy a jako orná půda  

k zemědělské rostlinné výrobě. 

192. Václav Chovanec, Olga Chovancová, Vlaštovičky – podání obdobné jako č. 176 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 277, 258 a 259 v k. ú. Vlaštovičky a pozemku p. č. 195/4 v k. ú. 

Milostovice, nesouhlasí s návrhem vedení biokoridoru přes tyto pozemky, biokoridor byl vymezen  

při scelování pozemků v r. 2005; 

vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a dále 

z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou znovu řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce ÚSES 

se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných částí. 

193. Václav Chovanec, Olga Chovancová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 105/1, 105/2 a 106/2 v k. ú. Vlaštovičky, ve které zásadně nesouhlasí se 

zařazením zemědělské usedlosti na těchto pozemcích do plochy SV a přilehlých pozemků p. č. 106/1 v k. ú. 

Vlaštovičky do plochy ZZ a p. č. 107 a 108 v k. ú. Vlaštovičky do plochy Z, jako soukromý zemědělec 

opakovaně dával podněty, že chce na tomto území rozšířit zemědělskou výrobu, pozemky jsou na konci 

obce, jsou dostatečně velké a vzdálené od bydlení, také doložil studii na ustájení 70 kusů skotu, že lze  

na pozemcích postavit stáj pro chov hospodářských zvířat, trvají na zapracování svých oprávněných 

požadavků do ÚP: 

1) požadavek na zařazení pozemků p. č. 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 253 a 254  

do plochy VZ, 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pozemky p. č. 105/1, 105/2 v k. ú. Vlaštovičky jsou součástí zastavěného území zastavěné části obce, 

vymezeného k 1. 9. 1966 a vyznačeného v mapách evidence nemovitostí v k. ú. Vlaštovičky s tím, že 

pozemek p. č. 105/2 je veden v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří s využitím jako jiná 

stavba – dle kolaudačního rozhodnutí povolená jako provozovna autoklempířské dílny a pozemek p. č. 

105/1 je veden v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří s využitím rodinný dům. Ani jeden  

z výše uvedených pozemků neodpovídá zemědělské výrobě, kterou, jak žadatel uvádí, plánuje rozšířit. 

Původně zemědělská usedlost je současně využívána k rodinnému bydlení s autoklempířskou dílnou a 

plynule navazuje na kompaktní bytovou zástavbu v rodinných domech a venkovských usedlostí jádrového 

území obce. Pozemek p. č. 106/2 v k. ú. Vlaštovičky vedený v evidenci nemovitostí jako ostatní plocha  

s využitím jiná plocha, tvoří s rodinným domem a přilehlou dílnou souvislý celek. Podél východní 

pozemkové hranice pozemků p. č. 106/1, 107, 109 v k. ú. Vlaštovičky je stávající zástavba tvořená 

rodinnými domy se zahradami a venkovskými usedlostmi. Také pozemek p. č. 105/1 zastavěný rodinným 

domem navazuje na soubor pozemků s pozemkem p. č. 106/1. Sousední pozemky žadatele p. č. 108, 253 a 

254 v k. ú. Vlaštovičky bezprostředně obklopují pozemky využívané jejich majiteli jako zahrady  

ke každodenní rodinné rekreaci. Zahradami jsou tyto pozemky i podle katastru nemovitostí. Vlastníci těchto 

pozemků žádali o jejich zařazení do ploch pro zástavbu rodinnými domy. Jejich požadavek je v souladu  

s urbanistickou strukturou území a neohrožuje jeho rozvoj. Území je jedinou lokalitou v k. ú. Vlaštovičky, 

která umožňuje rozvoj bydlení v kvalitním prostředí umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní 
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rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupné z veřejně přístupné pozemní komunikace, proto doporučujeme 

návrhové plochy bydlení v západní části k. ú. Vlaštovičky vymezit i v návrhu Územního plánu Opavy. 

Vymezením plochy zemědělské výroby (VZ) dle požadavku žadatele s možností výstavby stáje skotu  

o kapacitě 70ks skotu by došlo k dotčení území, dnes využívané především k bydlení, negativními vlivy ze 

zemědělských činností. Plochy zemědělské výroby se samostatně vymezují v případech, kdy využití 

pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici těchto pozemků a jejich využití 

nevyvolá střety se stávajícím využitím území. Vymezení plochy zemědělské výroby v návaznosti na plochy 

bydlení je v rozporu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat plochy s ohledem  

na charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Pro intenzivní 

zemědělskou výrobu jsou vymezeny plochy v dostatečné vzdálenosti od bydlení. Rozsah návrhových ploch 

pro zemědělskou výrobu je 10,28 ha, jejichž rozsah doporučujeme snížit. Plocha smíšená obytná venkovská 

připouští mimo jiné i zemědělskou činnost a podnikatelské aktivity, které jsou slučitelné s bydlením a jejich 

provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního 

vlivu vibrací) a kvality ovzduší v území. Zapracování pozemků do plochy smíšené obytné venkovské 

neumožní realizaci záměrů, které mohou být přítěží v území, a omezuje v území aktivity s obtěžujícími 

vlivy na bydlení. Zařazením pozemků do této funkční plochy je vytvořen předpoklad pro udržitelný rozvoj 

daného území.  

2) požadavek výstavby víceúčelové haly na pozemku p. č. 106/1 o rozloze 250 m
2
, 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Záměr víceúčelové haly se svým charakterem a objemem řadí do ploch smíšené výrobní (VS). Takové 

funkční využití je v území s převažujícím bydlením svým zcela odlišným provozem a četností dopravy 

území bydlení spíše zatěžuje. Vymezení samostatné plochy výroby pro tento záměr mezi plochami bydlení 

není v souladu s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat plochy s ohledem na charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Záměr neodpovídá požadavku 

dotčeného orgánu chránící veřejný zájem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který požaduje chránit plochy 

bydlení před hlukem z provozu výrobních závodů, skladových areálů, z dopravy atd. tak, aby neovlivňoval 

pohodu bydlení a životní podmínky v těchto lokalitách a požaduje lokality řešit v souladu s ochranou 

veřejného zdraví, zákonem č. 258/2000 Sb. a Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

3) požadavek na výstavbu stáje pro chov hospodářských zvířat dle doložené studie; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

V příloze k námitce je popsán záměr stavby stáje pro výkrm skotu v počtu 70 kusů na pozemku p. č. 107 

v k. ú. Vlaštovičky o rozměrech 40,5 m x12,14 m. Pro tento typ staveb jsou vymezeny plochy výroby a 

skladování - výroby zemědělské (VZ). Pozemek p. č. 107 v k. ú. Vlaštovičky sousedí s plochou bydlení, 

která zahrnuje stávající zástavbu rodinnými domy s přilehlými zahradami a nachází se převážnou částí své 

plochy v ochranném pásmu lesa. Vymezením plochy zemědělské výroby dojde k dotčení negativními vlivy 

ze zemědělských činností území využívané především k bydlení. Plochy zemědělské výroby se samostatně 

vymezují v případech, kdy využití pozemků pro účely zemědělství negativními vlivy přesáhne hranici 

těchto pozemků. Vymezení plochy zemědělské výroby v návaznosti na plochy bydlení je v rozporu 

s požadavkem na vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů, tj. vymezovat plochy s ohledem na charakter území zejména z důvodů 

omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. 

4) požadavek na obnovu rybníka na pozemku p. č. 107; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 
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odůvodnění: 

Podle ČSN 75 0101 – Vodní hospodářství je rybník charakterizován jako umělá vypustitelná vodní nádrž 

s přirozeným dnem sloužící především k chovu ryb. Takovou vodní nádrž je možné zařadit do ploch 

zemědělských (Z), pozemek p. č. 107 v k. ú. Vlaštovičky součástí plochy zemědělské (Z) je. 

5) požadavek na vymezení ochranného pásma pro chov hospodářských zvířat; 

vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

odůvodnění: 

Pásmo hygienické ochrany se vymezuje samostatným řízením, které vede na základě žádosti podané 

žadatelem stavební úřad, není předmětem řešení územního plánu. Rozhodnutím se pásmo hygienické 

ochrany stává limitem, který ovlivňuje rozvoj území, do územního plánu se zapracovává jako informace  

o území. 

6) požadavek, aby přes pozemky 106/1, 106/2, 105/1, 105/2, 107, 108, 109, 253 a 254 v k. ú. 

Vlaštovičky a přes pozemky v k. ú Milostovice nevedly žádné inženýrské sítě včetně kanalizace, 

komunikace apod.; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Územní plán řeší základní koncepci technické infrastruktury a navrhuje pouze její hlavní síť. V dané 

lokalitě nejsou v Územním plánu Opavy navrženy žádné nové stavby technické infrastruktury.  

 

další námitky 

194. Kateřinská zemědělská a.s., Opava, Josef Ševčík, ředitel 

uplatňuje tyto námitky:  

- 1) pozemky p. č. 262, 2597 a část 3243 v k. ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví společnosti tvoří 

plochu, která je součástí areálu zařazeného do plochy smíšená výroba, pozemky však asi 

nedopatřením zůstaly označeny barevně jinak; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Území zahrnující předmětné pozemky zajišťuje především přístup k objektům, které již jsou součástí 

funkční plochy smíšené výrobní (VS) a dále zahrnuje doplňkové stavby těchto objektů. Uvedené území je 

součástí areálu firmy. 

- 2) žádá o rozšíření plochy výroba smíšená i na pozemky p. č. 984/1 a 984/58 v k. ú. Kateřinky  

u Opavy ve vlastnictví společnosti dle nákresu a dle stávající hranice areálu; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Území zahrnuje manipulační plochy objektů areálu, které již jsou součástí funkční plochy smíšené výrobní 

(VS). 

195. Miroslav Moša, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 820/37 v k. ú. Suché Lazce, žádá o začlenění celého tohoto pozemku  

do územního plánu jako pozemek určený pro výstavbu rodinného domu jednoho z dospělých dětí, příjezd 

na pozemek by byl vybudován přes parcely č. 315 a 316/1 v k. ú. Suché Lazce, jejichž je vlastníkem; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 
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Pozemek p. č. 820/37 v k. ú. Suché Lazce je částečně součástí plochy smíšené obytné venkovské (SV), 

svým tvarem a plošnou výměrou odpovídá pozemkům rodinnými domy v dané lokalitě již zastavěnými.  

196. Štenclová Helena, Štenclová Lucie, Opava  

uplatňují námitku k pozemku 797/3 v k. ú. Suché Lazce, ve které uvádějí, že žádali o změnu tohoto 

pozemku na stavební a stále na své žádosti trvají, narážejí však na negativní postoj zastupitelů Suchých 

Lazců, ve stejné lokalitě je jedna z žadatelek vlastníkem nemovitosti na pozemku p. č. 786/1, pozemku p. č. 

788/1 a také příjezdové komunikace s pozemkem p. č. 783/1, které zatím užívá babička spolu s nimi;  

do budoucna uvažují, že nemovitost budou nadále užívat včetně dcery, která by zde chtěla bydlet;  

na námitky obce, že příjezdovou komunikaci v zimě musí udržovat a vyvážet popelnice uvádí, že v lokalitě 

trvale bydlí 4 rodiny, dvě s dětmi, včetně jednoho víkendáře, takže i do budoucna bude muset obec tyto 

služby zajišťovat; je zde navíc předpoklad zájmu o bydlení, protože sousedící pozemky jsou za stavební 

prohlášeny; na pozemku p. č. 797/3, kde má dcera reálný zájem o stavbu rodinného domu, je uvažováno 

s čistírnou odpadních vod se vsakováním, voda na pozemku je potvrzena, elektřina je uvažována 

z nemovitosti na pozemku p. č. 788/1 a jestliže sousední pozemky p. č. 791 a 785 jsou za stavební 

prohlášeny, jedná se o prodloužení komunikace cca o 5 m, toto prodloužení je ochotna financovat i 

udržovat; 

vypořádání: 

obsah námitky byl zohledněn již v konceptu 

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 797/3 v k. ú. Suché Lazce, sousedící ze dvou stran se zahradami stávajících rodinných domů, 

je již v konceptu vymezen pro rodinnou zástavbu. Pozemek je návrhovou plochou smíšenou obytnou 

venkovskou (SV), která uzavírá stávající plochu smíšenou obytnou venkovskou do kompaktní plochy, bez 

jejího dalšího rozšiřování do okolní krajiny. 

197. Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupené VUSS Brno 

podává námitku proti navrženému funkčnímu využití plochy komunikací (K), vymezené na pozemcích 

zasahujících do areálu kasáren Jaslo (propojení ul. Bochenkova a Mostní VD 25), jedná se o perspektivní 

vojenský areál důležitý pro obranu státu, požaduje zachovat jeho celistvost, plocha komunikací zasahuje 

do vojenského objektu a je ji možné vymezit na pozemcích p. č. 16/2 a 16/4 v k. ú. Opava-Předměstí, které 

jsou mimo vojenský areál; 

vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

odůvodnění: 

Vymezení plochy dopravy pouze mimo areál kasáren Jaslo nebude mít vliv na koncepci dopravní 

infrastruktury stanovenou územním plánem. Podmínky funkčního využití pro plochu specifickou – 

vězeňství a bezpečnosti státu (SX), která je vymezená na území areálu kasáren Jaslo, vedení komunikací 

připouštějí. 
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O.2) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, se uskutečnilo dne 22. 6. 2016, námitky proti návrhu mohli podat pouze vlastníci pozemků a 

staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů 

ode dne veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2016 (včetně). 

k. ú. Jaktař 

1. Ing. Vladimír Grosser, Stěbořice 

uplatňuje námitku, ve které požaduje ponechat celý pozemek p. č. 2802/1 v k. ú. Jaktař nebo jeho 

část jako území pro podnikatelské aktivity, zakoupil pozemek pro své podnikatelské aktivity 

v souladu s platným Územním plánem města Opavy, který umožňuje jeho zastavitelnost, poukazuje 

na rozsah plochy pro podnikatelské aktivity v konceptu.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění:  

V konceptu Územního plánu Opavy bylo území mezi silnicemi I/11 (ul. Bruntálská) a I/57 (ul. 

Krnovská) zapracováno do zastavitelných ploch výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) ve 

zvětšeném rozsahu ve srovnání se platným Územním plánem města Opavy s předpokládaným 

záborem 35,44 ha zemědělské půdy téměř výhradně v I. třídě ochrany. V průběhu veřejného 

projednání dotčený orgán chránící veřejný zájem na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyslovil požadavek na výrazné 

omezení rozsahu této funkční plochy, proto byla do návrhu plocha zmenšena na území po ochranné 

pásmo nadzemního vedení 22 kV, které zástavbu limituje, s předpokládaným záborem 6,55 ha 

zemědělské půdy. Vzhledem k územním podmínkám, kdy ze silnice I/57 (ul. Krnovská) je již 

vybudován sjezd do území a protože je zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

pro podnikatelské aktivity v území za již realizovanou prodejnou Mountfield, lze předpokládat, že 

rozvoj podnikatelských aktivit v území se bude orientovat především ve směru podél silnice I/57 

(ul. Krnovská). Proto doporučujeme upravit tvar návrhové plochy podél silnice I/57 (ul. Krnovská) 

při vymezení přibližně stejného rozsahu předpokládaného záboru zemědělské půdy jako v návrhu 

Územního plánu Opavy, který byl upraven v souladu s požadavky dotčeného orgánu. Návrhovou 

plochu na pozemku vlastníka doporučujeme vymezit přibližně v rozsahu platného Územního plánu 

města Opavy. Také v dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu Opavy, bylo uvedeno doporučení 

na omezení rozsáhlých ploch mimo jiné pro průmysl a podnikání v Jaktaři. Respektování těchto 

výše uvedených požadavků bylo podmínkou souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany 

přírody. Rozšiřování plochy je možné změnou územního plánu při vyhodnocení její potřeby. 

2.  Bc. Marie Mateřánková, Opava 

uplatňuje námitku, ve které žádá ponechání části pozemku p. č. 1509/1 v k. ú. Jaktař v ploše pro 

rodinnou zástavbu v rozsahu dle s platného Územního plánu města Opavy, zajišťuje 

předprojektovou přípravu pro rodinný dům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Návrhová plocha pro bydlení v rozsahu dle platného územního plánu města Opavy se nachází 

v dobývacím prostoru 70123 Opava - Jaktař se zastavenou těžbou mimo výhradní ložisko nerostné 

suroviny. Dotčený orgán, chránící veřejný zájem dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vymezením této zastavitelné 
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plochy nesouhlasí. Dle jeho stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 

připomínek je dobývací prostor limitem využití území. Stanovení dobývacího prostoru je 

rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení a územní plán nemůže rozhodovat o změně 

využití u území, které je limitem využití území, stanovený dobývací prostor musí územní plán 

respektovat. 

k. ú. Kateřinky u Opavy 

3. Ing. Gerhard Kubný, Kobeřice 

uplatňuje námitku, ve které požaduje zvětšení vymezené plochy občanského vybavení - komerčních 

zařízení velkoplošných (OK) o plochu zemědělskou – produkční (ZP) označenou KA-Z22 a část 

plochy zeleně ochranné (ZO) označenou KA-ZO2, obdobně jako byla vymezena v konceptu. 

Pozemky koupil se záměrem vybudovat zde prodejnu stavebnin a zahradní centrum. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětná lokalita se nachází na půdách zařazených do I. třídy ochrany, v konceptu byla vymezena 

v tomto území plocha občanského vybavení - komerčních zařízení velkoplošných (OK) 

s předpokládaným záborem 2,57 ha zemědělské půdy. V dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu 

Opavy, bylo uvedeno, že tato plocha není doporučena z důvodu předimenzování ploch pro 

velkoplošná zařízení a z důvodu jejího situování na půdách v I. třídě ochrany. Respektování 

požadavků uvedených v tomto dokumentu bylo podmínkou souhlasného stanoviska příslušného 

orgánu ochrany přírody. V návrhu Územního plánu Opavy byla tato plocha zmenšena v rozsahu 

stávající plochy občanské vybavenosti (OV) dle platného Územního plánu města Opavy s ohledem 

na realizovaný sjezd do území. Zmenšená návrhová plocha předpokládá zábor 1,49 ha. 

k. ú. Kylešovice 

4. František Šimera, Opava, Ing. Ivana Věntusová, Opava  

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí s návrhovou plochou KY-Z52 pro stavbu nové komunikace 

na pozemcích p. č. 1611/1 a 1610 v k. ú. Kylešovice. V roce 1979, kdy byla devadesátiletá voda, 

pozemek, na kterém stojí dům, nebyl vůbec zatopen, protože se voda rozlila na pozemky na pravém 

břehu, který je cca o 60 cm níž než levý. V roce 1997, kdy byla stoletá voda a vozovka od mostu u 

Ostroje byla zvýšená o 1 m, bylo kolem domu 60 cm vody. Kdyby došlo k výstavbě nové vozovky na 

sousedních parcelách, bylo by nutno vozovku vzhledem k terénu zvýšit na úroveň svahu, tedy 

přibližně o 7 m. Tím se vytvoří hráz a při záplavách bude voda pronikat přes propustné dno za 

pozemek vlastníka a pozemek souseda a vytvoří umělé jezero, přitom dojde k záplavě staveb a 

pozemků. Stav se podstatně zhorší proti roku 1997, protože výstavbou průmyslové zóny na pravém 

břehu Moravice, kde se původně voda rozlévala, došlo k navýšení terénu zhruba o 60 cm. Negativní 

následky záměru jsou vážným zásahem do práv na ochranu vlastnictví, proto nesouhlasí.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Vzhledem velkému rozsahu předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu na půdách 

zařazených do II. třídy ochrany v lokalitě mezi ulicí na Dolní hrázi a celostátní železniční tratí č. 

321, kdy u plochy KY-Z30 je předpokládaný zábor 5,4 ha a navazující plocha OP-Z21 je vymezena 

v rozsahu 15,8 ha zemědělského půdního fondu, bude velikost obou ploch zmenšena. Omezení 

rozsáhlých ploch pro bydlení mimo jiné v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí je v souladu 

doporučením omezit rozsah zastavitelných ploch v území dle dokumentu Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu 

Územního plánu Opavy. Omezením těchto ploch budou minimalizovány nepříznivé vlivy 

železniční dopravy na plochy bydlení v souladu se závazným republikovým dokumentem, tj. s 
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Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Zmenšením plochy KY-

Z30 není nutné vymezovat další plochu pro její dopravní napojení, plocha je dostupná z veřejně 

přístupné pozemní komunikace prostřednictvím návrhové plochy pro komunikaci s označením KY-

Z57. Vedení tras veřejné dopravy je umožněno ve všech funkčních plochách a také v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem i bez jejich konkrétního vymezení. 

5. Ing. Dušan Schreier, Ing. Helena Schreierová, Opava 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí, že nebylo vyhověno požadavku na zařazení pozemku p. č. 

2652 v k. ú. Kylešovice (a dále pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2651, 2650 a západní část pozemku 

p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice) do plochy určené pro výstavbu rodinných domů v rámci tvorby nového 

územního plánu statutárního města Opavy. Žádost spolu s dalšími vlastníky sousedních parcel 

podávali opakovaně, poprvé 4. 8. 2006. V rámci projednávání konceptu již podávali námitky, na 

které nedostali písemnou odpověď. Při ústním jednání bylo nezařazení pozemků v lokalitě 

odůvodňováno: 

1. Lokalita je ohrožena záplavou. 

 Lokalita nemůže být ohrožena záplavou, je na vyvýšenině, ani připravovaný suchý poldr toto 

nemůže změnit a ohrozit lokalitu velkou vodou, jeho hranice se nedotýká silnice Kylešovice – 

Otice, není ani ohrožen rodinný dům na pozemku p. č. 2662. Pokud by poldr nezvládl příval 

vody, došlo by k přelití vody do melioračního potoka na pozemku p. č. 2885/1, který by převedl 

vodu do řeky Moravice. Za celý život vlastník nezažil ohrožení lokality vodou, jako aktivní 

zemědělec prohlašuje, že pozemky nebyly nikdy podmáčeny. O bezpečnosti lokality svědčí i 

rozhodnutí stavebního úřadu města Opavy vydat stavební povolení pro stavbu rodinného domu 

na pozemku p. č. 2648/3 v k. ú. Kylešovice. 

2. Město má dost ploch pro výstavbu rodinných domů. 

 Zájem stavebníků o stavební místa v Kylešovicích je trvalý a velký (včetně potomků majitelů). 

Předmětná lokalita má do své blízkosti převedeny inženýrské sítě, tím by byla minimálně severní 

část lokality připravena k výstavbě rodinných domů. Dále vybudování jižního obchvatu zklidnilo 

podstatným způsobem lokalitu, doprava byla odkloněna. Při posledním návrhu územního plánu, 

projednaném 22. 6. 2016, se objevuje v k. ú. Komárov nová lokalita označená KO-Z19 a nová 

lokalita v k. ú. Suché Lazce označena SL-Z39. Lokalita leží uprostřed lánu orné půdy zemědělsky 

obhospodařované, bez přístupu po zpevněné komunikaci a bez dalších inženýrských sítí. V této 

lokalitě má být zahájena výstavba rodinného domu. Z jakého důvodu a na čí žádost byla lokalita 

do územního plánu zařazena?  

3. Výstavba rodinných domů v lokalitě by byla u komunikace jednostranná a tím nevhodná. 

 Viz komentář k bodu č. 2, kdy lokality označené KO-Z19 a SL-Z39 jsou koncipovány 

jednostranně, bez zajištění sítí. 

4. Na okraji zájmové plochy u ulice Hlavní je vrt Hydrometeorologického ústavu pro měření 

spodní vody, který brání výstavbě. 

 Existence vrtu není překážkou pro výstavbu rodinných domů. Ochranné pásmo neznamená zákaz 

bydlení, ale jen že vlastník musí umožnit periodické měření a tedy příjezd měřičů k vrtu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Ad 1. Lokalita v rozsahu pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 2650 a západní část 

pozemku p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice, která se nachází podél jižní strany ulice Hlavní, není 

bezprostředně ohrožena záplavou. Celé území severně od ulice Hlavní je však až po křížení 

železniční trati č. 315 (Opava východ-Svobodné Heřmanice) se silnicí I/57 (ul. Hradecká) a ulicí Na 

Horní hrázi součástí stanoveného záplavového území vodního toku Otický příkop a v jeho 

vymezené aktivní zóny. Vymezeným záplavovým územím i jeho aktivní zónou je dotčen také 

severní okraj pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Kylešovice s veřejně přístupnou pozemní komunikací 

(ul. Hlavní), a to v délce cca 136 m, tj. v úrovni pozemků p. č. 2653, 2652, 2651, 2650 a části 

pozemků p. č. 2645 a 2654 v k. ú. Kylešovice. Záplavové území vodního toku Otický příkop a jeho 
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aktivní zónu stanovil vodoprávní úřad s účinnosti 9. 11. 2011 po jeho zkapacitnění, které bylo 

realizováno v letech 2009 – 2010. Plocha v rozsahu záplavového území vodního toku Otický příkop 

s periodicitou Q100 je suchou protipovodňovou retenční nádrží k zachycování vody při povodních. 

Odtokový kanál z retenční nádrže na pozemku p. č. 2885/1 v k. ú. Kylešovice sousedícím 

s pozemkem 2655 v k. ú. Kylešovice, který předmětnou lokalitu ohraničuje ze západní strany, je 

navržen k revitalizaci spočívající v jeho rozšíření. Pro stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 

2648/3 v k. ú. Kylešovice bylo vydáno stavební povolení v souladu s platným Územním plánem 

města Opavy. Území zahrnující stávající objekt rodinného domu s okolními pozemky bylo 

v původním Územním plánu města Opavy, schváleném 22. 6. 1998, vymezeno podle skutečného 

stavu jako plocha rodinné zástavby vesnického typu (RV). V Územním plánu města Opavy,  

ve znění jeho pozdějších změn, je rozsah této plochy stejný.  

Ad. 2 Zájem o výstavbu rodinných domů v k. ú. Kylešovice bude možné realizovat v souladu 

s podmínkami stanovenými pro plochy bydlení, a to v plochách smíšených obytných venkovských 

(SV) a v plochách bydlení individuálního (BI). Návrhové plochy pro zástavbu rodinnými domy  

v k. ú. Kylešovice doplňují kompaktní zástavbu území, které je od západu ohraničeno ulicemi Na 

Horní hrázi a Ke koupališti a z východní strany celostátní železniční trati č. 321 (Český Těšín – 

Ostrava – Opava) a jsou vymezeny v rozsahu předpokládaného záboru 58,31 ha zemědělské půdy. 

Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu v předmětné lokalitě bude překročena 

přirozená hranice v západní části Kylešovic bez návaznosti na souvislou zástavbu, protože souběžně 

s ulicí Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je vedena trasa vodovodního řadu a trasa 

VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu těchto omezení je 

nezastavitelné. Nová návrhová plocha v  rozsahu pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 

2650 a západní část pozemku p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice představuje navýšení předpokládaných 

záborů zemědělské půdy o cca 2,78 ha ve II. třídě ochrany. Zemědělská půda, zařazená do I. a II. 

třídy ochrany, patří k nejkvalitnější zemědělské půdě, její ochrana je významným limitem využití 

území. V současné době nelze potřebu dalších zastavitelných ploch v k. ú. Kylešovice zdůvodnit. 

Další navyšování zastavitelných ploch je také v rozporu s požadavkem dotčeného orgánu 

chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území 

města. Také v návrhu konkrétních opatření, uvedených v  dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu 

Opavy, bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto 

opatření bylo podmínkou souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody. Vymezením 

návrhové plochy pro rodinnou zástavbu jižně od ulice Hlavní budou vytvořeny podmínky  

pro extenzivní rozvoj sídla a vznik nové obytné zóny ve volné krajině v rozporu s požadavkem  

na regulaci takového rozvoje sídel v nadřazené krajské územně plánovací dokumentace, tj. Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná pro územní plány obcí 

v Moravskoslezském kraji. V návrhu Územního plánu Opavy, který byl veřejně projednán dne  

22. 6. 2016, byla návrhová plocha s označením KO-Z19 převzata z veřejně projednaného konceptu 

Územního plánu Opavy. Do konceptu byla návrhová plocha zapracována s ohledem na skutečnost, 

že v platném znění je tato plocha ve zvětšeném rozsahu návrhovou plochou pro podnikatelské 

účely. Do konceptu a následně v návrhu bylo její využití změněno z části na plochu určenou  

pro bydlení a část plochy podél areálu byla vymezena pro veřejnou zeleň a komunikaci pro příjezd 

do území v jižní části Komárova. Plocha KO-Z19 je vymezena v návaznosti na území již zastavěné 

rodinnými domy souběžně s návrhovou plochou pro komunikaci, která bude propojovat území 

v jižní části Komárova se silnicí III/4661. V tomto úseku silnice III/4661 jsou vedeny řady veřejné 

technické infrastruktury. Souběžně s návrhovou plochou pro komunikaci prochází trasa 

elektrického vedení a trasa středotlakého plynovodu. Podél návrhové plochy pro komunikaci je 

navržen vodovodní řad pro zásobování návrhových ploch pro bydlení v jižní části Komárova. 

Plocha SL-Z39 byla do návrhu vymezena na žádost vlastníků pozemků, protože navazuje  

na souvislou oboustrannou zástavbu ulice Na vrchovině, která je vstupem do území s navrhovanými 

plochami pro bydlení KO-Z12 a KO-Z21 převzatými z platného Územního plánu města Opavy. 

Návrh Územního plánu Opavy předpokládá její protažení k silnici III/4661 (ul. Podvihovská) 
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vymezením plochy komunikací (K) s označením SL-Z29 a KO-Z32. Plocha SL-Z39 je návrhovou 

plochou s předpokládaným záborem 0,44 ha zemědělské půdy v II. třídě kvality. V případě obou 

návrhových ploch je v blízkosti dostupná veřejná infrastruktura, v případě plochy SL-Z39 jsou sítě 

veřejné infrastruktury u její hranice se zastavěným územím. Plocha SL-Z39 byla v návrhu 

vymezena také s ohledem na nutnost výrazně snížit v návrhu proti konceptu rozsah návrhových 

plochy pro bydlení v Komárově v územích dotčených negativními vlivy ze silniční a železniční 

dopravy a z provozu podnikatelských areálů. V k. ú. Komárov byl rozsah návrhových ploch  

pro bydlení snížen o cca 17 ha. Zároveň doporučujeme zmenšit rozsah zastavitelné plochy  

pro bydlení s označením KO-Z17 v území mezi silnicí I/11 a celostátní železniční tratí, tato 

návrhová plocha v rozsahu vymezeném v návrhu Územního plánu Opavy nenaplňuje prioritu 

závazného republikového dokumentu, tj. Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy na plochy bydlení.  

Ad. 3 viz odůvodnění výše 1 a 2.  

Ad. 4 Skutečnost, že se v území nachází hydrogeologický vrt s ochranným pásmem, nevylučuje 

zástavbu v dané lokalitě. Hydrogeologický vrt a jeho ochranné pásmo jsou limitem v území.  

Při jakékoli činnosti, která by mohla mít vliv na režim spodních vod, ovlivňovala by jejich 

množství, jakost a zdravotní nezávadnost je nutné záměr projednat s Českým 

hydrometeorologickým ústavem, který stanoví podmínky, za který je možné zásahy v ochranném 

pásmu vrtu provádět.   

6. Ing. Hana Paulová, Opava – námitka totožná s č. 5 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí, že nebylo vyhověno požadavku na zařazení pozemku p. č. 

2651 v k. ú. Kylešovice (a dále pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2652, 2650 a západní část pozemku 

p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice) do plochy určené pro výstavbu rodinných domů v rámci tvorby nového 

územního plánu statutárního města Opavy. Žádost spolu s dalšími vlastníky sousedních parcel 

podávali opakovaně, poprvé 4. 8. 2006. V rámci projednávání konceptu již podávali námitky, na 

které nedostali písemnou odpověď. Nezařazení pozemků v lokalitě je odůvodňováno: 

1. Lokalita je ohrožena záplavou. 

 Lokalita nemůže být ohrožena záplavou, je na vyvýšenině, ani připravovaný suchý poldr toto 

nemůže změnit a ohrozit lokalitu velkou vodou, jeho hranice se nedotýká silnice Kylešovice – 

Otice, není ani ohrožen rodinný dům na pozemku p. č. 2662. O bezpečnosti lokality svědčí i 

rozhodnutí stavebního úřadu města Opavy vydat stavební povolení pro stavbu rodinného domu 

na pozemku p. č. 2648/3 v k. ú. Kylešovice. 

2. Město má dost ploch pro výstavbu rodinných domů. 

 Zájem stavebníků o stavební místa v Kylešovicích je trvalý a velký (včetně potomků majitelů). 

Předmětná lokalita má do své blízkosti převedeny inženýrské sítě, tím by byla minimálně severní 

část lokality připravena k výstavbě rodinných domů. Dále vybudování jižního obchvatu zklidnilo 

podstatným způsobem lokalitu, doprava byla odkloněna. Při posledním návrhu územního plánu, 

projednaném 22. 6. 2016, se objevuje v k. ú. Komárov nová lokalita označená KO-Z19 a nová 

lokalita v k. ú. Suché Lazce označena SL-Z39. Lokalita leží uprostřed lánu orné půdy zemědělsky 

obhospodařované, bez přístupu po zpevněné komunikaci a bez dalších inženýrských sítí. V této 

lokalitě má být zahájena výstavba rodinného domu. Z jakého důvodu a na čí žádost byla lokalita 

do územního plánu zařazena?  

3. Výstavba rodinných domů v lokalitě by byla u komunikace jednostranná a tím nevhodná. 

 Viz komentář k bodu č. 2, kdy lokality označené KO-Z19 a SL-Z39 jsou koncipovány 

jednostranně, bez zajištění sítí. 

4. Na okraji zájmové plochy u ulice Hlavní je vrt Hydrometeorologického ústavu pro měření 

spodní vody, který brání výstavbě. 

 Existence vrtu není překážkou pro výstavbu rodinných domů. Ochranné pásmo neznamená zákaz 

bydlení, ale jen že vlastník musí umožnit periodické měření a tedy příjezd měřičů k vrtu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 



 

209 

 

Odůvodnění: 

Ad 1. Lokalita v rozsahu pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 2650 a západní část 

pozemku p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice, která se nachází podél jižní strany ulice Hlavní, není 

bezprostředně ohrožena záplavou. Celé území severně od ulice Hlavní je však až po křížení 

železniční trati č. 315 (Opava východ-Svobodné Heřmanice) se silnicí I/57 (ul. Hradecká) a ulicí Na 

Horní hrázi součástí stanoveného záplavového území vodního toku Otický příkop a v jeho 

vymezené aktivní zóny. Vymezeným záplavovým územím i jeho aktivní zónou je dotčen také 

severní okraj pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Kylešovice s veřejně přístupnou pozemní komunikací 

(ul. Hlavní), a to v délce cca 136 m, tj. v úrovni pozemků p. č. 2653, 2652, 2651, 2650 a části 

pozemků p. č. 2645 a 2654 v k. ú. Kylešovice. Záplavové území vodního toku Otický příkop a jeho 

aktivní zónu stanovil vodoprávní úřad s účinnosti 9. 11. 2011 po jeho zkapacitnění, které bylo 

realizováno v letech 2009 – 2010. Plocha v rozsahu záplavového území vodního toku Otický příkop 

s periodicitou Q100 je suchou protipovodňovou retenční nádrží k zachycování vody při povodních. 

Odtokový kanál z retenční nádrže na pozemku p. č. 2885/1 v k. ú. Kylešovice sousedícím 

s pozemkem 2655 v k. ú. Kylešovice, který předmětnou lokalitu ohraničuje ze západní strany, je 

navržen k revitalizaci spočívající v jeho rozšíření. Pro stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 

2648/3 v k. ú. Kylešovice bylo vydáno stavební povolení v souladu s platným Územním plánem 

města Opavy. Území zahrnující stávající objekt rodinného domu s okolními pozemky bylo 

v původním Územním plánu města Opavy, schváleném 22. 6. 1998, vymezeno podle skutečného 

stavu jako plocha rodinné zástavby vesnického typu (RV). V Územním plánu města Opavy, ve 

znění jeho pozdějších změn, je rozsah této plochy stejný.  

Ad. 2 Zájem o výstavbu rodinných domů v k. ú. Kylešovice bude možné realizovat v souladu 

s podmínkami stanovenými pro plochy bydlení, a to v plochách smíšených obytných venkovských 

(SV) a v plochách bydlení individuálního (BI). Návrhové plochy pro zástavbu rodinnými domy  

v k. ú. Kylešovice doplňují kompaktní zástavbu území, které je od západu ohraničeno ulicemi Na 

Horní hrázi a Ke koupališti a z východní strany celostátní železniční trati č. 321 (4eský Těšín – 

Ostrava – Opava) a jsou vymezeny v rozsahu předpokládaného záboru 58,31 ha zemědělské půdy. 

Vymezením návrhové plochy pro rodinnou zástavbu v předmětné lokalitě bude překročena 

přirozená hranice v západní části Kylešovic bez návaznosti na souvislou zástavbu, protože souběžně 

s ulicí Ke koupališti a dále pak podél ulice Na horní hrázi je vedena trasa vodovodního řadu a trasa 

VTL plynu s ochranným a bezpečnostním pásmem. Území v rozsahu těchto omezení je 

nezastavitelné. Nová návrhová plocha v  rozsahu pozemků p. č. 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 

2650 a západní část pozemku p. č. 2645 v k. ú. Kylešovice představuje navýšení předpokládaných 

záborů zemědělské půdy o cca 2,78 ha ve II. třídě ochrany. Zemědělská půda, zařazená do I. a II. 

třídy ochrany, patří k nejkvalitnější zemědělské půdě, její ochrana je významným limitem využití 

území. V současné době nelze potřebu dalších zastavitelných ploch v k. ú. Kylešovice zdůvodnit. 

Další navyšování zastavitelných ploch je také v rozporu s požadavkem dotčeného orgánu 

chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších předpisů, na omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území 

města. Také v návrhu konkrétních opatření, uvedených v  dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu 

Opavy, bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území. Respektovat návrh těchto 

opatření bylo podmínkou souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody. Vymezením 

návrhové plochy pro rodinnou zástavbu jižně od ulice Hlavní budou vytvořeny podmínky  

pro extenzivní rozvoj sídla a vznik nové obytné zóny ve volné krajině v rozporu s požadavkem  

na regulaci takového rozvoje sídel v nadřazené krajské územně plánovací dokumentace, tj. Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je závazná pro územní plány obcí 

v Moravskoslezském kraji. V návrhu Územního plánu Opavy, který byl veřejně projednán dne  

22. 6. 2016, byla návrhová plocha s označením KO-Z19 převzata z veřejně projednaného konceptu 

Územního plánu Opavy. Do konceptu byla návrhová plocha zapracována s ohledem na skutečnost, 

že v platném znění je tato plocha ve zvětšeném rozsahu návrhovou plochou pro podnikatelské 

účely. Do konceptu a následně v návrhu bylo její využití změněno z části na plochu určenou  

pro bydlení a část plochy podél areálu byla vymezena pro veřejnou zeleň a komunikaci pro příjezd 
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do území v jižní části Komárova. Plocha KO-Z19 je vymezena v návaznosti na území již zastavěné 

rodinnými domy souběžně s návrhovou plochou pro komunikaci, která bude propojovat území 

v jižní části Komárova se silnicí III/4661. V tomto úseku silnice III/4661 jsou vedeny řady veřejné 

technické infrastruktury. Souběžně s návrhovou plochou pro komunikaci prochází trasa 

elektrického vedení a trasa středotlakého plynovodu. Podél návrhové plochy pro komunikaci je 

navržen vodovodní řad pro zásobování návrhových ploch pro bydlení v jižní části Komárova. 

Plocha SL-Z39 byla do návrhu vymezena na žádost vlastníků pozemků, protože navazuje  

na souvislou oboustrannou zástavbu ulice Na vrchovině, která je vstupem do území s navrhovanými 

plochami pro bydlení KO-Z12 a KO-Z21 převzatými z platného Územního plánu města Opavy. 

Návrh Územního plánu Opavy předpokládá její protažení k silnici III/4661 (ul. Podvihovská) 

vymezením plochy komunikací (K) s označením SL-Z29 a KO-Z32. Plocha SL-Z39 je návrhovou 

plochou s předpokládaným záborem 0,44 ha zemědělské půdy v II. třídě kvality. V případě obou 

návrhových ploch je v blízkosti dostupná veřejná infrastruktura, v případě plochy SL-Z39 jsou sítě 

veřejné infrastruktury u její hranice se zastavěným územím. Plocha SL-Z39 byla v návrhu 

vymezena také s ohledem na nutnost výrazně snížit v návrhu proti konceptu rozsah návrhových 

plochy pro bydlení v Komárově v územích dotčených negativními vlivy ze silniční a železniční 

dopravy a z provozu podnikatelských areálů. V k. ú. Komárov byl rozsah návrhových ploch  

pro bydlení snížen o cca 17 ha. Zároveň doporučujeme zmenšit rozsah zastavitelné plochy  

pro bydlení s označením KO-Z17 v území mezi silnicí I/11 a celostátní železniční tratí, tato 

návrhová plocha v rozsahu vymezeném v návrhu Územního plánu Opavy nenaplňuje prioritu 

závazného republikového dokumentu, tj. Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy na plochy bydlení.  

Ad. 3 viz odůvodnění výše 1 a 2.  

Ad. 4 Skutečnost, že se v území nachází hydrogeologický vrt s ochranným pásmem, nevylučuje 

zástavbu v dané lokalitě. Hydrogeologický vrt a jeho ochranné pásmo jsou limitem v území. Při 

jakékoli činnosti, která by mohla mít vliv na režim spodních vod, ovlivňovala by jejich množství, 

jakost a zdravotní nezávadnost je nutné záměr projednat s Českým hydrometeorologickým ústavem, 

který stanoví podmínky, za který je možné zásahy v ochranném pásmu vrtu provádět.   

7. Ing. Michal Štěpánek, Opava 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zřízením vedení VN a jeho ochranného pásma v koridoru 

dopravní silniční infrastruktury – jižní obchvat města Opavy. Toto ochranné pásmo zasahuje na 

pozemky p. č. 2562, 2563, 2564/1, 2566/1, 2568/1, 2570/1, 2572/1, 2572/3 a 2574/3 v k. ú. 

Kylešovice a stavby na nich, tím je znehodnocuje pro novou výstavbu a rozvoj stávajícího areálu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Pro zajištění předpokládaného nárůstu spotřeby elektrické energie, s přihlédnutím k potřebám 

vymezených zastavitelných ploch, byly v rámci koncepce zásobování elektrickou energií navrženy 

dvě nové transformační stanice TS 110/22 kV v severní a jižní okrajové části města Opavy.  

Pro přívodní vedení velmi vysokého napětí ze stávající rozvodny Velké Hoštice k zajištění 

potřebného přísunu elektrické energie do těchto TS jsou navrženy koridory technické infrastruktury 

– elektroenergetiky s označením K1-TI, K2-TI. Koridor K2-TI pro přívodní vedení pro TS jih je 

situován v souběhu s jižním obchvatem a stávajícím vedením VN 268 – 269 s ohledem  

na minimální dopad na zastavěné a zastavitelné území. 

8. Jana Fuchsíková, Opava – námitka totožná s č. 7 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zřízením vedení VN a jeho ochranného pásma v koridoru 

dopravní silniční infrastruktury – jižní obchvat města Opavy. Toto ochranné pásmo zasahuje na 

pozemků p. č. 2912/8, 2912/9, 2912/10, 2912/11 a 2912/12 v k. ú. Kylešovice a stavby na nich, tím 

je znehodnocuje pro novou výstavbu a rozvoj stávajícího areálu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: 

Pro zajištění předpokládaného nárůstu spotřeby elektrické energie, s přihlédnutím k potřebám 

vymezených zastavitelných ploch, byly v rámci koncepce zásobování elektrickou energií navrženy 

dvě nové transformační stanice TS 110/22 kV v severní a jižní okrajové části města Opavy. Pro 

přívodní vedení velmi vysokého napětí ze stávající rozvodny Velké Hoštice  

k zajištění potřebného přísunu elektrické energie do těchto TS jsou navrženy koridory technické 

infrastruktury – elektroenergetiky s označením K1-TI, K2-TI. Koridor K2-TI  

pro přívodní vedení pro TS jih je situován v souběhu s jižním obchvatem a stávajícím vedením VN 

268 – 269 s ohledem na minimální dopad na zastavěné a zastavitelné území. 

 

k. ú. Opava-Předměstí 

9. Radmila Haasová, Oto Vítek, Eva Vítková, Jiří Pospěch, Eva Pospěchová, Anežka 

Kolarčíková, Jiří Vávra, Alena Vávrová, Alexandra Lamichová, Kateřina Králová, Evžen 

Kostka, Alexandr Kocián, Zuzana Kociánová, Tomáš Kukelka, Markéta 

Kukelková Zaydlarová, Gabriela Krakovská, Tomáš Krakovský, Pavlína Harrerová, Nikola 

Štýbar, Vladislava Adamcová, Vít Adamec, Opava 

uplatňují námitku, ve které požadují, aby pro zajištění kvalitního bydlení byly podmíněny územní 

studií všechny tři plochy přestavby JK-P5, OP-P1 a OP- P3. Územní studie by měla prověřit i 

prostorové možnosti k umístění nových staveb tak, aby nenarušily stavby stávající. Současně by do 

doby zpracování studie měla být na celé území vydána stavební uzávěra zajišťující zachování 

současného stavu a neumožnění záměru, který by mohl degradovat území.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Podmínka zpracování územní studie na předmětné lokality je stanovena již v platném Územním 

plánu města Opavy, stejné využití území bylo převzato i do návrhu Územního plánu Opavy. Na 

území v rozsahu plochy OP-P1 je územní studie zpracována a její data jsou uvedena v evidenci 

územně plánovací činnosti, pro plochy OP-P3 a JK-P5 se dokončuje společná územní studie,  

po jejím dopracování budou data vložena do evidence územně plánovací činnosti také. Účelem 

uložení zpracování územní studie v určitých plochách je odložit rozhodování v území do doby, než 

bude prověřeno podrobnější řešení území. Do doby pořízení územní studie, schválení jejího využití 

a následného vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti nelze o změnách v území 

rozhodnout. Územní studie je odborným podkladem, určeným k prověření a posouzení možných 

řešení problémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití území. 

Územní studie je nezávazná, teprve v územním řízení bude řešení v ní obsažené projednáváno a 

případně zohledněno. Smyslem stavební uzávěry je v nezbytném rozsahu zakázat nebo omezit 

stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované 

územně plánovací dokumentace. Vydání územního opatření o stavební uzávěře má své opodstatnění 

pro dobu, kdy je rozhodnuto o pořízení územního plánu nebo jeho změny, když územní plán nebo 

jeho část přestal vyhovovat potřebám území nebo jeho rozvoji. Do doby pořízení a vydání 

územního plánu nebo jeho změny je možné využít územní opatření o stavební uzávěře, které  

po přechodnou dobu chrání určité plochy před nevhodnou zástavbou pro budoucí jiné využití. 

Protože platný Územní plán města Opavy má v předmětném území vymezenu plochu smíšenou 

městskou (SM) a návrh nového Územního plánu Opavy tuto plochu v dané lokalitě vymezuje také, 

není odůvodněné územní opatření o stavební uzávěře pro předmětné území vydat. 

10. TJ SLAVIA OPAVA z. s., Opava 

uplatňuje námitku, ve které požaduje na pozemcích p. č. 2530/7, 2530/153, 2530/678, 2530/679, 

2530/736 a 2530/846 v k. ú. Opava-Předměstí změnu plochy občanského vybavení – sportovních a 

rekreačních zařízení (OS) na plochu bydlení individuálního – městského a příměstského (BI). 

Stávající sportovní areál tenisových kurtů vznikl v době budování výstavby mezi Nerudovou a 

Otickou ulicí ve 30. letech minulého století. V současnosti není díky prostorovému omezení 

umožněn rozvoj areálu a přizpůsobení se současným nárokům na sportovní areály, které se za 
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téměř 90 let výrazně změnily. Projevuje se to např. absencí parkoviště. V dobách konání turnajů 

bývají okolní ulice přeplněny auty. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětná plocha je ze tří stran obklopena zahradami s rodinnými vilami. Také ulice Nerudova,  

ze které je dnes přístup do sportovního areálu, je stabilizovanou komunikací s oboustrannou 

zástavbou samostatně stojících rodinných domů vilového charakteru v zahradách a neumožňuje 

rozšíření parkovacích míst pro sportovní areál. Otevřená sportovní hřiště tenisových kurtů zaujímají 

téměř celý pozemek p. č. 2530/7 v k. ú. Opava-Předměstí a bezprostředně ovlivňují hlukem okolní 

plochy pro bydlení. Vymezením plochy bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s hlavním využitím pro rodinné domy budou vytvořeny podmínky pro zmírnění dopadů negativních 

vlivů tohoto území na okolní pozemky využívané k bydlení, aniž by bylo znemožněno část území 

pro sportovní aktivity využívat, protože plocha bydlení individuálního – městského a příměstského 

(BI) zároveň připouští stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas slučitelné s bydlením. 

11. Michal Janík, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 1850 v k. ú. Opava-Předměstí se stavbou bytového domu se  

6 bytovými jednotkami a žádá o změnu využití pozemku z plochy rodinné zástavby na plochu pro 

bytové domy, protože se jedná o více než 100 let starý bytový dům se 3 NP. Plocha rodinné zástavby 

omezuje záměry vlastníků, např. záměr změny využití vedlejší stavby hospodářské budovy na 

řadovou garáž. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Území v rozsahu plochy bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) v rozsahu ulic 

Rybářská, Mostní, Sadová bude zapracováno do plochy smíšené obytné městské (SM), která má 

v podmínkách hlavního využití bytové i rodinné domy, a odpovídá tak charakteru zástavby uvedené 

lokality. Tato funkční plocha má také v podmínkách využití mezi přípustným využitím také řadové 

garáže k bytovým domům. 

12. Vladimír Špiláček, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 3332/21 v k. ú. Opava-Předměstí a k dalším pozemkům 

v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá, aby toto území bylo v ploše zemědělské – zahrady místo  

v ploše bydlení individuálního – městského a příměstského, odvolává se na kupní smlouvu, 

schválenou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23. 6. 2009, podle které statutární město 

Opava jako prodávající prodalo pozemek 3332/21 s označením zahrada.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 
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Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. 

Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné 

lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území 

v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

13. Ing. Pavel Wágner, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a nesouhlasí se změnou využití 

stávající zahrádkářské osady OP-P7 na plochu bydlení individuálního – městské a příměstské. 

Stávající plocha byla vždy funkční plochou zemědělskou a od 29. 2. 1988 vznikla zahrádkářská 

osada Ondříčkova v k. ú. Opava-Předměstí, parc. č. 2530/6 a 2530/647 o celkové výměře 26 538 

m
2
. Na základě kupní smlouvy, schválené Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 15. 9. 2009 

byl pozemek a spoluvlastnický podíl na dalších pozemcích prodán do osobního vlastnictví. Má za 

to, že rozhodnutí zastupitelstva umožnilo i z hlediska územního plánování transformaci uvedené 

oblasti, a to z plochy individuálního bydlení na funkční plochu zemědělskou – zahrady. Plochou pro 

rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 

2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 

1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce. Přestože Územní plán města Opavy, v jeho platném znění, byl 

upravován deseti změnami, tj. Změnou č. 1, schválenou usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 

14. 8. 2001, Změnou č. 2, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy dne  

16. 9. 2003, Změnou č. 4, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 20. 9. 

2005, Změnou č. 6, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 22. 6. 2004, 

Změnou č. 7, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 19. 12. 2006, 

Změnou č. 8, vydanou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, Změnou č. 9, 

vydanou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, Změnou č. 10, vydanou 

Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, Změnou č. 12, vydanou Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy dne 23. 4. 2012 a Změnou č. 13, vydanou Zastupitelstvem statutárního 

města Opavy dne 16. 12. 2013, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro 

rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 

2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

14. Soňa Pavlíčková, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá o změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 
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nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a tvaru 

parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by v logice 

rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování transformaci 

uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční 

plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

15. Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s. 

uplatňuje námitku proti zařazení pozemku p. č. 2704/5 v k. ú. Opava-Předměstí do plochy veřejně 

přístupné zeleně a požaduje ho zařadit do plochy občanské vybavenosti – sportoviště jako je tomu 

v současné době. Pozemek se nachází v areálu Tyršova stadionu a je dlouhodobě plánován pro 

rozšíření sportovišť. Před 14 lety došlo k nepovolené úpravě tohoto pozemku a přilehlých pozemků 

p. č. 2704/8 a 2704/16, na celém pozemku došlo k odvozu svrchní zeminy, jeho srovnání a návozu 

štěrku k vyrovnání povrchu pro tehdy plánované dětské dopravní hřiště. Půdní hodnota pozemku 

byla trvale zničena a je zcela nevhodná k úpravě pro veřejnou zeleň. TJ Slezan Opava, z. s. 

vypracoval studii k využití pozemku pro víceúčelové sportovní hřiště, které by sloužilo nejen 

samotné TJ, ale v dopoledních a dřívějších odpoledních hodinách i školám. Se zástupci škol byl 

záměr projednán a všichni zúčastnění projevili zájem, protože nedisponují vhodnými plochami pro 

zbudování podobného hřiště pro školní tělesnou výchovu. Hřiště o rozměrech 50x 30 m by mělo mít 

víceúčelový povrch vhodný pro plánované sporty: házená, floorbal, volejbal, basketbal, tenis, 

školní tělesná výchova. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje  

Odůvodnění: 

Plochu občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) vymezit v rozsahu 

navrhované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na pozemcích p. č. 2704/18, 

2704/5 a 2704/16 v k. ú Opava-Předměstí. Na části pozemku p. č. 2704/8 v k. ú. Opava-Předměstí, 

která odděluje území sportu a rekreace od ulice Boženy Němcové ponechat plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) jako optickou i protihlukovou barieru vůči zástavbě bytových a 

rodinných domů podél ulice Boženy Němcové. Podmínky pro plochu veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) sportovní aktivity nevylučují, mezi přípustným využitím jsou uvedena dětská 

hřiště a také herní a cvičební prvky pro dospělé. 
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16. František Majewski, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které požaduje, aby v územním plánu byla zahrádkářská osada „Ondříčkova“ 

ponechána jako plocha zemědělská – zahrady. Spolu s manželkou jsou oba důchodci, zahrádka je 

pro ně daleko víc než nějaké číslo parcely, protože bydlí v paneláku. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

17. Pavel Filip, Ostrava-Dubina – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které požaduje, aby v územním plánu měla zahrádkářská osada 

„Ondříčkova“ využití jako plocha zemědělská – zahrady místo plochy bydlení individuálního – 

městské a příměstské. Uvádí, že zahrádkářská osada je provozována cca 25 let bez jakýchkoli 

problémů, ke spokojenosti zahrádkářů. Zahrádky, včetně zahradních chatek, jsou řádně udržovány 

a neustále vylepšovány. Zahrádka je jejich potěšení a srdeční záležitost. K provozování a údržbě 

vynaložili nemalé prostředky, provozování bylo podmíněno odkoupením pozemku, včetně přilehlých 

komunikací. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí.  

18. Jana Kruková, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 3332/69 v k. ú. Opava-Předměstí, ve které žádá změnu funkční 

plochy bydlení individuální – městské a příměstské v lokalitě zahrádkářské osady „Ondříčkova“  

na funkční plochu zemědělská – zahrady. Uvádí, že Zastupitelstvo statutárního města Opavy 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel – zahrad v předmětném území 

dosavadním nájemcům. V roce 2012 pozemek p. č. 3332/69 získala darovací smlouvou od své 
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dcery, využívá ho jako zahradu a prosí, aby i v budoucnu byla tato plocha využívaná jako 

zahrádková osada. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Plochou pro 

rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 

2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

19. Mgr. Evžen Beyer, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku proti určení pozemku p. č. 3332/12 v k. ú. Opava-Předměstí v zahrádkářské 

osadě Ondříčkova k individuální výstavbě v rozporu s původním určením jako zemědělská půda. 

Uvádí, že v roce 2009 byli představiteli magistrátu vyzváni, aby si pozemky doposud pronajímané 

městem zakoupili do osobního vlastnictví, že je to cesta, aby byla zachována zemědělská půda – 

zahrádkářská osada. Nyní zjišťuje, že se zde i nadále počítá s individuální výstavbou, s tím 

nesouhlasí.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

20. Danuše Smolková, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě na Ondříčkové ulici a uvádí, že Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy prodalo v září 2009 parcely zahrádek na Ondříčkově ulici dosavadním 

nájemcům, spolu se svým druhem si zahrádku koupili teprve letos na jaře a mají zájem na tom, aby 

území zůstalo jako zahrádky a sloužilo k rekreaci a ne aby se tam stavěly rodinné domy. Navíc tam 

není infrastruktura potřebná k bydlení.  

Vypořádání: 
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námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

21. Pavel Pátek, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě na Ondříčkové ulici, ve které nesouhlasí 

s návrhem Územního plánu Opavy – se stavbami rodinných domků v tomto území. Tento pozemek 

chce nadále používat jako zahrádku. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

22. Praha West Investment k. s., Praha 

uplatňuje námitku proti návrhu, pozemky p. č. 2875/13, 2875/86 a 2875/56 v k. ú. Opava-Předměstí 

zakoupila pro výstavbu obchodního centra Globus a pro další doplňkové obchodní aktivity tak, jak 

to umožňuje platný územní plán. Do území investovala bezmála 1 mld. Kč. Nový návrh územního 

plánu z funkčního využití OV (OK) mění část pozemku p. č. 2875/13 a pozemky p. č. 2875/86 a 

2875/56 do funkčního využití SN smíšené nezastavitelné území. Část pozemku p. č. 2875/13 za 

objektem hypermarketu bude využívat ve vlastním režimu, další uvedené pozemky jsou předurčeny 

právě pro další doplňkové funkce areálu. Navrhuje proto ponechat funkční vymezení dle rozsahu 

v dosud platném územním plánu. 
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Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje  

Odůvodnění: 

Pozemek p. č. 2875/13 v k. ú. Opava-předměstí se z velké části nachází v záplavovém území 

vodního toku Opavy stanoveném vodoprávním úřadem, Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje na návrh správce vodního toku Opava, Povodím Odry, s. p. Záplavové území je v rozsahu 

plochy občanské vybavenosti (OV) v platném Územním plánu města Opavy totožné  

s jeho vymezenou aktivní zónou. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se v  aktivní zóně záplavových 

území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje 

vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která 

jinak souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, 

odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 

infrastruktury. Ani v současnosti tedy nelze na části pozemku v ploše občanské vybavenosti 

nacházející se v aktivní zóně záplavového území umístit stavby a zařízení pro doplňkové obchodní 

aktivity. Pozemky p. č. 2875/86 a 2875/56 v k. ú. Opava-Předměstí se nacházejí v bezprostřední 

blízkosti kruhové křižovatky, ze které je prostřednictvím realizované spojky silnic I/11 a I/57, 

označované jako „spojka S1“, převedena silniční doprava k severnímu okraji města na 

připravovanou přeložkou silnice I/11, tj. severní obchvat města. Oba pozemky p. č. 2875/86 a 

2875/56 v k. ú. Opava-Předměstí jsou v návrhu Územního plánu Opavy součástí dopravního 

koridoru K6-DS pro přestavbu silnice I/11, úpravu průtahu Komárovem v normových parametrech 

stanovených pro silnice I. třídy. Koridor byl do návrhu zapracován podle zpracované vyhledávací 

studie, která řešila trasu silnice I/11 v Komárově také v obchvatových variantách, tj. variantu jih a 

variantu sever. Šířka koridoru v místě předmětných pozemků zohledňuje úpravu napojení silnice 

I/11 do spojky S1 ve variantě průtah spolu s variantou severního obchvatu. Ministerstvo dopravy 

jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor vyjádřily souhlas 

s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Pro úpravu trasy silnice I/11 budou zpracovány podrobnější dokumentace, které budou 

vedení trasy zpřesňovat. Tyto dokumentace pak budou podkladem pro úpravu územního plánu. 

Rozsah plochy občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) proto 

doporučujeme upravit po hranici záplavového území mimo navrhovanou plochu dopravní 

infrastruktury silniční (DS) pro úpravu trasy spojky S1 v souvislosti s řešením tras silnice I/11  

v k. ú. Komárov u Opavy.  

23. Ing. František Bittner, Jaroslava Bittnerová, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku, ve které žádají změnu užívání funkční plochy bydlení individuálního – městské a 

příměstské (BIx) na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx) ve vztahu k pozemkům p. č. 

3332/53, 3332/1, 3332/99 a 3332/113 v k. ú. Opava-Předměstí, v územním plánu označeným jako 

plochy OP-P7. Na území je v současnosti zahrádková osada ZO ČZS Ondříčkova, kterou tvoří 93 

zahrad a je významnou zelenou plochou, kterých je na území statutárního města čím dál tím méně, 

na což často poukazují i jeho občané. Uvádí, že celá zahrádková osada a všechny stavby na tomto 

území vznikly na základě řádných stavebních povolení, území je velmi kvalitně zušlechtěno a 

udržováno. Realizace výstavby zahrádkové osady a jednotlivých zahrádek byla uskutečněna 

vysokými náklady. Plochy byly osázeny ovocnými a ozdobnými stromy a keři, o jiné vegetaci 

nemluvě. Domnívají se, že dlouhodobá systematická činnost vlastníků zahrad skýtá i do budoucna 

záruky kvalitní péče o pozemky v popisované lokalitě, k čemuž by statutární město Opava, kde se již 

začíná projevovat deficit kompaktních zelených ploch, se všemi zápornými enviromentálními, 

estetickými dopady na životní prostředí, mělo při svém rozhodování bezesporu přihlížet. Je 

předpoklad, že i všech 93 vlastníků zahrad v předmětné lokalitě má stejný názor. Dne 15. 10. 1987 

bylo Městským národním výborem v Opavě, odborem územního plánování a architektury, 

rozhodnuto územním rozhodnutím č. 152/87 č.j. ÚPA-2580/87-On/Š o využití území na pozemku p. 

č. 2530/6 v k. ú. Opava-Předměstí pro zřízení zahrádkářské osady a zahrady školy pro slabozraké. 

Dne 18. 5. 1988 byla uzavřena Hospodářská smlouva mezi MNV v Opavě a ZO ČZS Opava 
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Ondříčkova o využívání pozemků v k. ú. Opava-Předměstí (par. p. č.. 2530/6 a p. č. 2530/647). 

Rozhodnutím okresního národního výboru Opava ze dne 15. 6. 1988, pod zn. zem/1174/88/RA byla 

povolena změna kultury z původní kultury role na kulturu zahrada na pozemcích par. p. č. 2530/6 a 

p. č. 2530/647. Dne 10. 3. 1993 byla uzavřena nájemní smlouva mezi městem Opava a ZO ČZS 

Opava Ondříčkova za účelem užívání pozemků jako zahrádky v k. ú. Opava-Předměstí (par. p. č.. 

2530/6 a p. č. 2530/647) s dobou trvání na 20 let. Rada statutárního města Opavy dne 13. 1. 2009 

mimo jiné schválila záměr prodeje části pozemků p. č.. 2530/6 a p. č. 2530/647 v k. ú. Opava-

Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném 

převodu všech pozemkových parcel (zahrad) v území dosavadním podnájemcům. V průběhu roku 

2009 statutární město Opava zadalo požadavek na společnost MIKROAREA, s.r.o., výše uvedené 

pozemky rozparcelovat na jednotlivé plochy, odpovídající zahrádkám jednotlivých podnájemců, 

členů zahrádkové osady ZO ČZS Ondříčkova. Pokud by bylo vážně uvažováno o jiném využití, byly 

by plochy rozparcelovány na stavební pozemky a nebyly by nabídnuty k úplatnému převodu. 

Výsledkem je, že v současné době jsou pozemky ve vlastnictví 93 fyzických osob v užívání jako 

zahrádky. Záměrem vlastníků jednotlivých parcel je vzhledem k velikosti a tvaru pozemkových 

parcel, a to ani jinak není možné, zachovat i do budoucna stávající způsob využívání předmětného 

území jako zahrádková osada. Mají za to, že by bylo v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva 

umožnit i z hlediska územního plánování transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení 

individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). Toto 

rozhodnutí zároveň představuje zdaleka nejvhodnější způsob využití předmětné lokality, jak uznala 

Rada i Zastupitelstvo statutárního města Opavy, když po pečlivé úvaze rozhodlo v předchozím 

volebním období o prodeji jednotlivým zájemcům, v současnosti vlastníkům jednotlivých parcel. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská 

osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. 

V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně 

řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 

na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby  

o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich 

a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán 

města Opavy byl upravován deseti změnami, tj. Změnou č. 1, schválenou usnesením Zastupitelstva 

města Opavy dne 14. 8. 2001, Změnou č. 2, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města 

Opavy dne 16. 9. 2003, Změnou č. 4, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města 

Opavy dne 20. 9. 2005, Změnou č. 6, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města 

Opavy dne 22. 6. 2004, Změnou č. 7, schválenou usnesením Zastupitelstva statutárního města 

Opavy dne 19. 12. 2006, Změnou č. 8, vydanou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 

8. 2010, Změnou č. 9, vydanou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, Změnou 

č. 10, vydanou Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, Změnou č. 12, vydanou 
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Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23. 4. 2012 a Změnou č. 13, vydanou 

Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013, funkční využití předmětné lokality 

zůstalo nezměněno. V rámci pořizování uvedených změn Územního plánu města Opavy nebyla 

Zastupitelstvem statutárního města Opavy iniciována změna funkčního využití dané lokality. 

Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města 

Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

24. Ivo Uhlíř, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou plochy v návrhu Územního plánu Opavy OP-P7 

na BIx, požaduje ponechat dotčené území jako plochu zemědělskou – zahrady (ZZx). Uvádí, že 

v roce 2009 pozemek p. č. 3332/46 – zahrada, v k. ú. Opava-Předměstí odkoupil od statutárního 

města Opavy se spoluvlastnickými podíly na přilehlých cestách jako pozemek pro rodinnou rekreaci 

– zahrádku v zahrádkářské osadě. Tuto plochu požaduje ponechat jako plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZx) i v novém územním plánu Opavy. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Také žádná ze změn 

Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou pro rodinnou zástavbu 

městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době 

prodeje jednotlivých pozemků. 

25. Jaroslava Lexová, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a tvaru 

parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by v logice 

rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování transformaci 

uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční 

plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 
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aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

26. Břetislav Bahr, Terezie Bahrová, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádají změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

27. Ing. Josef Wiesner, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 
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tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

28. František a Marta Benešovi, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádají změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a tvaru 

parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by v logice 

rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování transformaci 

uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční 

plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 
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Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

29. Jan Polák, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a tvaru 

parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by v logice 

rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování transformaci 

uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční 

plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

30. Ing. Martin Stodůlka, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo dne 15. 12. 2009 prodej parcel zahrad 

číslo 33332/14 a 3332/110 a spoluvlastnických podílů zahrad do vlastnictví bývalého nájemce paní 

Jany Šimáčkové. Současný vlastník tyto parcely zahrad včetně spoluvlastnických poddílů a stavby 

zahrádkářské chatky koupil v roce 2011. Statutární město Opava postupně prodalo parcely zahrad 

původním nájemcům. Učinilo takto, i když v tehdy platném územním plánu města Opavy bylo 

užívání tohoto území pro rodinné domky městského typu, tehdejší zastupitelstvo si zřejmě 

uvědomilo nemalý význam zahrad, velké proinvestované prostředky na výstavbu zahrádkářských 

chatek, chodníků, zpevněných ploch, práci a nadšení lidí bez ohledu na strávený čas a tradici 

v užívání pozemků. Na většině parcel zahrad byly v létech 1988 – 1993 vybudovány zděné, 

podsklepené zahrádkářské chatky. Sklepy jsou hluboké cca 2,5 m s betonovou obvodovou stěnou 

širokou cca 30 – 50 cm. Kopcovitý terén byl upraven terasováním, čímž došlo k odstranění sesuvu 

půdy při silných deštích. Dnes jsou chatky pravidelně udržovány. Mohou sloužit k rekreačnímu 

bydlení s výjimkou zimního období. Zahrádkářská osada slouží nejen ke společné rekreaci jejich 
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uživatelů, ale také ke snadnějšímu navazování kontaktů mezi lidmi, než by tomu bylo v rodinných 

domech. Většina zahrádkářů se dobře zná a často se navštěvuje. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro 

rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 

2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

31. Rudolf Klapetek, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 3332/71 a 3332/96 v k. ú. Opava-Předměstí, ve které 

nesouhlasí s vymezením funkční plochy OP-P7 pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o plochu, ve 

které se v současnosti nachází „Zahrádkářská osada Ondříčkova“. Osada měla s městem nájemní 

smlouvu o provozování zahrádek. V druhé polovině roku 2009 si mohli vlastníci chatek od města 

pozemky odkoupit, což učinili. Na jednotlivých pozemcích se nacházejí pouze objekty pro 

individuální rekreaci, na ploše se žádné rodinné domy nenachází. Má za to, že územní plán neřeší 

situaci, která v území je, a s velkou pravděpodobností ani řešit nebude, protože by to znamenalo 

výkupy pozemků, ocenění chatek včetně následného a nákladného odstranění. Požaduje, aby tato 

funkční plocha byla zařazena do takového funkčního využití, k jakému je k dnešnímu dni vlastníky 

nemovitostí využívána, tj. k rekreaci, plocha zahrádkářské osady, neboť se jedná o plochu, která je 

v tomto území hlavní, dominantní a charakteristická.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 
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a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská 

osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. 

V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně 

řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 

na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby  

o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich 

a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán 

města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 

nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

32. Alois a Miroslava Královi, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemkům v zahrádkářské osadě Českého zahrádkářského svazu, základní 

organizace Ondříčkova, v ploše OP-P7. Kupní smlouva k pozemkům byla schválena 

Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 15. 9. 2009. Požadují změnu ÚP – využití jako 

plocha zemědělská – zahrady (ZZx) tak, jak to mají ostatní zahrádkové osady. Zahradní domek byl 

postaven podle schválené projektové dokumentace, stavební povolení bylo vydáno dne 25. 10. 

1989 pod č. j. Výst./4234/89-B, stavba schválena kolaudačním rozhodnutím Magistrátu města 

Opavy. Změna byla přislíbena dopisem Magistrátu města Opavy, odborem majetku města ze dne 

27. 2. 2008 pod zn. 1067/2008/MMI. Dále uvádějí, že jsou důchodci, kteří ve volném čase a na svůj 

náklad přispívají kultivací a údržbou zelených ploch v blízkosti centra města ke zlepšení životního 

prostředí v Opavě. V zahradním domku mají také sklep, ve kterém se dá uchovávat sklizené ovoce 

a zelenina. Ve sklepě v místě bydliště to není možné, protože v něm i přes izolaci rozvodu 

ústředního topení dosahuje teplota v topné sezóně kolem 15 stupňů, což je nevyhovující ke 

skladování ovoce a zeleniny. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 
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rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. 

33. Roman Zahel, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. 

Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné 

lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území 

v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

34. Mgr. Martina Lévayová, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 
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vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Také žádná ze změn Územního plánu města Opavy tento stav do současnosti nezměnila. Plochou 

pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

35. Vladimír Klapetek, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s návrhem územního plánu z důvodu rušení stávající 

zahrádkářské osady Ondříčkova, trvá na stávajícím stavu, tj. vyjmutí pozemků mimo stavební 

odvod. Při koupi pozemků bylo minulým vedením podmínkou vykoupit veškeré pozemky zahrádkové 

osady, aby nedošlo k zrušení zahrádek. Nyní není brán ohled na tuto skutečnost, nové vedení 

dohodu mění.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

36. Ing. Šárka Klemšová, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 
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2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

37. Bohuslav Kalus, Otice - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
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Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

38. Jaromír Volf, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 
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jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

39. Mgr. Adéla Motyčková, Hradec nad Moravicí – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Zastupitelstvo statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu 

všech parcel (zahrad) v území dosavadním nájemcům. V současné době jsou předmětné pozemky 

ve vlastnictví fyzických osob a využívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem 

k velikosti a tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková 

osada. Rozhodnutí předchozího zastupitelstva představuje nejvhodnější způsob využití předmětné 

lokality. Rada města Opavy i Zastupitelstvo města Opavy po pečlivé úvaze rozhodlo o prodeji 

dotčených parcel nájemcům, v současnosti vlastníkům jednotlivých parcel.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 
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40. Hubert Černohorský, Ludmila Černohorská, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádají změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

41. Jan Kramný, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 
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Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je část území, v němž se nachází pozemek p. č. 3332/87 v k. ú. Opava-

Předměstí vymezena jako plocha ochranné a veřejné zeleně (OVZ). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou 

ochranné a veřejné zeleně byl pozemek p. č. 3332/87 v k. ú. Opava-Předměstí v tehdy platném 

Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků.  

42. Aleš Tůma, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v k. ú. Opava-Předměstí (zahrádky na Ondříčkově ulici) a 

nesouhlasí s návrhem územního plánu, že by zahrady na Ondříčkově ulici měly být určeny jako 

plochy bydlení individuálního městské a příměstské. Uvádí, že je třeba vzít v úvahu, co zde již je 

vybudováno a k jakému účelu tyto parcely slouží a sjednotit je s územním plánem tak, ať je 

vlastníkům umožněno i nadále zvelebovat tyto pozemky k rekreaci a odpočinku bez překážek ze 

strany úřadu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská 

osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. 

V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně 

řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 

na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby  

o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich 
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a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán 

města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 

nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného 

Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města 

Opavy. 

43. Jana Kreislová (dříve Kamrádková), Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s návrhem změny územního plánu a požaduje ponechat 

stávající stav, tedy způsob ochrany – zemědělský půdní fond. Přijetím změny by hrozil zánik místa 

pro rekreaci občanů, kteří mají v těchto prostorách téměř 100 zahrádek s chatkami. 

V druhém podání uvádí, že Zastupitelstvo statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009  

o úplatném převodu všech parcel (zahrad) včetně spoluvlastnických podílů v předmětném území 

dosavadním nájemcům. Výsledkem tohoto prodeje je skutečnost, že v současné době jsou jednotlivé 

parcely ve vlastnictví fyzických osob a využívány jako zahrada. Tehdejší zastupitelstvo si zřejmě 

uvědomilo nemalý význam zahrad, velké proinvestované prostředky na výstavbu zahrádkářských 

chatek, chodníků, zpevněných ploch, práci a nadšení lidí bez ohledu na strávený čas a tradici 

v užívání pozemků. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti (250 – 280 m
2
) a tvaru parcel 

zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Toto rozhodnutí 

představuje nejvhodnější způsob využití předmětné lokality, jak uznalo Zastupitelstvo statutárního 

města Opavy, když po pečlivé úvaze rozhodlo o prodeji dotčených parcel jednotlivým nájemcům. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská 

osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. 

V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně 

řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 

na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby  

o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich 

a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán 

města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 

nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného 
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Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města 

Opavy. 

44. Milan Pazdera, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je část území, v němž se nachází pozemek p. č. 3332/78 v k. ú. Opava-

Předměstí vymezena jako plocha ochranné a veřejné zeleně (OVZ). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou 

ochranné a veřejné zeleně byl pozemek p. č. 3332/78 v k. ú. Opava-Předměstí v tehdy platném 

Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. 

45. Pavel Matýsek, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Zastupitelstvo statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu 

všech parcel (zahrad) včetně spoluvlastnických podílů v předmětném území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem tohoto prodeje je skutečnost, že v současné době jsou jednotlivé parcely ve 

vlastnictví fyzických osob a využívány jako zahrada. Tehdejší zastupitelstvo si zřejmě uvědomilo 

nemalý význam zahrad, velké proinvestované prostředky na výstavbu zahrádkářských chatek, 

chodníků, zpevněných ploch, práci a nadšení lidí bez ohledu na strávený čas a tradici v užívání 

pozemků. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti (250 – 280 m
2
) a tvaru parcel zachovat i do 

budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Toto rozhodnutí představuje 
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nejvhodnější způsob využití předmětné lokality, jak uznalo Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy, když po pečlivé úvaze rozhodlo o prodeji dotčených parcel jednotlivým nájemcům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

46. MUDr. Hynek Satke, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Zastupitelstvo statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu 

všech parcel (zahrad) včetně spoluvlastnických podílů v předmětném území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem tohoto prodeje je skutečnost, že v současné době jsou jednotlivé parcely ve 

vlastnictví fyzických osob a využívány jako zahrada. Tehdejší zastupitelstvo si zřejmě uvědomilo 

nemalý význam zahrad, velké proinvestované prostředky na výstavbu zahrádkářských chatek, 

chodníků, zpevněných ploch, práci a nadšení lidí bez ohledu na strávený čas a tradici v užívání 

pozemků. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti (250 – 280 m
2
) a tvaru parcel zachovat i  

do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Toto rozhodnutí představuje 

nejvhodnější způsob využití předmětné lokality, jak uznalo Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy, když po pečlivé úvaze rozhodlo o prodeji dotčených parcel jednotlivým nájemcům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 
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není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

47. Jan a Marie Hulvovi, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova, ve které nesouhlasí se změnou 

stávající plochy zahrádkářské osady OP-P7 na plochu individuálního bydlení (BIx). Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009 o prodeji všech pozemkových parcel jako 

zahrad. Uvádějí, že před podepisováním kupní smlouvy 9. 12. 2009 nebyli informováni nebo jim 

bylo úmyslně zatajeno, že Zastupitelstvo statutárního města Opavy má v úmyslu změnu využití této 

lokality.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská 

osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. 

V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně 

řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 

na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby  

o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich 

a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán 

města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 
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nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného 

Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města 

Opavy. 

48. Ing. Michal Gruner, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 

2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr 

z platného Územního plánu města Opavy. 

49. Simona Vrbická, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v k. ú. Opava-Předměstí (zahrádky na Ondříčkově ulici), ve které 

nesouhlasí s návrhem územního plánu, že by zahrady na Ondříčkově ulici měly být určeny jako 

plochy bydlení individuálního městské a příměstské. Dle tohoto záměru patří zahrádky  

do nepřípustných staveb. Uvádí, že pozemky jsou majitelům znehodnocování z důvodu, že nemohou 

cokoli stavět a konat na těchto parcelách. Když chtěli ohlásit drobnou stavbu, bylo jim řečeno, že 

cokoli podají, bude jim zamítnuto vzhledem k tomu, že to nebude v souladu s územním plánem. 

Uvádí, že toto je zásah do vlastnických práv. Lidé si tam léta něco budovali, stálo je to nemalé 
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peníze a úsilí, které do těchto svých zahrádek vložili. V území je 93 majitelů pozemků a společných 

cest mezi nimi, není tam vybudovaná infrastruktura, příjezdové cesty atd. Pokud by tam chtěl 

kdokoli postavit dům, byl by to velký problém, už jen odkoupit pozemky. S čímkoliv získat souhlas 

ostatních pozemků by byl zcela nemožný. Zástupci města by měli jednat v zájmu svých občanů a 

dát to do pořádku, tak, aby byli spokojeni všichni a nemuseli si najímat právníky k dořešení tohoto 

problému. Je třeba označit tyto plochy tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

Zahrádkářská osada Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 

10. 1987. V tomto územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – 

jednotně řešených zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny 

v roce 1989 na dobu dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání 

dočasné stavby o 2 roky, tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už 

jen někteří z nich a po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 je předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské 

kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby 

městského typu (RM). Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití 

předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo 

předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých 

pozemků. Z uvedeného vyplývá, že v žádném období nebylo záměrem v daném území 

zahrádkovou osadu stabilizovat. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy 

nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města Opavy. Všechny záměry v kterémkoli 

území řešeného územním plánem musí být v souladu s podmínkami stanovenými pro toto území. 

50. Jana Orságová, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Zastupitelstvo statutárního města Opavy rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu 

všech parcel (zahrad) včetně spoluvlastnických podílů v předmětném území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem tohoto prodeje je skutečnost, že v současné době jsou jednotlivé parcely ve 

vlastnictví fyzických osob a využívány jako zahrada. Tehdejší zastupitelstvo si zřejmě uvědomilo 

nemalý význam zahrad, velké proinvestované prostředky na výstavbu zahrádkářských chatek, 

chodníků, zpevněných ploch, práci a nadšení lidí bez ohledu na strávený čas a tradici v užívání 

pozemků. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti (250 – 280 m
2
) a tvaru parcel zachovat i do 

budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Toto rozhodnutí představuje 

nejvhodnější způsob využití předmětné lokality, jak uznalo Zastupitelstvo statutárního města 

Opavy, když po pečlivé úvaze rozhodlo o prodeji dotčených parcel jednotlivým nájemcům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou 

infrastrukturou dostupnou z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. 

Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích pracích  

na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská osada 

Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. V tomto 

územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně řešených 

zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 na dobu 

dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby o 2 roky, 

tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich a  

po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

část území, v němž se nachází pozemek p. č. 3332/83 v k. ú. Opava-Předměstí vymezena jako 

plocha ochranné a veřejné zeleně (OVZ). Měnit využití území je možné jen změnou územního 

plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, 

funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou ochranné a veřejné zeleně byl 

pozemek p. č. 3332/83 v k. ú. Opava-Předměstí v tehdy platném Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků.  

51. Daniela Šenk, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova, ve které nesouhlasí se změnou 

zahrádkové osady na plochu bydlení individuálního městské a příměstské. Požaduje změnu na ZZx 

– plocha zemědělská – zahrady, tak jako mají ostatní zahrádkářské osady v Opavě. Je využívaná 

stejně jako ostatní zahrádkové osady, proč nemít stejné označení.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou 

infrastrukturou dostupnou z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. 

Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích pracích  

na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská osada 

Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. V tomto 

územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně řešených 

zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 na dobu 

dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby o 2 roky, 

tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich a  

po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

část území, v němž se nachází pozemek p. č. 3332/84 v k. ú. Opava-Předměstí vymezena jako 

plocha ochranné a veřejné zeleně (OVZ). Měnit využití území je možné jen změnou územního 

plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo 

statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, 

funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou ochranné a veřejné zeleně byl 

pozemek p. č. 3332/84 v k. ú. Opava-Předměstí v tehdy platném Územním plánu města Opavy i 

v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků.  

52. MUDr. Pavel Vágner, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova a žádá změnu užívání plochy 

bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) na funkční plochu zemědělskou – zahrady 

(ZZx). Rada statutárního města Opavy schválila dne 13. 1. 2009 záměr prodeje části pozemků p. č. 
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2530/6 a 2530/647 v k. ú. Opava-Předměstí. Zastupitelstvo statutárního města Opavy následně 

rozhodlo dne 15. 9. 2009 o úplatném převodu všech parcel (zahrad) v území dosavadním 

nájemcům. Výsledkem je skutečnost, že v současnosti jsou předmětné pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob a užívány jako zahrádková osada. Záměrem vlastníků je vzhledem k velikosti a 

tvaru parcel zachovat i do budoucna stávající způsob využívání jako zahrádková osada. Bylo by 

v logice rozhodnutí předchozího zastupitelstva umožnit i z hlediska územního plánování 

transformaci uvedené lokality z funkční plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BIx) 

na funkční plochy zemědělské – zahrady (ZZx). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou 

infrastrukturou dostupnou z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. 

Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích pracích  

na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská osada 

Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. V tomto 

územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně řešených 

zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 na dobu 

dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby o 2 roky, 

tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich a  

po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní 

plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 

nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného 

Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města 

Opavy. 

53. Blanka Kreiselová, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v zahrádkové osadě Ondříčkova, ve které nesouhlasí se změnou na 

plochu bydlení individuálního městské a příměstské. Požaduje změnu na ZZx – plocha zemědělská – 

zahrady. Uvádí, že koupila parcelu s přítelem, aby ji využívali pro děti, syn je autista a má k této 

zahradě citový vztah. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města, lokalita je územím s vybudovanou veřejnou 

infrastrukturou dostupnou z kapacitní komunikace v architektonicky kvalitní vilové zástavbě. 

Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích pracích  

na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. Zahrádkářská osada 

Ondříčkova byla povolena územním rozhodnutím o využití území ze dne 15. 10. 1987. V tomto 

územním rozhodnutí o využití území je uvedena podmínka dočasnosti staveb – jednotně řešených 

zahrádkářských chat o zastavěné ploše do 16 m
2
. Stavby chat byly povoleny v roce 1989 na dobu 

dočasnou 15 let. V roce 2004 si zahrádkáři požádali o prodloužení trvání dočasné stavby o 2 roky, 

tj. do roku 2006, v roce 2006 si o prodloužení o další 2 roky požádali už jen někteří z nich a  
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po roce 2008 již žádné povolení prodloužení dočasnosti staveb nebylo vydáno. V Územním plánu 

města Opavy, v jeho původním znění, schváleném Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 je 

předmětná lokalita označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická 

pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit 

využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné 

působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní 

plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo 

nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním 

plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného 

Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města 

Opavy. 

54. DJUSU, Opava s.r.o., Praha-Holešovice 

uplatňuje námitku proti zařazení území, v rozsahu pozemků a staveb zapsaných na LV  

č. 3284 v k. ú. Opava-Předměstí, ve správě Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrálního pracoviště Opava, do kategorie SM, objektivnější zařazení by bylo zařazení 

do kategorie VS. V současnosti plocha SM znamená pro společnost brzdu dalšího rozvoje a 

konzervuje současné provozované činnosti. Případně navrhuje upřesnění vážící se k definici plochy 

SM a, odvolává se na žádost ze dne 14. 6. 2016, ve které uvádí konkrétní návrhy na úpravu ve 

využití hlavním, přípustném, podmínečně přípustném a nepřípustném, má za to, že se bude jednat o 

oblasti, které nebudou narušovat řádné bydlení. Konkrétní návrhy k zahrnutí do nově 

připravovaného územního plánu:  

Využití hlavní: 

 stavby pro obchod a administrativu 

Využití přípustné: 

 stavby včetně svého zázemí pro podnikatelské aktivity a služby 

 čerpací stanice pohonných hmot 

 billboardy a reklamy světelné 

 myčky aut, stavby pro prodej vozidel vč. potřebného zázemí 

 fotovoltaika 

 nové stavby pro obchod s prodejní plochou, lehkou výrobu a skladování 

 potřebné stavby pro technickou infrastrukturu vč. jejich přípojek a tech. vybavení 

Využití podmínečně přípustné: 

 bez návrhu 

Využití nepřípustné: 

 bez návrhu 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětné území bylo ve stávajícím Územním plánu města Opavy z vlastního podnětu a  

na návrh těchto vlastníků změněno z plochy průmyslu (PP) na plochy smíšené obytné městské (SM) 

jeho Změnou č. 12, vydanou Opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 23. 4. 2012, které nabylo 

účinnosti 31. 5. 2012. Důvodem uvedené změny byla potřeba zásadní úpravy funkčního využití 

problematického území bývalých průmyslových areálů (bývalá mlékárna a areál bývalého 

průmyslového závodu Moravel) mezi plochami pro bydlení a v bezprostřední blízkosti cenného 

území Městských sadů, využívaného pro rekreaci obyvatel města a blízkého okolí. Vymezení 

plochy smíšené obytné městské (SM) v dané lokalitě je v souladu s požadavky v závazném 

republikovém dokumentu, tj. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 

č. 1, na vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 

bydlení. Tento požadavek je respektován také podmínkami stanovenými pro funkční plochu 

smíšenou obytnou městskou (SM). V podmínkách jsou stavby pro administrativu uvedeny ve 

využití hlavním, stavby pro obchod jsou součástí přípustného využití, stejně jako stavby a zařízení 

pro provozování služeb a podnikatelské aktivity, jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné 

zdraví, podnikatelské aktivity, tzn. i lehká výroba, které nesplňují tento požadavek, snižují kvalitu 
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bydlení v území. Dále jsou přípustné čerpací stanice pohonných hmot, myčky aut a zařízení a 

stavby technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek. Fotovoltaické systémy pro 

zásobování staveb elektrickou energií jsou přípustné pouze na objektech, protože hlavním využitím 

plochy smíšené obytné městské (SM) je bydlení a stavby s bydlením bezprostředně souvisejícím 

nebo bydlení doplňující. Billboard je velká reklamní (plakátovací) plocha, jeho základní rozměr byl 

pro potřebu územního plánu stanoven na 510 x 240 cm v příloze č. 1 odůvodnění Územního plánu 

Opavy. Plakátovací plocha takového rozsahu i světelná reklama nesouvisí s bydlením ani ho 

nedoplňuje. Reklamní zařízení nesmí obtěžovat okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo 

světlem nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy. Také skladové areály nesouvisejí 

s bydlením, zatěžují své okolí hlukem z provozu a zvyšují dopravní zátěž v území. Tyto skutečnosti 

jsou v rozporu s výše uvedeným požadavkem závazného dokumentu s Politikou územního rozvoje 

České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, a odporuje také obecným požadavkům na vymezování 

ploch smíšených obytných, uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích  

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která je právním předpisem k zákonu  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Do plochy smíšené obytné lze navíc zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které 

svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 

nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, tzn. které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 

dopravní zátěž v území. 

55. OPAVLEN OPAVA, s.r.o. - obdobná jako č. 54 

uplatňuje námitku prostřednictvím jednatele společnosti k území, v rozsahu pozemků a staveb 

zapsaných na LV č. 886 v k. ú. Opava-Předměstí, ve správě Katastrálního úřadu  

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, ve které uvádí, že dříve výrobně 

skladový areál je v návrhu zařazen do nově definované funkční plochy smíšené obytné městské 

(SM). Jako hlavní využití je uvedeno bydlení a veřejná infrastruktura. Naopak stavby, které v areálu 

bývalé 150 let staré textilní továrny historicky převládají, tj. stavby pro výrobu a skladování, jsou 

uvedeny v části využití nepřípustné. S ohledem na historickou podstatu areálu, jeho současné 

ekonomické využívání a také s ohledem na možné budoucí využití areálu vznáší námitku proti 

zařazení do funkční plochy SM a navrhují, aby byl zařazen do funkční plochy smíšené výrobní (VS). 

Jeho zařazením do plochy SM dojde k postupnému omezení veškerých podnikatelských aktivit, toto 

se dotkne nejen firmy OPAVLEN OPAVA, ale také cca 40 nájemníků – vesměs malých firem a 

živnostníků. Snaha změnit území směrem ke službám lokálního významu, sportu a bydlení 

neodpovídá podmínkám tržním a možnostem kupní síly v okolí areálu ani celé Opavy. Naproti tomu 

funkční plocha VS umožňuje zachovat stávající fungující využití areálu při značném omezení 

negativních vlivů na okolí areálu oproti původnímu provozu textilní továrny. Dále uvádí, že jeho 

zájmem je původně těžký průmyslový charakter areálu bývalé textilní továrny postupně „zlehčovat“ 

a areál více propojit s okolními plochami. Mohou zde být umístěny menší sklady a drobná výroba, 

která nebude rušit okolí a vedle toho budou obchody nebo provozovny služeb. Představa bydlení se 

v tuto chvíli, alespoň ve většině areálu, jeví jako ekonomicky i fakticky nereálná. Největší soused, 

firma DJUSU OPAVA s.r.o., jeho námitku na změnu území na VS podporuje, stejně firma 

OPAVLEN OPAVA podporuje jejich námitku na změnu území na VS.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětné území bylo ve stávajícím Územním plánu města Opavy z vlastního podnětu a na návrh 

těchto vlastníků změněno z plochy průmyslu (PP) na plochy smíšené obytné městské (SM) jeho 

Změnou č. 12, vydanou Opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 23. 4. 2012, které nabylo 

účinnosti 31. 5. 2012. Důvodem uvedené změny byla potřeba zásadní úpravy funkčního využití 

problematického území bývalých průmyslových areálů (bývalá mlékárna a areál bývalého 

průmyslového závodu Moravel) mezi plochami pro bydlení a v bezprostřední blízkosti cenného 

území Městských sadů, využívaného pro rekreaci obyvatel města a blízkého okolí. Vymezení 

plochy smíšené obytné městské (SM) v dané lokalitě je v souladu s požadavky v závazném 

republikovém dokumentu, tj. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 
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č. 1, na vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 

bydlení. Tento požadavek je respektován také podmínkami stanovenými pro funkční plochu 

smíšenou obytnou městskou (SM). Podmínky pro tuto funkční plochu odpovídají obecným 

požadavkům na vymezování ploch smíšených obytných, uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která je právním 

předpisem k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. Do plochy smíšené obytné lze navíc zahrnout také pozemky staveb a 

zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení  

ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, tj. například nerušící výroba a 

služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

56. HON – kovo s.r.o., Praha 

a) uplatňuje námitku k pozemkům a stavbám, zapsaným na LV č. 14155 v k. ú. Opava-

Předměstí ve správě Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 

Opava, prostřednictvím jednatele společnosti a uvádí, že areál je navržen k začlenění do plochy 

VS – smíšené výrobní, vzhledem ke stávajícímu charakteru provozu areálu a k budoucímu provozu 

prohlašuje, že stávající provoz je jednoznačně lehkým průmyslem (výroba nábytku s dílčími 

kovoobráběcími, skladovacími, manipulačními, expedičními, montážními a dalšími přidruženými 

provozy). Rovněž celkové využití ploch je vyšší než 80% z výměr jednotlivých parcel (v návrhu 

není definován pojem „prostorové využití“ a jeho výklad je nejednoznačný) a také některé 

stávající budovy jsou již dvoupodlažní. Žádá, aby plocha byla začleněna do plochy VL, a to bez 

regulace prostorového uspořádání do 80% (případně s touto regulací, ale pokud bude její výklad 

jednoznačně stanoven jen pro budovy a nikoli pro plochy). Námitku zdůvodňuje požadavkem 

zachování stávající výroby bez nových omezujících prvků a rozvojem výrobního areálu, zvýšením 

pracovních míst a tedy i zaměstnaností v regionu. Při projednání nového ÚP pořizovatelé 

deklarovali trend vymístění průmyslových areálů na okraj obce, což továrna beze zbytku splňuje – 

jedná se o areál s odlehlou polohou směrem k centru obce a obydleným zónám Opavy na samém 

okraji území statutárního města Opavy. Činnost orgánu územního plánování při prosazování 

veřejného zájmu ochrany stávajících podnikatelských zájmů podniku na území Opavy považuje za 

nedostatečnou (připuštění výstavby RD v sousedním katastru Obce Slavkov a tedy vzniku kolize 

sousedství výrobních ploch s plochami pro bydlení ve Slavkově), absence protihlukových opatření 

a ochranné zeleně u nově vzniklé slavkovské lokality). Dále namítá absenci návrhu pásma 

hygienické ochrany (hlukového pásma) do nového ÚP kolem jeho stávajícího areálu, a to 

iniciativou pořizovatele z důvodu veřejného zájmu, kterým je ochrana budoucích uživatelů dosud 

nezastavěných pozemků v jejich sousedství a také ochrana jeho stávajícího provozu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětné území bylo v původním Územním plánu města Opavy schváleném Zastupitelstvem 

města Opavy dne 22. 6. 1998 součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, technického 

vybavení, skladů a garáží (PA) a v této funkční ploše se nachází beze změny také v dnes platném 

Územním plánu města Opavy, ve znění pozdějších změn. Plocha podnikatelských aktivit, 

technického vybavení, skladů a garáží (PA) byla již v původním znění Územního plánu města 

Opavy charakterizována jako území výroby, služeb a souvisejících zařízení, které podstatně 

neobtěžují své okolí. Souběžně s Územním plánem města Opavy byl pořizován Územní plán obce 

Slavkov, který byl schválen Zastupitelstvem obce Slavkov dne 7. 10. 1998. V tomto územním 

plánu byla na pozemcích u hranice s k. ú. Opava-Předměstí západně od dnešních areálů firem 

HON a. s. a HON – kovo s. r. o. vymezena plocha pro bydlení, která je dnes již částečně zastavěna 

rodinnými domy. Zastupitelstvo obce Slavkov v souladu se zákonem v samostatné působnosti 

rozhodlo o schválení Územní plán obce Slavkov, tj. o schválení územního plánu na území své 

obce. V návrhu Územního plánu Opavy jsou plochy smíšené výrobní (VS) plochami  

s víceúčelovým využíváním pro podnikatelské aktivity z oblasti výroby a výrobních služeb, kdy 

není účelné blíže specifikovat výrobu a služby, ale s ohledem na blízkost obytné zástavby je nutno 

vyloučit aktivity, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené 
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v příslušných předpisech (normách) nad přípustnou míru. Zejména jde o hluk, vibrace, exhalace, 

rušivé světlo (světelné znečištění), nadměrné zatížení dopravou apod. Podmínky využití těchto 

ploch jsou obdobné jako regulativy funkčních ploch podnikatelských aktivit, technického 

vybavení, skladů a garáží (PA) v platném Územním plánu Opavy. V podmínkách prostorového 

uspořádání je stanovena podmínka pro intenzitu využití těchto pozemků do 80 %. V  příloze č. 1 

odůvodnění Územního plánu Opavy je vysvětlen pojem intenzita využití pozemku jako plošný 

podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. Intenzita 

využití pozemků znamená procento zastavitelnosti pozemku, tj. poměr zastavěných a zpevněných 

ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou být využívány jako plochy 

zeleně a umožňují vsakování dešťových vod. Stanoveným procentem je v plochách smíšených 

výrobních (VS) respektována potřeba většího množství zpevněných ploch zejména  

pro manipulační plochy, potřebu větších hal, odstavování automobilů zaměstnanců, případně  

pro zásobování apod. Výšková hladina pro nové stavby pro skladování, výrobu a zemědělské 

stavby je stanovena na jedno nadzemní podlaží. Důvodem je zpravidla blízká obytná zástavba. 

Výšková hladina ostatních nových staveb souvisejících s výrobními aktivitami, např. objekty 

administrativy apod., musí zohledňovat hladinu okolní zástavby, pohledové horizonty a průhledy. 

Objekty situované v okrajových částech zástavby musí zohledňovat krajinný ráz. Podmínky  

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně prostorové regulace a ochrany krajinného 

rázu se vztahují na všechny nové záměry. V návrhu Územního plánu Opavy byla plocha smíšená 

výrobní (VS) zvětšena ještě o velkou část území Školního statku Opava, které firma odkoupila. 

Nový rozsah plochy smíšené výrobní (VS) umožňuje využívat areál tak, aby v blízkosti ploch 

bydlení nebyly stavby a zařízení s negativním vlivem na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění 

hlukových poměrů a kvality ovzduší v území. Vymezení plochy smíšené výrobní (VS) je 

v souladu s požadavky závazného republikového dokumentu, tj. v souladu s Politikou územního 

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, na vytváření podmínek pro minimalizaci 

negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Podmínky pro plochy smíšené 

výrobní (VS) umožňují výsadbu ochranné zeleně i protihluková opatření, avšak jejich realizace 

přesahuje možnosti územního plánu. Stanovení pásma hygienické ochrany není předmětem 

územního plánu, pásma hygienické ochrany se vymezují samostatným postupem, jde o druh 

územního rozhodnutí. Vydané územní rozhodnutí o ochranném pásmu hygienické ochrany je 

limitem území a je zapracováno do odůvodnění územního plánu.  

b) V námitce uvádí, že ve výkrese B.4 je chybně uvedeno označení stávající elektrické 

trafostanice (označeno jako „Autoservis“). Jedná se o trafostanici, která se nachází uvnitř areálu 

a správné označení je tedy „HON a. s.“ Dále je ve výkresu vyznačeno vedení či pásmo 

radioreléového spoje, které podle aktuálních informací již není funkční, resp. neexistuje. Žádá o 

ověření a důkladné prověření skutečného stavu, v případě jeho existence o revizi jeho skutečného 

umístění, respektive rozsahu skutečného umístění. Jedná se o významný vliv a omezení pro jeho 

nemovitosti, o jehož dopadech je nutné také uvést příslušnou informaci v Textové části B. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických 

komunikací, je součástí odůvodnění Územního plánu Opavy a obsahuje limity území, které byly 

převzaty z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava (dále jen „ÚAP 

Opava“), obsahující mimo jiné údaje o území. Tyto údaje byly pořizovateli předány poskytovateli 

údajů, v daném případě vlastník technické infrastruktury. V ÚAP Opava byla v území vyznačena 

trafostanice s označením „autoservis - Latarna“. V aktualizovaných ÚAP Opava je v území 

vyznačena elektrická stanice bez bližší specifikace a takto bude zapracována do návrhu Územního 

plánu Opavy. Trasa radioreleového spoje, která prochází předmětným územím, je linií osy 

koridoru radioreléového spoje veřejné komunikační sítě, kterou do ÚAP Opava poskytly České 

Radiokomunikace a. s. Radioreléové spoje obecně nevytvářejí žádné zásadní překážky rozvoji 

území, protože většinou probíhají v dostatečných výškách nad terénem. Tento jev je třeba chápat 

jako upozornění, že konkrétní záměr je třeba řešit se společností České Radiokomunikace a. s.  
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c) V námitce uvádí, že ve výkrese B.5 jsou vyznačeny koridory dopravní stavby DZ2 (západní 

části jižního obchvatu) označené jako koridory K4-DS a K5-DS. Z grafické části, legendy ani 

z Textové části B není zřejmé, o jaký typ komunikace se bude jednat, zda půjde o místní 

komunikaci nebo o silnici I., II. nebo III. třídy. Tato informace je pro jeho zájmy a provoz v areálu 

důležitá, protože podle klasifikace pozemní komunikace bude zákonem stanoveno a silničním 

správním úřadem hájeno ochranné pásmo, které může být v rozmezí od 15 do 50 metrů od osy 

vozovky. V případě rozsáhlého ochranného pásma může dojít k jeho zásahu na jeho pozemky a tím 

bude stanoveno jisté omezení pro areál. Považuje se být dotčen také rozsahem koridoru K5-DS, 

který zasahuje až k hranicím areálu a může ovlivnit stávající i budoucí možnosti dopravního 

napojení areálu, jeho zásobování, plynulého dopravního provozu v něm a také další logistické 

vazby. Zejména v Textové části A (popřípadě i B) považuje za nezbytné doplnit, zda se jedná o 

koridor pro budoucí křižovatku kruhovým objezdem nebo mimoúrovňové křížení apod., a zda je 

přípustné napojení přilehlého průmyslového areálu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.5 Výkres širších vztahu, je součástí grafické části odůvodnění a je 

v měřítku 1 : 50 000. Tento výkres dokumentuje širší vazby na území sousedních obcí a jsou 

v něm vyznačeny záměry řešené Územním plánem Opavy zobrazitelné v tomto měřítku, včetně 

záměru převzatých z nadřazené dokumentace kraje, tj. ze Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Tyto převzaté záměry ve výkrese B.5 označeny 

shodně s nadřazenou dokumentací. V tomto výkrese je západní část jižního obchvatu označena 

shodně se ZÚR MSK jako DZ2. Podrobněji je koncepce dopravní infrastruktury řešena ve výkrese 

A.2. Hlavní výkres, který je součástí výrokové části Územního plánu Opavy. V Územním plánu 

Opavy je západní část jižního obchvatu rozdělena na dvě části, pro část v úseku mezi silnicí I/11 

(ul. Bruntálská) a silnicí I/46 (ul. Olomoucká) je vymezen koridor K4-DS a pro část v úseku mezi 

silnicí I/46 (ul. Olomoucká) a silnicí I/57 (ul. Hradecká je vymezen koridor K5-DS. V textové 

části Územního plánu Opavy (A. textová část) je uvedeno, že jsou to koridory silniční dopravy 

nadmístního významu dle ZÚR MSK s označením DZ2. V ZÚR MSK je DZ2 označená jako 

„DZ2 - Západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/11 – I/57, silnice v parametrech I. třídy“. 

Územnímu plánu nepřísluší rozhodovat o její kategorii, nejedná se o přeložku konkrétní 

komunikace. V textové části odůvodnění Územního plánu Opavy (B. textová část) je v koncepci 

dopravní infrastruktury uvedeno, že západní část jižního obchvatu je součástí navrhovaného 

vnějšího městského okruhu a že jednotlivé úseky budou realizovány v parametrech silnic I. nebo 

II. třídy. Do blízkosti podnikatelského areálu se dostává koridor K5-DS prostřednictvím silnice 

I/46 (ul. Olomoucká), kde se koridor rozšiřuje pro křížení západní části jižního obchvatu s touto 

komunikací, tj. pro napojení ramene křižovatky do silnice I/46 (ul. Olomoucká) z jihu. Pro trasu 

západní části jižního obchvatu byla zpracovaná technická studie „Jihozápadní obchvat Opavy“, 

zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o., v prosinci 2008. Na jejím podkladě byla trasa  

pro koridor vymezena do Změny č. 13 Územního plánu města Opavy, vydané Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 a následně s drobnou úpravou převzata i do návrhu 

Územního plánu Opavy. Koridor je vymezen v minimální šířce budoucího ochranného pásma 

směrově nerozdělené silnice I. třídy v souladu se ZÚR MSK, v místě budoucího křížení je 

rozšířen pro možnost umístění úrovňové, popřípadě mimoúrovňové křižovatky. Územní plán 

vymezuje koncepci dopravní infrastruktury v území, konkrétní řešení jednotlivých staveb, tzn. i 

tvar a charakter křižovatek, jsou předmětem navazujících řízení. Technická studie ani Územní 

plán Opavy dotčení podnikatelského areálu touto stavbou nepředpokládá. 

d) V námitce uvádí, že ve výkrese B.6 jsou předpokládané zábory půdy ze zemědělského 

půdního fondu – severně i jižně od jeho areálu. Z návrhu nebyl schopen zjistit ani jinak dovodit 

důvody pro tato vynětí. Žádá o doplnění a zpřesnění, zda se jedná o územní rezervy a pokud ano, 

pro jaké funkční plochy využití. Sděluje, že v případě ploch určených k bydlení (lhostejno zda 

výhradní či smíšené s jinými funkcemi), bude proti návrhu znovu namítat a bránit se všemi 

dostupnými prostředky, pokud nebude územní plán garantovat zamezení konfliktu mezi jeho 
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stávající výrobou, jejími podnikatelskými prognózami a rozvojem a tedy i její zátěží pro své okolí. 

Jako přípustné považuje výhradně plochy určené pro jakékoli podnikání nebo komerční využití, 

případně plochy sportovní, občanské vybavenosti a i tyto s protihlukovými opatřeními a 

ochrannou zelení. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, je součástí grafické 

části odůvodnění. Výkres obsahuje kromě rozsahu záborů ploch s rozdílným způsobem využití, 

nezbytných pro realizaci navržených řešení, také informace o území. Uváděné plochy severně a 

jižně od podnikatelského areálu jsou plochami, ve kterých se nacházejí odvodněné pozemky, jak 

je uvedeno v legendě k výkresu B.6. V návrhu Územního plánu Opavy se tyto plochy nacházejí 

v nezastavěném území ve funkční ploše zemědělské (Z). 

57. HON a.s., Praha - totožná s č. 56 

a) uplatňuje námitku k pozemkům a stavbám, zapsaným na LV č. 5599 v k. ú. Opava-

Předměstí ve správě Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 

Opava, prostřednictvím místopředsedy představenstva společnosti uvádí, že areál je navržen 

k začlenění do plochy VS – smíšené výrobní, vzhledem ke stávajícímu charakteru provozu areálu a 

k budoucímu provozu prohlašuje, že stávající provoz je jednoznačně lehkým průmyslem (výroba 

nábytku s dílčími kovoobráběcími, skladovacími, manipulačními, expedičními, montážními a 

dalšími přidruženými provozy). Rovněž celkové využití ploch je vyšší než 80% z výměr 

jednotlivých parcel (v návrhu není definován pojem „prostorové využití“ a jeho výklad je 

nejednoznačný) a také některé stávající budovy jsou již dvoupodlažní. Žádá, aby plocha byla 

začleněna do plochy VL, a to bez regulace prostorového uspořádání do 80% (případně s touto 

regulací, ale pokud bude její výklad jednoznačně stanoven jen pro budovy a nikoli pro plochy). 

Námitku zdůvodňuje požadavkem zachování stávající výroby bez nových omezujících prvků a 

rozvojem výrobního areálu, zvýšením pracovních míst a tedy i zaměstnaností v regionu. Při 

projednání nového ÚP pořizovatelé deklarovali trend vymístění průmyslových areálů na okraj 

obce, což továrna beze zbytku splňuje – jedná se o areál s odlehlou polohou směrem k centru obce 

a obydleným zónám Opavy na samém okraji území statutárního města Opavy. Činnost orgánu 

územního plánování při prosazování veřejného zájmu ochrany stávajících podnikatelských zájmů 

podniku na území Opavy považuje za nedostatečnou (připuštění výstavby RD v sousedním katastru 

Obce Slavkov a tedy vzniku kolize sousedství výrobních ploch s plochami pro bydlení ve 

Slavkově), absence protihlukových opatření a ochranné zeleně u nově vzniklé slavkovské lokality). 

Dále namítá absenci návrhu pásma hygienické ochrany (hlukového pásma) do nového ÚP kolem 

jeho stávajícího areálu, a to iniciativou pořizovatele z důvodu veřejného zájmu, kterým je ochrana 

budoucích uživatelů dosud nezastavěných pozemků v jejich sousedství a také ochrana jeho 

stávajícího provozu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětné území bylo v původním Územním plánu města Opavy schváleném Zastupitelstvem 

města Opavy dne 22. 6. 1998 součástí funkční plochy podnikatelských aktivit, technického 

vybavení, skladů a garáží (PA) a v této funkční ploše se nachází beze změny také v dnes platném 

Územním plánu města Opavy, ve znění pozdějších změn. Plocha podnikatelských aktivit, 

technického vybavení, skladů a garáží (PA) byla již v původním znění Územního plánu města 

Opavy charakterizována jako území výroby, služeb a souvisejících zařízení, které podstatně 

neobtěžují své okolí. Souběžně s Územním plánem města Opavy byl pořizován Územní plán obce 

Slavkov, který byl schválen Zastupitelstvem obce Slavkov dne 7. 10. 1998. V tomto územním 

plánu byla na pozemcích u hranice s k. ú. Opava-Předměstí západně od dnešních areálů firem 

HON a. s. a HON – kovo s. r. o. vymezena plocha pro bydlení, která je dnes již částečně zastavěna 

rodinnými domy. Zastupitelstvo obce Slavkov v souladu se zákonem v samostatné působnosti 
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rozhodlo o schválení Územní plán obce Slavkov, tj. o schválení územního plánu na území své 

obce. V návrhu Územního plánu Opavy jsou plochy smíšené výrobní (VS) plochami s 

víceúčelovým využíváním pro podnikatelské aktivity z oblasti výroby a výrobních služeb, kdy 

není účelné blíže specifikovat výrobu a služby, ale s ohledem na blízkost obytné zástavby je nutno 

vyloučit aktivity, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené 

v příslušných předpisech (normách) nad přípustnou míru. Zejména jde o hluk, vibrace, exhalace, 

rušivé světlo (světelné znečištění), nadměrné zatížení dopravou apod. Podmínky využití těchto 

ploch jsou obdobné jako regulativy funkčních ploch podnikatelských aktivit, technického 

vybavení, skladů a garáží (PA) v platném Územním plánu Opavy. V podmínkách prostorového 

uspořádání je stanovena podmínka pro intenzitu využití těchto pozemků do 80 %. V  příloze č. 1 

odůvodnění Územního plánu Opavy je vysvětlen pojem intenzita využití pozemku jako plošný 

podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. Intenzita 

využití pozemků znamená procento zastavitelnosti pozemku, tj. poměr zastavěných a zpevněných 

ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou být využívány jako plochy 

zeleně a umožňují vsakování dešťových vod. Stanoveným procentem je v plochách smíšených 

výrobních (VS) respektována potřeba většího množství zpevněných ploch zejména pro 

manipulační plochy, potřebu větších hal, odstavování automobilů zaměstnanců, případně pro 

zásobování apod. Výšková hladina pro nové stavby pro skladování, výrobu a zemědělské stavby 

je stanovena na jedno nadzemní podlaží. Důvodem je zpravidla blízká obytná zástavba. Výšková 

hladina ostatních nových staveb souvisejících s výrobními aktivitami, např. objekty administrativy 

apod., musí zohledňovat hladinu okolní zástavby, pohledové horizonty a průhledy. Objekty 

situované v okrajových částech zástavby musí zohledňovat krajinný ráz. Podmínky pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití, včetně prostorové regulace a ochrany krajinného rázu se 

vztahují na všechny nové záměry. V návrhu Územního plánu Opavy byla plocha smíšená výrobní 

(VS) zvětšena ještě o velkou část území Školního statku Opava, které firma odkoupila. Nový 

rozsah plochy smíšené výrobní (VS) umožňuje využívat areál tak, aby v blízkosti ploch bydlení 

nebyly stavby a zařízení s negativním vlivem na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových 

poměrů a kvality ovzduší v území. Vymezení plochy smíšené výrobní (VS) je v souladu 

s požadavky závazného republikového dokumentu, tj. v souladu s Politikou územního rozvoje 

České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, na vytváření podmínek pro minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Podmínky pro plochy smíšené výrobní (VS) 

umožňují výsadbu ochranné zeleně i protihluková opatření, avšak jejich realizace přesahuje 

možnosti územního plánu. Stanovení pásma hygienické ochrany není předmětem územního plánu, 

pásma hygienické ochrany se vymezují samostatným postupem, jde o druh územního rozhodnutí. 

Vydané územní rozhodnutí o ochranném pásmu hygienické ochrany je limitem území a je 

zapracováno do odůvodnění územního plánu.  

b) V námitce uvádí, že ve výkrese B.4 je chybně uvedeno označení stávající elektrické 

trafostanice (označeno jako „Autoservis“). Jedná se o trafostanici, která se nachází uvnitř areálu 

a správné označení je tedy „HON a. s.“ Dále je ve výkresu vyznačeno vedení či pásmo 

radioreléového spoje, které podle aktuálních informací již není funkční, resp. neexistuje. Žádá  

o ověření a důkladné prověření skutečného stavu, v případě jeho existence o revizi jeho 

skutečného umístění, respektive rozsahu skutečného umístění. Jedná se o významný vliv a omezení 

pro jeho nemovitosti, o jehož dopadech je nutné také uvést příslušnou informaci v Textové části B. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických 

komunikací, je součástí odůvodnění Územního plánu Opavy a obsahuje limity území, které byly 

převzaty z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava (dále jen „ÚAP 

Opava“), obsahující mimo jiné údaje o území. Tyto údaje byly pořizovateli předány poskytovateli 

údajů, v daném případě vlastník technické infrastruktury. V ÚAP Opava byla v území vyznačena 

trafostanice s označením „autoservis - Latarna“. V aktualizovaných ÚAP Opava je v území 

vyznačena elektrická stanice bez bližší specifikace a takto bude zapracována do návrhu Územního 
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plánu Opavy. Trasa radioreleového spoje, která prochází předmětným územím, je linií osy 

koridoru radioreléového spoje veřejné komunikační sítě, kterou do ÚAP Opava poskytly České 

Radiokomunikace a. s. Radioreléové spoje obecně nevytvářejí žádné zásadní překážky rozvoji 

území, protože většinou probíhají v dostatečných výškách nad terénem. Tento jev je třeba chápat 

jako upozornění, že konkrétní záměr je třeba řešit se společností České Radiokomunikace a. s. 

c) V námitce uvádí, že ve výkrese B.5 jsou vyznačeny koridory dopravní stavby DZ2 (západní 

části jižního obchvatu) označené jako koridory K4-DS a K5-DS. Z grafické části, legendy ani 

z Textové části B není zřejmé, o jaký typ komunikace se bude jednat, zda půjde o místní 

komunikaci nebo o silnici I., II. nebo III. třídy. Tato informace je pro jeho zájmy a provoz v areálu 

důležitá, protože podle klasifikace pozemní komunikace bude zákonem stanoveno a silničním 

správním úřadem hájeno ochranné pásmo, které může být v rozmezí od 15 do 50 metrů od osy 

vozovky. V případě rozsáhlého ochranného pásma může dojít k jeho zásahu na jeho pozemky a tím 

bude stanoveno jisté omezení pro areál. Považuje se být dotčen také rozsahem koridoru K5-DS, 

který zasahuje až k hranicím areálu a může ovlivnit stávající i budoucí možnosti dopravního 

napojení areálu, jeho zásobování, plynulého dopravního provozu v něm a také další logistické 

vazby. Zejména v Textové části A (popřípadě i B) považuje za nezbytné doplnit, zda se jedná o 

koridor pro budoucí křižovatku kruhovým objezdem nebo mimoúrovňové křížení apod., a zda je 

přípustné napojení přilehlého průmyslového areálu. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.5 Výkres širších vztahu, je součástí grafické části odůvodnění a je 

v měřítku 1 : 50 000. Tento výkres dokumentuje širší vazby na území sousedních obcí a jsou 

v něm vyznačeny záměry řešené Územním plánem Opavy zobrazitelné v tomto měřítku, včetně 

záměru převzatých z nadřazené dokumentace kraje, tj. ze Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Tyto převzaté záměry ve výkrese B.5 označeny 

shodně s nadřazenou dokumentací. V tomto výkrese je západní část jižního obchvatu označena 

shodně se ZÚR MSK jako DZ2. Podrobněji je koncepce dopravní infrastruktury řešena ve výkrese 

A.2. Hlavní výkres, který je součástí výrokové části Územního plánu Opavy. V Územním plánu 

Opavy je západní část jižního obchvatu rozdělena na dvě části, pro část v úseku mezi silnicí I/11 

(ul. Bruntálská) a silnicí I/46 (ul. Olomoucká) je vymezen koridor K4-DS a pro část v úseku mezi 

silnicí I/46 (ul. Olomoucká) a silnicí I/57 (ul. Hradecká je vymezen koridor K5-DS. V textové 

části Územního plánu Opavy (A. textová část) je uvedeno, že jsou to koridory silniční dopravy 

nadmístního významu dle ZÚR MSK s označením DZ2. V ZÚR MSK je DZ2 označená jako 

„DZ2 - Západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/11 – I/57, silnice v parametrech I. třídy“. 

Územnímu plánu nepřísluší rozhodovat o její kategorii, nejedná se o přeložku konkrétní 

komunikace. V textové části odůvodnění Územního plánu Opavy (B. textová část) je v koncepci 

dopravní infrastruktury uvedeno, že západní část jižního obchvatu je součástí navrhovaného 

vnějšího městského okruhu a že jednotlivé úseky budou realizovány v parametrech silnic I. nebo 

II. třídy. Do blízkosti podnikatelského areálu se dostává koridor K5-DS prostřednictvím silnice 

I/46 (ul. Olomoucká), kde se koridor rozšiřuje pro křížení západní části jižního obchvatu s touto 

komunikací, tj. pro napojení ramene křižovatky do silnice I/46 (ul. Olomoucká) z jihu. Pro trasu 

západní části jižního obchvatu byla zpracovaná technická studie „Jihozápadní obchvat Opavy“, 

zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o., v prosinci 2008. Na jejím podkladě byla trasa  

pro koridor vymezena do Změny č. 13 Územního plánu města Opavy, vydané Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 a následně s drobnou úpravou převzata i do návrhu 

Územního plánu Opavy. Koridor je vymezen v minimální šířce budoucího ochranného pásma 

směrově nerozdělené silnice I. třídy v souladu se ZÚR MSK, v místě budoucího křížení je 

rozšířen pro možnost umístění úrovňové, popřípadě mimoúrovňové křižovatky. Územní plán 

vymezuje koncepci dopravní infrastruktury v území, konkrétní řešení jednotlivých staveb, tzn. i 

tvar a charakter křižovatek, jsou předmětem navazujících řízení. Technická studie ani Územní 

plán Opavy dotčení podnikatelského areálu touto stavbou nepředpokládá. 
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d) V námitce uvádí, že ve výkrese B.6 jsou předpokládané zábory půdy ze zemědělského 

půdního fondu – severně i jižně od jeho areálu. Z návrhu nebyl schopen zjistit ani jinak dovodit 

důvody pro tato vynětí. Žádá o doplnění a zpřesnění, zda se jedná o územní rezervy a pokud ano, 

pro jaké funkční plochy využití. Sděluje, že v případě ploch určených k bydlení (lhostejno zda 

výhradní či smíšené s jinými funkcemi), bude proti návrhu znovu namítat a bránit se všemi 

dostupnými prostředky, pokud nebude územní plán garantovat zamezení konfliktu mezi jeho 

stávající výrobou, jejími podnikatelskými prognózami a rozvojem a tedy i její zátěží pro své okolí. 

Jako přípustné považuje výhradně plochy určené pro jakékoli podnikání nebo komerční využití, 

případně plochy sportovní, občanské vybavenosti a i tyto s protihlukovými opatřeními a 

ochrannou zelení. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Výkres, s označením B.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, je součástí grafické části 

odůvodnění. Výkres obsahuje kromě rozsahu záborů ploch s rozdílným způsobem využití, 

nezbytných pro realizaci navržených řešení, také informace o území. Uváděné plochy severně a 

jižně od podnikatelského areálu jsou plochami, ve kterých se nacházejí odvodněné pozemky, jak je 

uvedeno v legendě k výkresu B.6. V návrhu Územního plánu Opavy se tyto plochy nacházejí 

v nezastavěném území ve funkční ploše zemědělské (Z). 

58. Martin Chalupa, Suché Lazce 

1. - uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 2184/143 a 2193 v k. ú. Opava-Předměstí, a dále k 

pozemkům p. č. 2191 a 2184/103 v k. ú. Opava-Předměstí. S ohledem na existenci 

podnikatelského areálu v rámci širšího dopravního areálu (Západního nádraží v Opavě), který 

může být příležitostným emitentem rušivých vlivů pro své okolí, souhlasí se setrváním areálu 

vymezeného pozemky p. č. 2184/143, 2193, 2191 a 2184/103 v k. ú. Opava-Předměstí v zóně 

označené jako DD - Plochy dopravní infrastruktury drážní, ale žádá o rozšíření funkcí pro 

hlavní nebo přípustné využití této plochy o „stavby provozního a zaměstnaneckého zázemí“. 

Argument zdůvodňuje tím, že pro budoucí možný rozvoj provozovny i celého západního 

nádraží je nezbytné, aby tyto plochy mohly být zařazeny v souladu s jejich skutečným využitím, 

jak tomu bylo v  areálu již od nepaměti (jednalo se o původní dopravní areál obslužnosti a 

strojů navazujících na provoz nákladové části nádraží a jako zázemí pro pracovníky a stroje 

souvisejících s překladištěm a stavebních činností na dráze). Tyto funkce areál plní dodnes 

s tím, že stroje také komerčně využívá k provádění činností mimo drážní prostředí a podnik 

ČSD. Tlak nových ekonomických požadavků trhu, ale také přísné hygienické a pracovní normy 

vyžadují budoucí rozvoj areálu, a to jak rozšířením administrativního, sociálního a 

hygienického zázemí, tak obměnou a modernizací provozních zařízení a prostor, strojového 

parku a pořízením nových druhů dopravní a strojní techniky, vč. potřebného zázemí pro jejich 

opravy a údržbu.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Plochy s označením „plochy a koridory dopravní infrastruktury drážní (DD)“ mají v podmínkách 

pro využití uvedenou širokou škálu staveb a zařízení souvisejících a doplňujících železniční 

dopravu, která umožní realizovat záměry slučitelné s funkčním využitím plochy. Provoz stávajícího 

areálu už v současnosti nesmí snižovat kvalitu bydlení území ve svém okolí, kde již obytná funkce 

převažuje. Také všechny nové záměry musí tuto skutečnost zohlednit a případně prokázat, že jejich 

realizace nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, 

negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území. 

2. - uplatňuje námitku proti záměrům, vymezeným za v budoucnu plánovanou komunikací 

(prodloužení ulice Husova), s ohledem na existenci podnikatelského areálu v rámci širšího 

dopravního areálu (Západního nádraží v Opavě), který může být příležitostným emitentem 



 

250 

 

rušivých vlivů pro své okolí. Je proti škodlivému a nežádoucímu vymezení plánovaných ploch 

v území, které je vymezeno  

a)  jako funkční plocha SMx (plocha OP-P5). Konkrétně nesouhlasí s bezprostředním sousedstvím 

této plochy s budoucím i stávajícím vjezdem do areálu – byť je plocha OP-P5 navrhována až  

za budoucí komunikací. Žádá o vymezení části této plochy, tj. pozemky p. č. 2198/5, 2198/3, 

2198/14,2198/13, 2198/1 a přilehlá část pozemku p. č. 2168/4, vše v k. ú. Opava-Předměstí,  

pro stavbu protihlukových opatření nebo ochranné zeleně ZO (případně obojího), které budou 

minimalizovat jednak případnou hlukovou a prachovou zátěž z budoucí komunikace, a jednak 

z areálu a současně z depové a nákladové části areálu Západního nádraží. Jako vhodnou 

variantu považuje i umístění obdobné funkční plochy jako je nedaleká plocha OP-Z5, tedy 

plochy s občanskou vybaveností OK nebo OV. Účelu by vyhovělo i navržení plochy 

sportovních a rekreačních zařízení OS. Výstavba bytových domů nebo jiných staveb s hlavním 

či vedlejším účelem pro bydlení vytvoří konflikt mezi stávajícími provozy v areálu Západního 

nádraží a tedy i provozem autodopravní, logistické a spediční firmy a budoucími uživateli, 

resp. obyvateli bytů.  

b)  jako plocha SMx bez bližšího označení. Jedná se o plochu vymezenou areálem bývalého 

zemědělského zásobování (sila a sýpky) mezi ulicemi Husova, Bochenkova a Křižíkova. Jedná 

se o stávající nevyužívaný areál, který dosud chátrá a jeho změna na areál s rodinnými či 

bytovými domy by způsobila stejnou kolizi důležitých zájmů jako v předchozím bodě. Jedná se 

o pozemky p. č. 2198/2, 112/4, 112/8 a 112/38, vše v k. ú. Opava-Předměstí, z nich poslední tři 

jsou součástí neužívaného areálu. S ohledem na zástavbu na těchto pozemcích a dále na 

stávající zástavby bytovými domy v širším okolí považuje za nezbytné také tuto plochu vymezit 

pro umístění ochranných protihlukových opatření nebo ochranné zeleně ZO (případně 

obojího), které budou minimalizovat jednak případnou hlukovou a prachovou zátěž z budoucí 

komunikace, a jednak z jeho areálu a současně z depové a nákladové části areálu Západního 

nádraží. Navíc stávající objekty v nevyužívaném areálu jsou svým konstrukčním a dispozičním 

uspořádáním a zejména technickým stavem nevhodné pro změnu na bytový fond, tento záměr 

by vyžadoval spíše jejich demolici a následně novou výstavbu, než jejich stavební úpravy. 

Kapacity pro zázemí bytového fondu (zejména parkovací plochy) by při realizaci nové výstavby 

v dané lokalitě byly zcela nevyhovující, resp. nedostatečné. Jako velmi vhodné považuje návrh 

obdobné plochy jako je navrhovaná nedaleká plocha OP-Z5, tedy plochy s občanskou 

vybaveností OK nebo OV. Účelu by vyhovělo i navržení plochy sportovních a rekreačních 

zařízení OS. 

Požadavky zdůvodňuje oprávněným zájmem a potřebou na zachování pokojného stavu, kdy 

podnikání ve stávajícím areálu dlouhodobě funguje bez jakýchkoli problémů a to především díky 

sousedství s železnicí a absenci bezprostředně blízké obytné zástavby, protože vozidla a stavební 

mechanismy mnohdy začínají vyjíždět již v brzkých ranních hodinách. Také rozvoj tohoto území již 

urbanizovaného musí být řešen citlivě a s respektem ke stávajícím funkcím a stavu a nejen podle 

potřeb a nátlaku developerské lobby. Celé území a jeho harmonická a nekonfliktní existence a 

rozvoj jsou veřejným zájmem, který udržuje a rozvíjí rovnováhu mezi existujícími podnikatelskými 

areály, důležitou dopravní infrastrukturou a obyvatelným územím (území s plochami uvedenými 

v bodech a) a b) je sice navrženo jako obytné, ale v praxi bude jen obtížně obyvatelné při 

dodržování zásad pohody bydlení a uživatelského komfortu nových vlastníků nemovitostí, resp. 

uživatelů bytů). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je plocha s označením OP-P5 vymezena jako návrhová plocha 

přestavby na plochu smíšenou obytnou městskou. Je to plocha s jiným využitím, na které je 

požadovaná změna způsobu využití vycházející z potřeby rozvoje širšího centra města souvisejících 

s posílením víceúčelového využití území s ohledem na využití a charakter okolních ploch a kdy 

není účelné nebo ani možné členit tyto plochy na samostatné plochy bydlení, občanského vybavení 
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a služeb, ale je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, jejichž provoz by mohl mít 

negativní vliv na veřejné zdraví. Lokalita mezi ulicemi Husova, Bochenkova a Křižíkova je součástí 

širší plochy zahrnující území mezi ulicemi Bochenkova, Husova, Olomoucká a Mánesova 

s převažujícím bydlením v historické zástavě. Je to území stabilizované, tzn. vyhovující způsobu 

využití a prostorovému uspořádání stanoveného územním plánem. Obě plochy, tj. návrhovou 

plochu přestavby OP-P5 a stávající plochu bydlení, doporučujeme ponechat v ploše smíšené obytné 

městské (SM) bez jejich další fragmentace. Stanovené podmínky pro využití plochy smíšené obytné 

městské (SM) nabízejí kromě staveb bydlení také širokou škálu staveb a zařízení souvisejících a 

doplňujících bydlení, které mohou být bariérou proti hluku z provozu železnice a umožňují v ploše 

také realizaci zeleně. Provoz stávajícího areálu už v současnosti nesmí snižovat kvalitu bydlení 

území ve svém okolí, kde již bydlení převažuje. Tento požadavek se vztahuje také  

na negativní vlivy z dopravy, komunikace, tj. ulice Bochenkova a Husova, ze které je areál 

přístupný, jsou ulicemi ve stávající obytné zástavbě. 

59. KARLA spol. s r. o., Bruntál 

uplatňuje námitku k pozemkům a stavbám, zapsaným na LV č. 5070 v k. ú. Opava-Předměstí  

ve správě Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, ve 

které nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zóny smíšené obytné městské. Požaduje zařazení 

do takové kategorie, která umožní bezproblémové pokračování podnikatelské činnosti, včetně 

jejího dalšího rozvoje. Uvádí, že: 

1. Firma v těchto prostorách podniká od roku 1997.  

2. Výroba nepůsobí negativně na životní prostředí ani na kvalitu bydlení v dané lokalitě. 

3. Dopravní obslužnost představuje v průměru cca 1 nákladní auto denně. 

4. Zaměstnává 25 pracovníků s obratem cca 60mil. Kč. 

5. Za celou dobu podnikání nejsou žádné námitky občanů na obtěžování hlukem, prachem atd. 

6. Kolem oploceného areálu veřejnosti nepřístupného je vysázena ochranná zeleň. 

7. V aktuálně platném územním plánu je území označeno jako zóna podnikatelské činnosti. 

8. Nemovitosti jsou zatíženy zástavními právy banky a zákazy zcizení nebo zatížení. 

9. Zařazení území do zóny, která by neumožňovala rozvoj jeho podnikání, by výrazně omezilo 

jeho vlastnická práva. OOP, kterým by byl přijat územní plán v navrhované podobě, by 

znamenalo omezení jeho podnikání s následným uplatněním všech právních možností obrany 

před tímto postupem včetně požadavku náhrady za omezení jeho vlastnického práva.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Stávající areál se nachází v blízkosti vyústění ulice Hobzíkova do ulice Hradecké, v území 

s převažujícím bydlením. Ze severozápadu na podnikatelský areál navazuje lokalita s volně 

stojícími bytovými domy obklopenými zelenými plochami, využívanou jako zahrady pro 

každodenní rekreaci obyvatel. Také protější strana ulice Hobzíkova je zastavěna blokovou 

zástavbou vícepodlažních bytových domů. Jihovýchodním směrem areál sousedí se zahradou 

s rodinným domem. Tuto skutečnost je vždy nutné zohlednit při všech nových záměrech a 

posuzovat dopady všech záměrů na okolní plochy bydlení. V platném Územním plánu města 

Opavy je podnikatelský areál, od schválení Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 jeho 

původní podobě, součástí plochy označené jako „Území se zvýšenou architektonickou ochranou 

(AO)“. Tato plocha je, podobně jako nově navrhovaná plocha smíšená obytná (SM), vymezena 

především pro bydlení a občanskou vybavenost s bydlením související, a připouští jen nerušící 

služby pro denní potřebu obyvatel území i širšího zájmového území. Zařazení uvedeného areálu do 

plochy smíšené obytné (SM) nevylučuje podnikatelské aktivity v kapacitě úměrné pro dané území 

a v souladu s jeho charakterem. Podmínkou přitom je, aby záměr splňoval požadavky na ochranu 

hodnot území, nesnižoval kvalitu obytného prostředí souvisejících území a neměl negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší. 

Současný provoz firmy KARLA tyto podmínky splňuje. Vymezení plochy smíšené obytné 

vycházelo z potřeby chránit před negativními vlivy území s převažujícím bydlením a z potřeby 

zabránit záměrům, které mohou být přítěží v území a nepodporovat v území aktivity s obtěžujícími 
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vlivy z provozu zařízení a ze zvýšené dopravy. V území bude možné realizovat jen záměry 

neobtěžující bydlení. Vymezení plochy smíšené obytné městské (SM) v dané lokalitě je v souladu 

s požadavky v závazném republikovém dokumentu, tj. s Politikou územního rozvoje České 

republiky, ve znění Aktualizace č. 1, na vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 

60. Ing. Irena Hofferková, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 2627/172 v k. ú. Opava-Předměstí, ve které uvádí, že pozemek 

byl původně celý určen k zastavění v původním územním plánu a nyní je určena v novém územním 

plánu jenom jeho část, asi jen 3/5 celé výměry. Konstatuje, že vlastníci koupili pozemek jako celek 

k zastavění s tím, že cena, kterou zaplatili, byla přiměřena ceně v době koupě. Nový územní plán 

významně devalvuje hodnotu pozemku, protože záměr zde byl několikrát pozemek zastavět, v obou 

případech došlo ke skutečnosti, která dále znemožnila pokračování v projednávání. Jeden ze 

záměru byla možnost postavit zde překladiště RKL Opava, spol. s r. o., které dnes stojí na 

výpadovce na Ostravu, u odbočky na Suché Lazce. Při tomto jednání sama obec nabídla RKL 

Opava, spol. s r. o. dále svůj pozemek p. č. 2627/3, který přirozeně navazuje na jeho parcelu. To, 

že z jednání nakonec sešlo a ukázalo se zřejmě být lepším zastavět jiné pozemky, nemění nic na 

věci, že stavba zde původně měla stát. Dalším projektem, který byl realizován ve stádiu příprav, 

byl projekt Kaufland. Tento projekt se nakonec opět nerealizoval, protože velkoplošná prodejna 

Kaufland byla postavena na Olomoucké ulici. Opětovně veškerá jednání a přípravy skončily bez 

uvedení důvodu. Argumentace, že je zde elektrické vedení, nepovažuje  

za důležitou, protože kromě tohoto vedení na dřevěných sloupech, zde není nic jiného, co by 

pozemek kontaminovalo či znevýhodňovalo pro velkoplošnou výstavbu. Jednoduché vedení se 

poměrně snadno dá přeložit, s čímž už ČEZ v minulosti souhlasil. Náklady na tuto přeložku byly 

zahrnuty do nákladů na celkový projekt. Přikládá stanovisko k existenci zařízení ve správě 

Severomoravské energetiky, a. s. ze dne 13. 10. 2005, dále přikládá vyjádření o existenci 

podzemních vedení komunikační sítě ČESKÉHO TELEKOMU, a.s. Dále uvádí, že disponuje 

vyjádřením Vodovodů a kanalizací, příp. jiných dotčených institucí. V současné době jedná o další 

možné zástavbě a tato jednání se jeví jako úspěšná. Perspektivně zde předpokládá také stavbu 

zdravotnického zařízení, které je po opavském okrese rozptýleno do mnoha samostatných ordinací. 

V projektu by měly být takové věci, které odpovídají běžnému standardu občanské vybavenosti tak, 

jak jsou zmíněny ve své obsahové náplni. Má za to, že novým územním plánem mu může vzniknout 

škoda, za kterou ponese odpovědnost obec, která zasáhla změnou územního plánu do hodnoty 

nemovitosti tak zásadním způsobem, že část pozemku cca 2/5 vyňala z územního plánu úplně, kdy 

zbylá část pozemku sama o sobě neodpovídá možnosti takovýto pozemek plně zastavět. Projekty 

byly vždy koncipovány tak, aby byla využita do budoucna celá plocha pozemku. Pokud jeho projekt 

bude mít úspěch a rozvojovou tendenci, je zde předpoklad, že také pozemek obce, který na něj 

navazuje, a to parcela č. 2627/3, bude mimořádně zhodnocena, což s ohledem na obecní finance 

by bylo žádoucí. O připravovaných projektech nechce hovořit otevřeně, protože již dva projekty, o 

nichž vlastník hovořil, a měly být postaveny na jeho pozemku, byly postaveny jinde, s vysokou 

mírou pravděpodobnosti z důvodů, že o nich unikly informace na veřejnost. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek se nachází na zemědělských půdách zařazených do I. třídy ochrany. 

V konceptu byla na celém pozemku vymezena návrhová plocha občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury (OV) s označením OP-Z15 s předpokládaným záborem 4,0 ha zemědělské půdy v I. 

třídě ochrany, platný Územní plán města Opavy má na převážné části pozemku vymezenu 

zastavitelnou plochu občanské vybavenosti (OV) s předpokládaným záborem 3,5 ha. Plocha 

občanské vybavenosti této plošné výměry byla na pozemku p. č. 2627/172 v k. ú. Opava-Předměstí 

vymezena již Územním plánem města Opavy před jeho změnami, schváleným Zastupitelstvem 

města Opavy dne 22. 6. 1998, jako plocha pro výstavbu komerčního centra obvodního významu. 

Maximální plošná velikost prodejní plochy komerčních center občanské vybavenosti obvodního 

významu je regulována ukazatelem 1,35 m
2
/1 obyvatele příslušného urbanistického celku, u lokality 
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ulice Hradecká se uvedený ukazatel vztahuje na urbanistický celek Kylešovice. Při vymezování 

návrhových ploch v Územním plánu města Opavy se vycházelo z modelování pravděpodobného 

vývoje počtu obyvatel v řešeném území s prognózou vývoje počtu obyvatel do roku 2015. Prognóza 

předpokládala v roce 2015 dosažení 70 000 obyvatel ve správním území města. Konfrontace 

prognóz se skutečným vývojem, evidovaným Českým statistickým úřadem podle výsledků sčítání 

ukázala, že růst počtu obyvatel je prakticky vyloučen. V řešeném území bylo v r. 2011 (podle 

definitivních výsledků sčítání lidu) 58 351 obyvatel, bilance k 31. 12. 2016 je 57 387 obyvatel. 

Vzhledem k pokračujícímu poklesu počtu obyvatel bylo nezbytné přistoupit k dalšímu zreálnění a 

aktualizaci předpokladů vývoje počtu obyvatel do r. 2030, a proto je pro období do r. 2030 v nově 

pořizovaném Územním plánu Opavy reálné uvažovat s dalším poklesem počtu obyvatel – na cca 

56 900 obyvatel. Z této prognózy vycházel optimální rozsah nových ploch pro zástavbu a pro s ní 

související infrastrukturu. Protože v dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu Opavy, bylo 

doporučeno zvážit omezení příliš rozsáhlých ploch mimo jiné v k. ú. Opava-Předměstí, a s ohledem 

na požadavek na omezení požadovaných záborů půd nejvyšší kvality dotčeného orgánu chránící 

veřejný zájem na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, byla do návrhu Územního plánu Opavy plocha zmenšena na území 

s předpokládaným záborem 2,2 ha zemědělské půdy. K veřejnému projednání návrhu dotčený orgán 

vydal stanovisko, ve kterém požaduje odůvodnit požadavky na předpokládaný zábor zemědělské 

půdního fondu na půdách zařazených do I. a II. třídy ochrany s ohledem na převažující veřejný 

zájem. Protože celá plocha pozemku se nachází v okrajové části města na půdách nejvyšší kvality a 

svou velikostí významně zasahuje do volné krajiny, doporučujeme návrhovou plochu rozšířit až po 

využití plochy vymezené v návrhu Územního plánu Opavy, která má rozsah 2,2 ha. 

61. Jaromír Kelner, Opava – totožná s č. 60 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 2627/172 v k. ú. Opava-Předměstí, ve které uvádí, že pozemek 

byl původně celý určen k zastavění v původním územním plánu a nyní je určena v novém územním 

plánu jenom jeho část, asi jen 3/5 celé výměry. Konstatuje, že vlastníci koupili pozemek jako celek 

k zastavění s tím, že cena, kterou zaplatili, byla přiměřena ceně v době koupě. Nový územní plán 

významně devalvuje hodnotu pozemku, protože záměr zde byl několikrát pozemek zastavět, v obou 

případech došlo ke skutečnosti, která dále znemožnila pokračování v projednávání. Jeden ze 

záměru byla možnost postavit zde překladiště RKL Opava, spol. s r. o., které dnes stojí na 

výpadovce na Ostravu, u odbočky na Suché Lazce. Při tomto jednání sama obec nabídla RKL 

Opava, spol. s r. o. dále svůj pozemek p. č. 2627/3, který přirozeně navazuje na jeho parcelu. To, že 

z jednání nakonec sešlo a ukázalo se zřejmě být lepším zastavět jiné pozemky, nemění nic na věci, že 

stavba zde původně měla stát. Dalším projektem, který byl realizován ve stádiu příprav, byl projekt 

Kaufland. Tento projekt se nakonec opět nerealizoval, protože velkoplošná prodejna Kaufland byla 

postavena na Olomoucké ulici. Opětovně veškerá jednání a přípravy skončily bez uvedení důvodu. 

Argumentace, že je zde elektrické vedení, nepovažuje za důležitou, protože kromě tohoto vedení na 

dřevěných sloupech, zde není nic jiného, co by pozemek kontaminovalo či znevýhodňovalo pro 

velkoplošnou výstavbu. Jednoduché vedení se poměrně snadno dá přeložit, s čímž už ČEZ 

v minulosti souhlasil. Náklady na tuto přeložku byly zahrnuty do nákladů na celkový projekt. 

Přikládá stanovisko k existenci zařízení ve správě Severomoravské energetiky, a. s. ze dne 13. 10. 

2005, dále přikládá vyjádření o existenci podzemních vedení komunikační sítě ČESKÉHO 

TELEKOMU, a.s. Dále uvádí, že disponuje vyjádřením Vodovodů a kanalizací, příp. jiných 

dotčených institucí. V současné době jedná o další možné zástavbě a tato jednání se jeví jako 

úspěšná. Perspektivně zde předpokládá také stavbu zdravotnického zařízení, které je po opavském 

okrese rozptýleno do mnoha samostatných ordinací. V projektu by měly být takové věci, které 

odpovídají běžnému standardu občanské vybavenosti tak, jak jsou zmíněny ve své obsahové náplni. 

Má za to, že novým územním plánem mu může vzniknout škoda, za kterou ponese odpovědnost obec, 

která zasáhla změnou územního plánu do hodnoty nemovitosti tak zásadním způsobem, že část 

pozemku cca 2/5 vyňala z územního plánu úplně, kdy zbylá část pozemku sama o sobě neodpovídá 

možnosti takovýto pozemek plně zastavět. Projekty byly vždy koncipovány tak, aby byla využita do 

budoucna celá plocha pozemku. Pokud jeho projekt bude mít úspěch a rozvojovou tendenci, je zde 
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předpoklad, že také pozemek obce, který na něj navazuje, a to parcela č. 2627/3, bude mimořádně 

zhodnocena, což s ohledem na obecní finance by bylo žádoucí. O připravovaných projektech nechce 

hovořit otevřeně, protože již dva projekty, o nichž vlastník hovořil, a měly být postaveny na jeho 

pozemku, byly postaveny jinde, s vysokou mírou pravděpodobnosti z důvodů, že o nich unikly 

informace na veřejnost. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek se nachází na zemědělských půdách zařazených do I. třídy ochrany. 

V konceptu byla na celém pozemku vymezena návrhová plocha občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury (OV) s označením OP-Z15 s předpokládaným záborem 4,0 ha zemědělské půdy v I. 

třídě ochrany, platný Územní plán města Opavy má na převážné části pozemku vymezenu 

zastavitelnou plochu občanské vybavenosti (OV) s předpokládaným záborem 3,5 ha. Plocha 

občanské vybavenosti této plošné výměry byla na pozemku p. č. 2627/172 v k. ú. Opava-Předměstí 

vymezena již Územním plánem města Opavy před jeho změnami, schváleným Zastupitelstvem 

města Opavy dne 22. 6. 1998, jako plocha pro výstavbu komerčního centra obvodního významu. 

Maximální plošná velikost prodejní plochy komerčních center občanské vybavenosti obvodního 

významu je regulována ukazatelem 1,35 m
2
/1 obyvatele příslušného urbanistického celku, u lokality 

ulice Hradecká se uvedený ukazatel vztahuje na urbanistický celek Kylešovice. Při vymezování 

návrhových ploch v Územním plánu města Opavy se vycházelo z modelování pravděpodobného 

vývoje počtu obyvatel v řešeném území s prognózou vývoje počtu obyvatel do roku 2015. Prognóza 

předpokládala v roce 2015 dosažení 70 000 obyvatel ve správním území města. Konfrontace 

prognóz se skutečným vývojem, evidovaným Českým statistickým úřadem podle výsledků sčítání 

ukázala, že růst počtu obyvatel je prakticky vyloučen. V řešeném území bylo v r. 2011 (podle 

definitivních výsledků sčítání lidu) 58 351 obyvatel, bilance k 31. 12. 2016 je 57 387 obyvatel. 

Vzhledem k pokračujícímu poklesu počtu obyvatel bylo nezbytné přistoupit k dalšímu zreálnění a 

aktualizaci předpokladů vývoje počtu obyvatel do r. 2030, a proto je pro období do r. 2030 v nově 

pořizovaném Územním plánu Opavy reálné uvažovat s dalším poklesem počtu obyvatel – na cca 

56 900 obyvatel. Z této prognózy vycházel optimální rozsah nových ploch pro zástavbu a pro s ní 

související infrastrukturu. Protože v dokumentu Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu Územního plánu Opavy, bylo 

doporučeno zvážit omezení příliš rozsáhlých ploch mimo jiné v k. ú. Opava-Předměstí, a s ohledem 

na požadavek na omezení požadovaných záborů půd nejvyšší kvality dotčeného orgánu chránící 

veřejný zájem na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, byla do návrhu Územního plánu Opavy plocha zmenšena na území 

s předpokládaným záborem 2,2 ha zemědělské půdy. K veřejnému projednání návrhu dotčený orgán 

vydal stanovisko, ve kterém požaduje odůvodnit požadavky na předpokládaný zábor zemědělské 

půdního fondu na půdách zařazených do I. a II. třídy ochrany s ohledem na převažující veřejný 

zájem. Protože celá plocha pozemku se nachází v okrajové části města na půdách nejvyšší kvality a 

svou velikostí významně zasahuje do volné krajiny, doporučujeme návrhovou plochu rozšířit až po 

využití plochy vymezené v návrhu Územního plánu Opavy, která má rozsah 2,2 ha. 

62. Marie Boráková, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku, ve které žádá, aby plocha zahrádkové osady „Ondříčkova“ byla v územním 

plánu s využitím zemědělská – zahrada a ne jako v návrhu plocha pro bydlení, zahradu chce dále 

využívat k pěstování ovoce a zeleniny. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 
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vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Návrh nově 

pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního 

plánu města Opavy. Ponechání pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využití pozemku 

pro pěstování ovoce a zeleniny. 

63. Zdeněk a Šárka Bělákovi, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 3332/43 v k. ú. Opava-Předměstí, ve které žádají, aby tento 

pozemek měl v územním plánu využití jako plocha zemědělská – zahrada a ne jako plocha bydlení 

individuálního – městské a příměstské, stávající zahrada je využívaná jako odpočinková. Také bylo 

investováno hodně peněz.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání 

v udržovacích pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. 

V Územním plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném 

Zastupitelstvem města Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, 

předmětná lokalita byla označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – 

Otická pro novou rodinnou zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). 

Měnit využití území je možné jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. 

Přestože Územní plán města Opavy byl upravován deseti změnami, funkční využití předmětné 

lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území 

v Územním plánu města Opavy i v roce 2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově 

pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního 

plánu města Opavy. Ponechání pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využívat pozemek 

jako zahradu k odpočinku. 

64. Lenka Danzerová, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku k pozemkům v území zahrádkové osady Ondříčkova, ve které žádá, aby tato 

plocha měla v územním plánu využití jako plocha zemědělská – zahrady a ne jako plocha bydlení 

individuálního – městské a příměstské. Pozemek v jejím vlastnictví, vč. spoluvlastnických podílů  

u dalších pozemků, spadají do zemědělského půdního fondu a u všech dotčených pozemků se jedná 
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o BPEJ 5.14.00 a spadá do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, dotčené pozemky jsou 

uvedeny jako druh pozemku zahrada. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Návrh nově 

pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního 

plánu města Opavy. Ponechání pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využívat pozemek 

jako zahradu k odpočinku. 

65. Lenka Podhorná, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku proti ploše OP-P7, ve které žádá, aby lokalita ZO Ondříčkova - Opava zůstala 

v územním plánu i nadále pro využití jako plocha zemědělská – zahrada a ne jako plocha bydlení 

individuálního – městské a příměstské. Uvádí, že si zahradní domek a pozemek koupila za nemalé 

náklady k účelu rekreačnímu, v současné době je tam klid a pohoda, spousta ptáků a zeleně, což 

vlastníkovi velmi vyhovuje. V momentě, kdy tam bude stavba, hluk, auta a ostatní, změní se 

zahrádkářská kolonie na obydlenou zónu.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Návrh nově 
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pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního 

plánu města Opavy. Ponechání pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využívat pozemek 

jako zahradu k odpočinku.  

66. Sylva Marešová, Opava - obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku proti ploše OP-P7, ve které žádá, aby lokalita ZO Ondříčkova - Opava, zůstala 

v územním plánu i nadále pro využití jako plocha zemědělská – zahrada a ne jako plocha bydlení 

individuálního – městské a příměstské. Uvádí, že si zahradní domek a pozemek koupila za nemalé 

náklady k účelu rekreačnímu, v současné době je tam klid a pohoda, spousta ptáků a zeleně, což 

vlastníkovi velmi vyhovuje. V momentě, kdy tam bude stavba, hluk, auta a jiné, každý si bude moci 

začít se stavbou kdykoli, nevidí žádnou budoucnost v této zahradní kolonii k rekreačním účelům.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 

označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Návrh nově 

pořizovaného Územního plánu Opavy využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního 

plánu města Opavy. Ponechání pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využívat pozemek 

jako zahradu k odpočinku. 

67. Stanislav Petřkovský, Opava – obdobná jako č. 12 

uplatňuje námitku proti ploše OP-P7, ve které žádá, aby plocha zahradní osady Ondříčkova měla 

v územním plánu využití jako plocha zemědělská – zahrada a ne jako plocha bydlení.  

Na pozemku chce nadále pěstovat ovoce a zeleninu a odpočívat po náročné práci.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme zapracovat vzhledem k tomu, že jde o urbanisticky cenné území uvnitř 

zastavěného území v blízkosti centra města. Území je vymezeno ulicemi Otická, Gogolova a 

Ondříčkova, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. V těchto ulicích jsou 

vedeny hlavní řady technické infrastruktury, území není limitováno záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, neprotíná ho žádné podzemní ani nadzemní vedení technické infrastruktury, území 

není vystaveno negativním účinkům dopravy ani výrobních provozů. Z těchto důvodů území 

splňuje předpoklady pro kvalitní rodinné bydlení v návaznosti na architektonicky hodnotnou 

vilovou zástavbu. Podmínky stanovené pro plochu bydlení individuálního – městského 

a příměstského (BI) neznemožňují využití pozemků v lokalitě jako zahrady a nebrání v udržovacích 

pracích na stávajících objektech užívaných dle platných kolaudačních rozhodnutí. V Územním 

plánu města Opavy, v jeho původním znění před změnami, schváleném Zastupitelstvem města 

Opavy dne 22. 6. 1998 nebylo toto území určené pro zahrádkovou osadu, předmětná lokalita byla 
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označena jako přestavbové území zahrádkářské kolonie Ondříčkova – Otická pro novou rodinnou 

zástavbu vymezením plochy rodinné zástavby městského typu (RM). Měnit využití území je možné 

jen změnou územního plánu, o jejím pořízení rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo 

obce, tzn. Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Přestože Územní plán města Opavy byl 

upravován deseti změnami, funkční využití předmětné lokality zůstalo nezměněno. Plochou pro 

rodinnou zástavbu městského typu bylo předmětné území v Územním plánu města Opavy i v roce 

2009, v době prodeje jednotlivých pozemků. Návrh nově pořizovaného Územního plánu Opavy 

využití plochy nemění, přebírá záměr z platného Územního plánu města Opavy. Ponechání 

pozemku v ploše pro rodinnou zástavbu nebrání využívat pozemek jako zahradu k odpočinku. 

 

k. ú. Komárov u Opavy 

68. Božetěch Budínský a Věra Budínská, Komárov 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 951/138 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které žádají změnu využití 

tohoto pozemku z orné půdy na zahradu, mají zájem zahradu oplotit. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemek p. č. 951/138 v k. ú. Komárov u Opavy přímo navazuje na stabilizované území zástavby 

rodinných domů v zahradách, které tvoří zastavěné území v této lokalitě. Zařazení pozemku do 

ploch zemědělských – zahrady (ZZ) odpovídá charakteru využití území, které je v měřítku širším 

než stanovují hranice pozemků využíváno k pěstování ovoce a zeleniny. Vymezením plochy 

zemědělské – zahrady (ZZ) na pozemku nedojde k navýšení záborů zemědělské půdy. Takto 

označené pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu a také fakticky jsou využívány 

k produkci zemědělských plodin. Vymezením plochy zemědělských – zahrady (ZZ) na pozemku 

umožní jeho oplocení. 

69. Stanislav Žídek, Komárov 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zamýšlenou zástavbou v lokalitě „Na prutech“ KO-Z21. 

Uvádí, že vzhledem k velmi špatnému životnímu prostředí v této lokalitě si nepřeje jeho další 

zhoršování v důsledku jakékoli výstavby. Jednalo by se o další zvýšení hlukové zátěže, prašnosti, 

navýšení automobilového provozu, ztráty pozemní vody a další nepříznivé dopady na život v této 

lokalitě. Velmi důležitým by byla ztráta vysoce kvalitní zemědělské půdy přímo u zemědělského 

družstva. Také by mu vadilo skupování parcel spekulanty, kteří by se o své pozemky nestarali a 

nikdo by je nedonutil je udržovat (náletové rostliny, plevel). Přeje si zde zachovat stávající stav 

(orná půda). 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Plocha KO-Z21 je v návrhu vymezena jako návrhová plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

s využitím pro rodinné domy a venkovské usedlosti. Návrhová plocha navazuje na stabilizované 

zastavěné území poblíž centra obce a využívané především k bydlení, se kterou vytváří spojitou a 

svých charakterem jednotnou funkční plochu smíšeného venkovského bydlení. Plocha byla 

navržena v části Komárova v území, které není dotčeno negativními vlivy ze silniční a železniční 

dopravy, ani negativními vlivy výrobních provozů a nachází se mimo záplavová území a jeho 

aktivní zóny. Plochu doporučujeme ponechat, protože je návrhovou plochou umožňující rozvoj 

bydlení v klidné lokalitě městské části Komárov orientované na jih. Plochy bydlení v této městské 

části jsou navrhovány také proto, že v městské části Komárov a jeho nejbližším okolí jsou 

situovány dynamicky se rozvíjející výrobní a podnikatelské areály a jejich vymezením budou 

vytvořeny podmínek pro bydlení v blízkosti zaměstnání bez výrazného nárůstu dopravního 

zatížení území. Plocha KO-Z21 není zcela novou návrhovou plochou pro bydlení, v platném 

Územním plánu města Opavy je už tato plocha pro rodinnou zástavbu venkovského typu navržena a 

do návrhu nového Územního plánu Opavy byla převzata v menším rozsahu. Protože k. ú. Komárov 
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u Opavy, kromě části Komárovské Chaloupky, se nachází téměř výhradně na zemědělské půdě ve 

II. třídě ochrany a stávající charakter zástavby neumožňuje její další zahušťování, není možné se při 

vymezování rozvojových ploch zcela vyhnout záborům zemědělské půdy v této kvalitě. Rozsah 

návrhových ploch pro bydlení, tzn. také předpokládaných záborů zemědělské půdy v této třídě 

ochrany, bude zredukován zmenšením rozsahu plochy s označením KO-Z17 v území mezi silnicí 

I/11 a celostátní železniční tratí, tato návrhová plocha v rozsahu vymezeném v návrhu Územního 

plánu Opavy nenaplňuje prioritu závazného republikového dokumentu, tj. Politiky územního 

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční 

dopravy na plochy bydlení. 

  

70. Silvie Křížová, Komárov - obdobná jako č. 69 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 471 a 708/11 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které nesouhlasí, 

aby tyto parcely byly určeny pro zástavbu. Uvádí, že:  

 jde o zemědělskou půdu s vysokou bonitou,  

 v případě výstavby cca 70 rodinných domků dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti, která může 

trvat i několik let, již nyní je značná hlučnost a prašnost způsobená provozem na ul. Ostravská 

 uskuteční-li se výstavba RD zhorší se v lokalitě životní prostředí (převažující jižní větry budou 

po dobu výstavby přinášet polétavý prach, stavební materiál a jiné věci ze stavby na pozemek 

vlastníka, zvýší se náklady na údržbu a opravy), zároveň nebude moci větrat, 

 v oblasti se nachází spodní zdroje vody (přibližně 1,5 až 4 m pod povrchem), vlastník je využívá 

pro domácnost a hrozí, že prameny budou kontaminovány, popř. odkloněny nebo zničeny (vyschnutí 

studny) a dojde k tomu, že bude muset používat ve zvýšené míře vodu z městské sítě, tím opět vzroste 

spotřeba a náklady, 

 někteří spekulanti odkoupí parcely, několik let se nebudou o ně starat, pozemek nechají zarůst 

vysokou trávou a plevelem, který bude létat na pozemek vlastníka a nikdo spekulanty nedonutí 

pozemek udržovat v dobrém stavu, 

 noví majitelé si mohou v domě zřídit živnost (autodílna, zámečnictví apod.) a nebudou 

respektovat vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 

 může se stát, že vlastníci nových RD budou topit neekologicky a veškerý popílek a spad bude 

ničit majetek vlastníka a nedovolí mu větrat, opět zvýšené náklady na údržbu domu a zahrady. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětné pozemky jsou součástí plochy KO-Z21, která je vymezena jako návrhová plocha 

smíšená obytná venkovská (SV) s využitím pro rodinné domy a venkovské usedlosti. Návrhová 

plocha navazuje na stabilizované zastavěné území poblíž centra obce a využívané především 

k bydlení, se kterou vytváří spojitou a svých charakterem jednotnou funkční plochu smíšeného 

venkovského bydlení. Plocha byla navržena v části Komárova v území, které není dotčeno 

negativními vlivy ze silniční a železniční dopravy, ani negativními vlivy výrobních provozů a 

nachází se mimo záplavová území a jeho aktivní zóny. Plochu doporučujeme ponechat, protože je 

návrhovou plochou umožňující rozvoj bydlení v jedné z mála klidných lokalit městské části 

Komárov orientované na jih. Plochy bydlení v této městské části jsou navrhovány také proto, že 

v městské části Komárov a jeho nejbližším okolí jsou situovány dynamicky se rozvíjející výrobní a 

podnikatelské areály a jejich vymezením budou vytvořeny podmínek pro bydlení v blízkosti 

zaměstnání bez výrazného nárůstu dopravního zatížení území. Plocha KO-Z21 není zcela novou 

návrhovou plochou pro bydlení, v platném Územním plánu města Opavy je už tato plocha pro 

rodinnou zástavbu venkovského typu navržena a do návrhu nového Územního plánu Opavy byla 

převzata v menším rozsahu. Protože k. ú. Komárov u Opavy, kromě části Komárovské Chaloupky, 

se nachází téměř výhradně na zemědělské půdě ve II. třídě ochrany a stávající charakter zástavby 

neumožňuje její další zahušťování, není možné se při vymezování rozvojových ploch zcela vyhnout 

záborům zemědělské půdy v této kvalitě. Rozsah návrhových ploch pro bydlení, tzn. také 

předpokládaných záborů zemědělské půdy v této třídě ochrany, bude zredukován zmenšením 

rozsahu plochy s označením KO-Z17 v území mezi silnicí I/11 a celostátní železniční tratí, tato 
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návrhová plocha v rozsahu vymezeném v návrhu Územního plánu Opavy nenaplňuje prioritu 

závazného republikového dokumentu, tj. Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy na plochy bydlení.  

Plocha smíšená venkovská (SV) připouští pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nebude snižovat 

kvalitu obytného prostředí souvisejících území a nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví 

z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší.  

71. Jarmila Erbanová, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 841/17 v k. ú. Komárov u Opavy, ve které nesouhlasí se 

zmenšením jeho zastavitelnosti oproti platnému územnímu plánu. Návrhem územního plánu Opavy 

je dotčeno využití tohoto pozemku, který dle nyní platného územního plánu je pozemkem 

zastavitelným v rozloze cca 5 400 m
2
. Nový územní plán by umožnil zastavět pozemek pouze 

v rozloze odpovídající méně než polovině rozlohy současné zastavitelnosti. Zmenšení zastavitelné 

plochy je neodůvodnitelné, navíc v situaci, kdy na sousedním pozemku p. č. 841/40 již rodinný dům 

umístěný je. Z urbanistického hlediska je vhodné doplnit zástavbu v této lokalitě po úroveň již 

existujícího domu na pozemku p. č. 841/40. Pozemek p. č. 841/17 je zařazen do 4. a 5. třídy ochrany 

ZPF. Nejde tedy o nijak zvlášť kvalitní zemědělskou půdu. V území se nenachází žádné limity, které 

by zastavitelnosti v původním rozsahu bránily, vlastník má o jeho využití v souladu se stávajícím 

územním plánem dlouhodobě zájem, není zde jiný veřejný zájem, který by převyšoval zájem 

vlastníka naložit se svým pozemkem tak, jak je již několik let určeno v územním plánu. Předmětný 

pozemek, dojde-li ke schválení územního plánu v této podobě, velmi významně klesne na ceně. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) s označením KO-Z41 doporučujeme zvětšit 

k hranici zastavěného území vymezeného východně od této plochy, tj. na úroveň pozemku p. č. 

841/17 v k. ú. Komárov u Opavy. Vzhledem k tomu, že plocha je tvořena dvěma souběžnými 

úzkými protáhlými pozemky rozdílné šířky (jeden šířky cca 21 m, druhý šířka cca 24 m) a 

zvětšenou návrhovou plochu bude možné zastavět více rodinnými domy, ke kterým bude nutné 

zajistit příjezd dostatečné šířky, bude rozhodování o změnách v této ploše podmíněno zpracování 

územní studie, která stanoví zejména umístění a nezbytnou velikost veřejného prostranství 

s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

k. ú. Malé Hoštice 

72. Barbara Litomiská, Vyskytná 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 766/36 v k. ú. Malé Hoštice a žádá o zařazení celého pozemku do 

zastavitelné plochy bydlení v souladu s legitimním očekáváním podle současně platného územního 

plánu, kde je část plochy jako zastavitelná a část v rezervě s následným převedením do plochy 

zastavitelné, vše pro funkci bydlení Současně žádá zrušení návrhu zeleně ochranné. Využití pro 

bydlení odpovídá i návrh obslužných komunikací a přístup z ul. Horní tak, aby bylo území co 

nejlépe využito účelově a hospodárně v souladu s cíli územního plánování. Již v rámci 

projednávaného konceptu byl návrh zastavitelné plochy zmenšen oproti platnému územnímu plánu, 

v rámci nynějšího projednání je návrh ještě více omezen bez jakéhokoliv uvedení důvodů 

v odůvodnění. Území je vhodné pro zástavbu, jelikož dojde k ucelení zastavěné části v historicky 

dané rozvojové ose, která je reprezentována sever-jih. Projednávaný územní plán tento vývoj 

nerespektuje a rozšiřuje rozvoj uměle ve směru východ - západ. Oproti konceptu je návrh 

zastavitelné plochy zahrnující daný pozemek včetně plochy ochranné zeleně v jiném rozsahu, nikde 

však není zdůvodněno, proč k této změně došlo. Navíc rozsah zeleně při současném zastavěném 

území je výrazně menší než u zastavitelné plochy. Absentuje popis, z jakého důvodu je ochrana 

stávajících ploch bydlení méně významná před ochranou ještě nezastavěných. Rozsah návrhu 

zastavitelných ploch v obci Malé Hoštice neodpovídá požadavkům územního plánování. Některé 

plochy jsou ve značném rozsahu, ačkoliv z hlediska zákona je využít nelze. Jedná se např. o plochu 

nad sportovním areálem u ul. Sportovní (pozemek 592/1 a 592/3), kdy je min. 35% zasaženo 
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ochranným pásmem plynovodu, navíc se jedná o půdu nejvyšší ochrany. Návrh takových ploch 

následně omezuje možnost navrhovat zastavitelné plochy ve výhodnějších lokalitách, ve kterých je 

právě pozemek dotčený námitkou. V případě, že bude územní plán respektovat zákonné požadavky 

při účelném návrhu zastavitelných ploch, kdy nebudou navrhovány lokality nevhodné k zastavění a 

bude dána možnost logicky a vhodně využít k bydlení jiné plochy, např. námitkou dotčený pozemek, 

je možné respektovati v nutném rozsahu (max. v šíři výběžku na ul. Horní) zeleň tvořící bariéru 

mezi bydlením a podnikáním. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy bude upravena velikost návrhové plochy MH-Z1, zahrnující 

návrhovou plochu pro bydlení vymezenou v platném Územním plánu města Opavy a část 

výhledové plochy pro bydlení bez konkrétního vymezení komunikace v této ploše. Severní část 

pozemku není účelné vymezovat jako zastavitelnou plochu pro bydlení, protože v tomto území se 

nachází dvě trasy nadzemního vedení VN 22 kV s ochranným pásmem, které výrazně limitují 

realizaci nadzemních staveb. V této části pozemku je vymezena plocha zeleně ochranné, která 

odděluje návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) s označením MH-Z1 od návrhové 

plochy smíšené výrobní (VS), která je v území vymezena severněji. Rozvoj bytové zástavby  

na území Malých Hoštic v ose sever - jih je limitován ze severu nejen nadzemním vedením VN 22 

kV, ale především záměrem přeložky silnice I/56, pro kterou je vymezen koridor dopravní 

infrastruktury silniční s označením K3-DS. Záměr přeložky silnice I/56 je převzat z nadřazené 

územně plánovací dokumentace kraje, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále 

jen „ZÚR MSK“), která je závazná pro územně plánovací dokumentací obcí v Moravskoslezském 

kraji, kde je vymezen koridor silniční dopravy nadmístního významu s označením „D55 I/56 Opava 

– Ludgeřovice, přeložky a homogenizace šířkového uspořádání, čtyřpruhová směrově dělená silnice 

I. třídy“. Tato stavba nadmístního významu je v ZÚR MSK zařazena mezi veřejně prospěšné stavby 

a také v návrhu Územního plánu Opavy je veřejně prospěšnou stavbou. Rozšířením plochy bydlení 

severním směrem ke koridoru pro přeložku silnice I. třídy, navíc v blízkosti plánovaných 

napojovacích ramen do budoucí kruhové křižovatky, tzv. Kateřinský uzel, je v rozporu s prioritou 

závazného republikového dokumentu, tj. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy na plochy bydlení. Tuto 

prioritu nenaplňuje také návrhová plocha pro bydlení MH-Z2 podél silnice I/56 ve stávající trase 

(ul. Ostravská), proto bude z návrhu vypuštěna. Z jihu je vymezování rozvojových ploch omezeno 

železniční tratí č. 317 Opava východ – Hlučín a jejím ochranným pásmem a protipovodňovou hrází 

vybudovanou podél Kateřinského potoka, zabraňující rozlivu řeky Opavy do zastavěné části 

Malých Hoštic. Při vymezování rozvojových ploch pro bydlení v území byly do návrhu převzaty 

dosud nevyužité návrhové plochy z platného Územního plánu města Opavy v rozsahu, který 

splňoval požadavky nadřazených závazných dokumentací a s ohledem na situování dynamicky se 

rozvíjejících výrobní a podnikatelských areálů v blízkém okolí. Vymezením těchto rozvojových 

ploch budou vytvořeny podmínky pro bydlení v blízkosti zaměstnání bez výrazného nárůstu 

dopravního zatížení území. Na předmětném pozemku byla v konceptu Územního plánu Opavy 

vymezena návrhová plocha pro bydlení k hranicím ochranného pásma venkovního vedení VN 22 

kV. Protože však na území Malých Hoštic je nedostatečná kapacita dešťové kanalizace, která je  

při přívalových srážkách přetížena a neodvádí dostatečně dešťové vody a je omezujícím faktorem 

pro větší rozsah zastavitelných ploch, jak vyplynulo ze studie „Odtokové poměry Malé Hoštice“, 

(zpracovatel Ing. Ladislav Holčák, 05/2015), byl na celém území Malých Hoštic v návrhu 

Územního plánu Opavy zmenšen rozsah zastavitelných ploch a stanovena intenzita využití 

pozemků v k. ú. Malé Hoštice do 40%. Pro účelné využití návrhové plochy komunikace s označení 

MH-Z25 byla souběžně s ní ponechána návrhová plocha pro bydlení MH-Z21, jejíž rozsah byl 

z výše uvedených důvodu v návrhu také zmenšen. Navrhovaná komunikace bude také umožňovat 

příjezd do návrhové plochy smíšené výrobní (VS) v severní části Malých Hoštic. Část pozemku  

p. č. 766/36 v k. ú. Malé Hoštice je v platném Územním plánu města Opavy součástí výhledové 

plochy rodinné zástavby, která je územní rezervou, tj. plochou, jejíž potřebu a velikost je nutné 

prověřit a nezakládá jistotu, že se skutečně stane návrhovou plochou. Územní rezerva byla 
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prověřena v rámci pořizování nového Územního plánu Opavy (veřejné projednání jeho konceptu a 

veřejné projednání jeho návrhu), ve kterém byly promítnuty limity území, zohledněny hodnoty 

území, záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje ZÚR MSK spolu s prioritami 

uvedenými v Politice územního rozvoje České republiky. Návrhová plocha smíšená obytná 

venkovská (SV) s označením MH-Z11 je tvořena z části dosud nevyužitou návrhovou plochou 

rodinné zástavby vesnického typu (RV), převzatou z platného Územního plánu města Opavy, která 

byla rozšířena o navazující pozemek. Velikost návrhové plochy smíšené obytné MH-Z11, 

zahrnující pozemky p. č. 592/1 a 592/3 v k. ú. Malé Hoštice, byla prověřena zpracováním záměru 

v podobě zastavovací studie, která zohlednila požadavky vlastníka a správce technické 

infrastruktury, která územím prochází. V zastavovací studii je respektováno ochranné pásmo VTL 

plynovodu, které je 4 m na obě strany od osy zařízení, v bezpečnostním pásmu je navržena 

obslužná komunikace, umožňující oboustrannou zástavbu uvnitř vymezené plochy. Vlastní objekty 

rodinných domů přitom jsou navrženy mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Dle zastavovací 

studie je možné návrhovou plochu zastavět cca 30 samostatně stojícími rodinnými domy 

v zahradách, které také splňují požadavek na intenzitu využití pozemků do 40%, stanovenou  

pro území v k. ú. Malé Hoštice. 

73. Martina Konečná, Libuše Pekárková, Pavla Ribková, Karla Holanová, Adéla Tamfalová, 

Andrea Barancová, Emilie Lhotská, Miroslav Kara, Hubert Bia, Malé Hoštice, Opava 

uplatňují námitku k pozemkům p. č. 724, 725, 737/21, 737/20, 737/19, 737/18,737/17, 737/15 a 

737/14 v k. ú. Malé Hoštice a žádají o přezkoumání rozhodnutí o změně územního plánu na jejich 

pozemcích a to z následujících důvodů: 

a) Vyjmutím z návrhu na změnu využití parcel k vesnické zástavbě dojde k narušení celistvosti 

zástavby v této lokalitě, ze tří stran od těchto parcel je nebo bude možná zástavba obytných 

domů. Ulice bude podle návrhu pouze na jedné straně přerušena nevzhledným pásem orné 

půdy. Podle starostky městské části Malé Hoštice také zastupitelstvo městské části podporuje 

myšlenku zaplnění této ulice obytnými domy (doloženo „Výpis usnesení ze 14. zasedání 

zastupitelstva městské části Opava-Malé ze dne 20. 6. 2016“), 

b) Rovněž vysvětlení důvodu, proč nebyly do návrhu nového územního plánu (dále jen ÚP) 

zahrnuty výše uvedené parcely z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu, je 

nedostatečným argumentem, protože jiné plochy velké rozlohy, které slouží jako zemědělská 

půda jsou v návrhu nového ÚP určeny jako smíšené obytné venkovské plochy. Týká se to např. 

parcely 592/3, jejímž vlastníkem je Statutární město Opava, kde není ani potřebná 

infrastruktura. Zde se s podivem o ochraně zemědělského fondu nehovoří! 

c) Dalším návrhem pro nevyhovění byl nedostatečný odvod povrchových vod v případě velkých 

dešťů, což je ale běžné řešit využitím drenáží a retenčních nádrží, které by jistě byly podmínkou 

při stavebním řízení. 

d) Dále bylo argumentováno nevhodným rozparcelováním stávajících pozemků, majitelé jsou již 

předem dohodnuti na přerozdělení poměrných částí těchto pozemků, aby byly vhodné 

k výstavbě. 

e) Majitelé výše uvedených parcel jsou starousedlíci, kteří chtějí využít zděděné či darované 

pozemky k upevnění rodinných vazeb výstavbou rodinných domů a nemusejí se přesídlit mimo 

území městské části Malé Hoštice. 

f) Dva majitelé pozemku číslo parcely 592/1 koupili pozemky ze spekulativních důvodů, nemají 

k území žádný vztah a vazby a přesto byl pozemek o výměře 18492 m
2
 navržen z původního 

účelu orné půdy ke stavebním účelům. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Vymezením tohoto území pro bydlení bude vytvořen předpoklad pro doplnění stávající zástavby 

do kompaktního celku s možností využití stávající technické infrastruktury podél dnes 

jednostranně zastavěné komunikace. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je v souladu 

s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné 

infrastruktury. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení s předpokládaným záborem 0,9 ha v II. 
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třídě ochrany bude kompenzováno zrušením návrhové plochy HM-Z2 s předpokládaným záborem 

0,5 ha na zemědělských půdách v I. třídě ochrany, protože tato návrhová plocha nenaplňuje 

prioritu závazného republikového dokumentu, tj. Politiky územního rozvoje České republiky,  

ve znění Aktualizace č. 1., na zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy na plochy bydlení. 

Návrhová plocha smíšená obytná venkovská (SV) s označením MH-Z11 je tvořena z části dosud 

nevyužitou návrhovou plochou rodinné zástavby vesnického typu (RV), převzatou z platného 

Územního plánu města Opavy, která byla rozšířena o navazující pozemek. Velikost návrhové 

plochy smíšené obytné MH-Z11, zahrnující pozemky p. č. 592/1 a 592/3 v k. ú. Malé Hoštice, byla 

prověřena zpracováním záměru v podobě zastavovací studie, která zohlednila požadavky vlastníka 

a správce technické infrastruktury, která územím prochází. V zastavovací studii je respektováno 

ochranné pásmo VTL plynovodu, které je 4 m na obě strany od osy zařízení, v bezpečnostním 

pásmu je navržena obslužná komunikace, umožňující oboustrannou zástavbu uvnitř vymezené 

plochy. Vlastní objekty rodinných domů přitom jsou navrženy mimo bezpečnostní pásmo VTL 

plynovodu. Dle zastavovací studie je možné návrhovou plochu zastavět cca 30 samostatně 

stojícími rodinnými domy v zahradách, které také splňují požadavek na intenzitu využití pozemků 

do 40%, stanovenou pro území v k. ú. Malé Hoštice. Plocha je orientována rovnoběžně podél ulice 

Sportovní, která je jednostranně již zastavěna rodinnými domy. V prostoru ulice Sportovní se 

nachází vodovodní a kanalizační řad, trasa plynu a venkovní vedení 22 kV. Návrhová plocha 

bydlení je tří stran navazuje na zastavěné území s převažující funkcí bydlení v dané lokalitě a 

doplňuje ho o rozvojovou plochu pro zástavbu rodinného bydlení. 

74. Ing. Josef Šafarčík a Helena Šafarčíková 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 185/6 v k. ú. Malé Hoštice, ve které požadují změnu využití části 

pozemku ze zemědělské plochy na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) a zemědělskou, 

zahrada podobně jako sousední parcela č. 185/7. Horní část parcely je výškově podobně jako 

parcela č. 185/7, kde je v plánu změnu umožnit, ale je také výše než už zastavěné parcely podél 

celé hráze, kde bude problém s případnou vodou jistě zásadnější! Horní část parcely potřebují 

nutně využít pro výstavbu rodinného domu z důvodu vyřešení stávající tíživé bytové situace. 

V místě trvalého bydliště využívají bývalý septik ke sběru a zásobě dešťové vody a toto vidí jako 

důležité i pro nové bydlení. Také příjezdové cesty lze řešit zatravňovacími dlaždicemi bez nutnosti 

zátěže území stékající vodou ze zpevněných ploch.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Rozšíření návrhové ploch MH-Z13 západním směrem umožní rozšíření kompaktní zástavby 

v plochách s dostupnou veřejnou infrastrukturou mimo záplavové území v návaznosti na již 

zastavěné území. Návrhová plocha bydlení v severní zvýšené části pozemků respektuje také 

požadavek správce toku Povodí Odry s. p., který byl uplatněn ke studii „Odtokové poměry Malé 

Hoštice“, (zpracovatel Ing. Ladislav Holčák, 05/2015), nezastavovat plochy v nejnižším místě 

v okolí protipovodňové hráze, kterou je jižní část území chráněna před rozlivem řeky Opavy. 

k. ú. Milostovice 

75. Tomáš Klapetek, Opava 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Milostovice, ve které nesouhlasí s vytvořením 

lokálního biocentra L62 LBC z důvodu hospodařícího zemědělce.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemek je dotčen lokálním biocentrem L62 LBC vymezeným v zemědělské krajině a doplňuje  

pro krajinu typická stanoviště biocenter o daných velikostních parametrech, propojených navzájem 

prostřednictvím biokoridorů. V dané lokalitě jsou do navazujících biokoridorů zahrnuty pozemky 

s polní cestou, s korytem vodního toku a souvislý pás vzrostlé zeleně podél něho, které jsou  

ve vlastnictví statutárního města Opavy a České republiky. Tato skutečnost může pomoci realizaci 
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prvků ÚSES v lokalitě. Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby realizace této části 

ÚSES omezen. Úprava vymezení prvků ÚSES v jiné pozici je možná v podrobnější dokumentaci  

na základě jednání s vlastníky v rámci pozemkových úprav za dodržení parametrů ÚSES. 

V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž 

součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území z územně 

analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém snížené 

ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a 

nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování územních plánu  

v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování studie a jejího 

zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

 

76. Vlastimil Paleta, Milostovice 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 142, 71 a st. 34/1 v k. ú. Milostovice, ve které požaduje změnu 

funkční plochy z plochy smíšené obytné venkovské (SV) na plochu smíšenou obytnou – farmy (SF). 

Jedná se o zemědělskou usedlost, na které historicky byla a stále je provozována zemědělská 

činnost na živnost.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění:  

Využívání objektů na pozemcích odpovídá charakteristice plochy smíšené obytné – farmy (SF),  

na pozemcích se nachází zemědělská usedlost. Vymezená plocha smíšená obytná - farmy (SF) 

zahrnuje rodinné domy majitelů nebo nájemců farmy, dále stavby a zařízení pro chov 

hospodářských zvířat a stavby pro skladování zemědělských produktů a pro zemědělskou 

mechanizaci za podmínky, že negativní účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity 

uvedené v příslušných předpisech a nebudou snižovat pohodu bydlení na sousedících plochách. 

77. Vlastimil Paleta, Milostovice 

uplatňuje námitku k pozemku p. č. 434/3 v k. ú. Vávrovice, ve které nesouhlasí s lokálním 

biokoridorem na pozemku, považuje za nevhodně umístěný souběžně se silnicí, požaduje ponechat 

plochu zemědělskou „Z“. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemkem prochází lokální biokoridor L60 LBK, který je pokračováním lokálního biokoridoru L66 

LBK vymezeným podél severní části zastavěného území Milostovic. Oba lokální biokoridory jsou 

vedeny podél stávající komunikace silnice III/46011 pro posílení zeleně podél komunikace. 

Biokoridory byly vymezeny také s ohledem na skutečnost, že v území se nacházejí v blízkosti 

pozemků pozemky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a zahrnuje pozemek statutárního města 

Opavy, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. Dosavadní způsob 

obdělávání pozemků není do doby realizace této části ÚSES omezen. Úprava vymezení prvků 

ÚSES v jiné pozici je možná v podrobnější dokumentaci na základě jednání s vlastníky v rámci 

pozemkových úprav za dodržení parametrů ÚSES. V současnosti je pořizována „Územní studie 

krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou 

využita data a informace o území z územně analytických podkladů doplněná o doplňující 

průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené 

vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude 

podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich 

změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci 

ÚSES nedojde. 

78. Markéta Čechová, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku k pozemkům p. č. 195/5, 195/6 a 195/7 v k. ú. Milostovice, ve které nesouhlasí 

s umístěním biokoridoru L63 na pozemcích. Do roku 2006 probíhaly ve Vlaštovičkách pozemkové 
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úpravy a k těm byla přiřazena část katastru Milostovice. Na sboru zástupců došlo i na řešení 

biokoridoru, musel se vytvořit nový biokoridor, vytáhla se parcela 195/8 a byla přičleněna k polní 

cestě, která tvoří hranici mezi katastry Vlaštovičky – Milostovice, a že tento koridor povede tam. 

Během scelování, i když nemuseli, tvrdě využili 3% krácení z výměry pozemku údajně na tyto věci. 

To znamená, že město Opava má pozemky pro biokoridor už 10 let připraveny, ale nikdo nesadí. Na 

pozemcích, i když udělali několik ústupků, se stále něco zakresluje a bere se další půda, na které 

rodina hospodaří. Pole plynule navazuje na pozemky stávající zemědělské usedlosti, jak tomu bylo i 

v minulosti. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Pozemky protíná nově navržený lokální biokoridor L63 LBK zahrnující pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Opavy, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě.  

Do biokoridoru byl zahrnut pozemek s polní cestou, souběžný pozemek s korytem vodního toku a 

souvislý pás vzrostlé zeleně podél něho, pozemek p. č. 195/8 v k. ú. Milostovice ve vlastnictví 

statutárního města Opavy je do biokoridoru zahrnut také. Souběžné pozemky polní cesty a vodního 

toku v hranicích katastrů oddělují od sebe zemědělskou usedlost v k. ú. Vlaštovičky a pole, které je 

součástí k. ú. Milostovice. Trasa biokoridoru v této lokalitě byla vymezena v souladu 

s navrhovanými komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) zpracovanými pro k. ú. Vlaštovičky. 

Šířka biokoridoru odpovídá parametrům stanoveným pro prvky ÚSES a je v souladu s požadavkem 

dotčeného orgánu chránící veřejný zájem podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby 

realizace této části ÚSES omezen. Úprava vymezení prvků ÚSES v jiné pozici je možná 

v podrobnější dokumentaci na základě jednání s vlastníky v rámci pozemkových úprav za dodržení 

parametrů ÚSES. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, 

OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území 

z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém 

snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené 

prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování 

územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování 

studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

k. ú. Podvihov 

79. Petr Měch, Komárov, Bc. Ivana Čížová, Podvihov 

uplatňují námitku k pozemku p. č. 544/2 v k. ú. Podvihov, ve které nesouhlasí s navrhovanou verzí 

nového územního plánu na tomto pozemku. Podle současně platného územního plánu se pozemek 

544/2, k. ú. Podvihov nachází v ploše určené pro výstavbu rodinných domů, v návrhu nového 

územního plánu již není umístěna v ploše pro výstavbu rodinných domů. Na parcele je plánována 

výstavba rodinného domu, za tím účelem byl v březnu 2016 pozemek zakoupen jako stavební 

parcela. Stavba má být započata na podzim 2016. V současné době probíhá tvorba projektové 

dokumentace pro povolení rodinného domu. Žádost o stavební povolení bude podána na odbor 

výstavby nejpozději koncem září 2016. Ze zmíněných důvodů žádají o opětovné umístění pozemku 

do plochy smíšené obytné venkovské. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

V lokalitě jižně od ulice Žitná (pozemek p. č. 1153/1 v k. ú. Podvihov), která je veřejně přístupnou 

pozemní komunikací, byly v souladu s platným Územním plánem městské části Opava - Podvihov 

upraveny pozemkové hranice za účelem výstavby rodinného domu. Již je zpracovaná projektová 

dokumentace pro jeho výstavbu. Vymezením plochy bydlení v tomto území, v rozsahu pozemku p. 

č. 544/2 v k. ú. Podvihov a dalších navazujících pozemků, je vytvořen předpoklad pro doplnění 

stávající zástavby podél dnes jednostranně zastavěné komunikace s možností využití stávající 

technické infrastruktury. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je v souladu s účelným 
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využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. 

Předmětná lokalita se nachází na zemědělských půdách ve IV. a částečně V. třídě ochrany 

s předpokládaným záborem cca 1,2 ha zemědělské půdy. 

80. Eva Pavelková, Podvihov – obdobná jako č. 79 

uplatňuje námitku ke změně pozemků p. č. 542/11, 542/3, 542/15 a 542/14 v k. ú. Podvihov z plochy 

smíšené obytné venkovské na plochu zemědělskou. Pozemky byly pořízeny dle stávajícího územního 

plánu jako plochy určené pro výstavbu obytnou venkovskou a je zde plánovaná výstavba RD. 

V rámci rozdělení parcely, které zde proběhlo, došlo i k dodržení plánu na výstavbu místní 

komunikace (542/15). Změnou územního plánu by taktéž došlo k zmaření investice. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

V lokalitě jižně od ulice Žitná (pozemek p. č. 1153/1 v k. ú. Podvihov), která je veřejně přístupnou 

pozemní komunikací, byly v souladu s platným Územním plánem městské části Opava - Podvihov 

upraveny pozemkové hranice za účelem výstavby rodinných domů. Vymezením plochy bydlení  

v tomto území, v rozsahu pozemků p. č. 542/11, 542/3, 542/15 a 542/14 v k. ú. Podvihov a dalších 

navazujících pozemků, je vytvořen předpoklad pro doplnění stávající zástavby podél dnes 

jednostranně zastavěné komunikace s možností využití stávající technické infrastruktury. 

Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je v souladu s účelným využitím a prostorovým 

uspořádáním území a s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. Předmětná lokalita se 

nachází na zemědělských půdách ve IV. a částečně V. třídě ochrany s předpokládaným záborem 

cca 1,2 ha zemědělské půdy. 

81. Miloš Pavelek, Podvihov – obdobná jako č. 79 

uplatňuje námitku ke změně pozemků p. č. 542/13 a 542/12 v k. ú. Podvihov z plochy smíšené 

obytné venkovské na plochu zemědělskou. Pozemky byly pořízeny dle stávajícího územního plánu 

jako plochy určené pro výstavbu obytnou venkovskou. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

V lokalitě jižně od ulice Žitná (pozemek p. č. 1153/1 v k. ú. Podvihov), která je veřejně přístupnou 

pozemní komunikací, byly v souladu s platným Územním plánem městské části Opava - Podvihov 

upraveny pozemkové hranice za účelem výstavby rodinných domů. Vymezením plochy bydlení  

v tomto území, v rozsahu pozemků p. č. 542/12 a 542/13 v k. ú. Podvihov a dalších navazujících 

pozemků, je vytvořen předpoklad pro doplnění stávající zástavby podél dnes jednostranně 

zastavěné komunikace s možností využití stávající technické infrastruktury. Vymezení zastavitelné 

plochy pro bydlení je v souladu s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a 

s hospodárným využíváním veřejné infrastruktury. Předmětná lokalita se nachází na zemědělských 

půdách ve IV. a částečně V. třídě ochrany s předpokládaným záborem cca 1,2 ha zemědělské půdy. 

82. Jan Mička, Opava, Eva Pavelková, Podvihov – obdobná jako č. 79 

uplatňuje námitku ke změně pozemku p. č. 542/10 v k. ú. Podvihov z plochy smíšené obytné 

venkovské na plochu zemědělskou. Na řešeném území došlo k rozdělení parcely na více parcel s tím, 

že se zde bude území zastavovat dle platného územního plánu. Parcela, jež je v jejich vlastnictví, 

byla pořízena za účelem výstavby rodinného domu a v letošním roce by mělo dojít k zahájení 

výstavby.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

V lokalitě jižně od ulice Žitná (pozemek p. č. 1153/1 v k. ú. Podvihov), která je veřejně přístupnou 

pozemní komunikací, byly v souladu s platným Územním plánem městské části Opava - Podvihov 

upraveny pozemkové hranice za účelem výstavby rodinných domů. Vymezením plochy bydlení v 
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tomto území, v rozsahu pozemku p. č. 542/10 v k. ú. Podvihov a dalších navazujících pozemků, je 

vytvořen předpoklad pro doplnění stávající zástavby podél dnes jednostranně zastavěné 

komunikace s možností využití stávající technické infrastruktury. Vymezení zastavitelné plochy pro 

bydlení je v souladu s účelným využitím a prostorovým uspořádáním území a s hospodárným 

využíváním veřejné infrastruktury. Předmětná lokalita se nachází na zemědělských půdách ve IV. a 

částečně V. třídě ochrany s předpokládaným záborem cca 1,2 ha zemědělské půdy. 

83. Zdenek Bielák, Opava 

uplatňuje námitku ke změně funkčního využití pozemku p. č. 586/2 v k. ú. Podvihov, jeho záměrem je 

na pozemku postavit rodinný dům. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemek je součástí návrhové plochy zemědělské – zahrady s označením PO-Z21. Pozemek ze 

severu sousedí s úzkým výběžkem lesního pozemku, šířka výběžku je v nejširším místě kolem cca 

4 m. Celý pozemek se nachází v 50 metrovém ochranném pásmu lesa, stejně jako pozemek p. č. 

580/1 v k. ú. Podvihov, na jehož západní části je vymezena návrhová plocha smíšená obytná 

venkovská (SV) s označením PO-Z20. Úzký výběžek lesního pozemku proniká mezi pozemky p. č. 

580/1 a 586/2 v k. ú. Podvihov v délce cca 113 m a není zalesněn. Protože návrhové plochy na 

obou pozemcích budou vymezeny na vzdálenější straně od souvislého lesního porostu do hloubky 

cca 60 m, budou obě návrhové plochy splňovat požadavky dotčeného orgánů chránící veřejný 

zájem dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. V lokalitě bude zachována funkce lesa a delší strany pozemku jsou cca 

113 m a 125 m, avšak zastavitelné plochy sahají pouze do hloubky cca 60 m, takže nebude 

ohrožena bezpečnost samotných staveb. Návrhové plochy umožní uspořádání staveb ve vzdálenosti 

delší než 40 m od okraje lesa 

k. ú. Suché Lazce 

84. PhDr. Richard Dener, Suché Lazce 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemku p. č. 702/10 v k. ú. Suché Lazce jako 

zahrada. Rozhodnutím Pozemkového úřadu Opava ze dne 25. 4. 2007 bylo konstatováno, že 

v rámci restitucí jsou vlastníky pozemku p. č. 702/10 v k. ú. Suché Lazce matka dnešního vlastníka 

a dnešní vlastník se svými dvěma sourozenci. Darovací smlouvou byl v roce 2008 pozemek 

převeden do výlučného vlastnictví dnešního vlastníka. V tu dobu byl pozemek v územním plánu 

veden jako pozemek určený pro individuální rekreační výstavbu, stejně jako sousedící pozemek 

692/4 a 692/1. Z tohoto důvodu nebylo využito možnosti vybrat si jiné pozemky ve veřejné nabídce 

Pozemkového fondu ČR. Zařazení pozemku se v územním plánu několikrát změnilo a nyní je 

navržena změna a to na zahradu. Již v rozhodnutí Pozemkového úřadu Opava ze dne 25. 4. 2007 

se konstatuje, že na pozemku v tu dobu nemělo zájem hospodařit ani JZD, když z jedné strany byl 

potok, z druhé zahrady a byl to dost prudký svah. Dnes je situace obdobná, pouze místo potoka je 

přehrada Sedlinka. Jelikož uvedenými změnami dochází k výraznému snížení hodnoty pozemku, 

žádá, aby byl pozemek opět zařazen stejně jako sousedící pozemky pro účely individuální rekreační 

výstavby. Podle stanoviska ČEZ ze dne 6. 6. 2016 a SmVaK ze dne 21. 6. 2016 je možno pozemek 

napojit na sousedící sítě. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Vymezení návrhové plochy pro individuální rekreaci je v rozporu s nadřazenou krajskou územně 

plánovací dokumentací, tj. se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen 

„ZÚR MSK“), která je závazná pro územní plány obcí v Moravskoslezském kraji. ZÚR MSK 

v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů pro tuto rozvojovou oblast 

definují mimo jiné „Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 

v území“, včetně požadavku nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro 
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stavby k rodinné rekreaci a přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou 

objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Proto nebylo možné v návrhu Územního plánu 

Opavy v žádném z katastrálních území vymezit návrhovou plochu pro rodinnou rekreaci. 

V současnosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořizuje Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK. Pokud 

tato závazná územně plánovací dokumentace kraje, vydaná po aktualizaci, nebude obsahovat 

omezení staveb pro rodinnou rekreaci, bude možné změnou územního plánu prověřit v území 

plochy pro tento druh staveb. 

k. ú. Vávrovice, Palhanec 

85. MLÝN HERBER spol. s r.o., jednatel Ing. Aleš Ressler 

uplatňuje námitku, ve které žádá zrušit záměr lokální biocentrum a lesní plochu na parcelách p. č. 

378/6, 378/1, 378/2 a 378/3 v k. ú. Vávrovice z důvodu, že procházejí přes obslužnou komunikaci a 

ochranné pásmo železniční vlečky a pozemky bezprostředně sousedící s touto železniční vlečkou. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Přes uvedené pozemky je vymezen lokální biokoridor, který protíná železniční vlečku i obslužnou 

komunikaci. Obě stavby budou při realizaci biokoridoru respektovány. Vlastní výsadba 

v ochranném pásmu železniční vlečky bude řešena podrobnější dokumentací a bude navržena a 

realizována tak, aby nebyl na železniční vlečce ohrožen provoz. Dosavadní způsob obdělávání 

pozemků není do doby realizace této části ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní 

studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii 

budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů doplněná o doplňující 

průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené 

vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude 

podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich 

změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci 

ÚSES nedojde. 

86. MLÝN HERBER spol. s r.o., jednatel Ing. Aleš Ressler 

uplatňuje námitku, ve které žádá zrušit záměr lokální biocentrum a lesní plochu na parcelách 136 a 

133/11 v k. ú. Palhanec, jelikož na předmětných parcelách je provozována zemědělská činnost a 

dále na říčním jezu sousedícího s těmito parcelami je dlouhodobě v plánu vybudování nové malé 

vodní elektrárny a vedení kabeláže po ukončení činnosti současné MVE provozované v areálu 

mlýna na Palhaci.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Pozemky jsou součástí vloženého regionálního biocentra N19 RBC na nadregionálním biokoridoru 

podél vodního toku řeky Opavy, které jsou součástí vodního a nivního územního systému 

ekologické stability (dále jen „ÚSES“), vázáného na vodní tok a údolní nivu řeky Opavy. 

Regionální biocentrum N19 RBC je navrženo v souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací, tj. ZÚR MSK, kde nese označení 193 Palhanecká niva. Síť ÚSES je vymezena na 

ekologicky významných částech krajiny na základě funkčních a prostorových podmínek o daných 

velikostních a kvalitativních parametrech. Pro ÚSES jsou Územním plánem Opavy vymezeny 

plochy přírodní (PP). Stanovené podmínky pro využití připouštějí v těchto plochách vodní díla 

související s vodním tokem, tzn. také malé vodní elektrárny. Dosavadní způsob obdělávání 

pozemků není do doby realizace této části ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní 

studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii 

budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů doplněná o doplňující 

průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené 

vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude 

podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich 
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změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci 

ÚSES nedojde. 

87. MLÝN HERBER spol. s r.o., jednatel Ing. Aleš Ressler 

uplatňuje námitku, ve které žádá zrušit záměr lokální biokoridor a lesní plochu na parcele 149/17 

v k. ú. Palhanec, jelikož na této parcele je provozována intenzivní zemědělská činnost. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Předmětný pozemek protíná lokální biokoridor L79 LBK, který je doplněním nadregionálního 

biokoridoru nivního a vodního procházející městem podél vodního toku řeky Opavy. Biokoridory 

jsou součástí územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). Protože splnění parametrů 

nivního biokoridoru spolu s požadavkem na vložená biocentra procházející městem není možné bez 

zásahu do stávající zástavby, byla navržena tato trasa v parametrech regionálního, respektive 

nadregionálního biokoridoru. Biokoridor je vymezen podél vnitřní strany dopravního koridoru pro 

přeložku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část, kterým prochází napříč předmětným 

pozemkem. Koridory pro oba záměry byly vymezeny tak, aby byl minimalizován zásah do 

zemědělské půdy. Lokální biokoridor se napojuje na nadregionální biokoridor v místě budoucího 

přemostění řeky Opavy pro severní obchvat města a je tak v daném území zajištěn souvislý průběh 

sítě ÚSES bez nutnosti jeho přerušení. Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby 

realizace této části ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního 

obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a 

informace o území z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se 

zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné 

eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro 

pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny.  

Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES 

nedojde. 

88. MLÝN HERBER spol. s r.o., jednatel Ing. Aleš Ressler 

uplatňuje námitku, ve které žádá překvalifikování využití u parcel 124 a 125 v k. ú. Palhanec, 

jelikož tyto parcely bezprostředně sousedí s areálem mlýna a představují jediný možný způsob 

rozšíření výroby mlýna (MLÝN HERBER spol. s r.o.). 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Protože provoz mlýna odpovídá charakteristice potravinářské průmyslové výroby, doporučujeme 

zapracovat území do plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL). Návrhové plochy 

plochu výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) pro rozvoj areálu jsou orientovány severně ke 

koridoru dopravní infrastruktury silniční pro západní část severního obchvatu města. Takto 

vymezená plocha je v souladu s požadavky v závazném republikovém dokumentu, tj. s Politikou 

územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, na vytváření podmínek  

pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 

89. Josef Vavrla, Vávrovice 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou v územním plánu, navrhovaným zařazením 

pozemků p. č. 604/1, 604/2, 605/1 a 605/2 v k. ú. Vávrovice jako lokální biocentrum. Trvá  

na ponechání pozemků v současném zařazení orná půda/ trvalý travní porost. Chce hospodařit na 

pozemcích jako doposud.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  
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Na pozemcích je vymezeno lokální biocentrum na nadregionálním biokoridoru podél vodního toku 

řeky Opavy, který je zpřesněním biokoridoru nadregionálního územního systému ekologické 

stability (dále jen „ÚSES“) vodního a nivního v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR 

MSK, označeného K 96 V a K 96 N, které jsou v území souběžně vázány na vodní tok a údolní 

nivu řeky Opavy. Síť ÚSES je vymezena na ekologicky významných částech krajiny na základě 

funkčních a prostorových podmínek o daných velikostních a kvalitativních parametrech. Předmětné 

pozemky se nacházejí ve vymezené aktivní zóně záplavového území vodního toku Opava, která 

významně ovlivňuje možnost využití pozemku. Ve vymezeném lokálním biokoridoru je část 

pozemků ve vlastnictví ČR a statutárního města Opavy, tato skutečnost může pomoci realizaci 

prvků ÚSES v území. Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby realizace této části 

ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, 

OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území 

z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém 

snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené 

prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování 

územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování 

studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

90. Martin Vavrla, Vávrovice – totožná s č. 89 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou v územním plánu, navrhovaným zařazením 

pozemků p. č. 604/1, 604/2, 605/1 a 605/2 v k. ú. Vávrovice jako lokální biocentrum. Trvá  

na ponechání pozemků v současném zařazení orná půda/ trvalý travní porost. Chce hospodařit na 

pozemcích jako doposud. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění:  

Na pozemcích je vymezeno lokální biocentrum na nadregionálním biokoridoru podél vodního toku 

řeky Opavy, který je zpřesněním biokoridoru nadregionálního územního systému ekologické 

stability (dále jen „ÚSES“) vodního a nivního v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR 

MSK, označeného K 96 V a K 96 N, které jsou v území souběžně vázány na vodní tok a údolní 

nivu řeky Opavy. Síť ÚSES je vymezena na ekologicky významných částech krajiny na základě 

funkčních a prostorových podmínek o daných velikostních a kvalitativních parametrech. Předmětné 

pozemky se nacházejí ve vymezené aktivní zóně záplavového území vodního toku Opava, která 

významně ovlivňuje možnost využití pozemku. Ve vymezeném lokálním biokoridoru je část 

pozemků ve vlastnictví ČR a statutárního města Opavy, tato skutečnost může pomoci realizaci 

prvků ÚSES v území. Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby realizace této části 

ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, 

OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území 

z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém 

snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené 

prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování 

územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování 

studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

91. Vítězslav Černín, Vávrovice – obdobná jako č. 89 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí se změnou v územním plánu, navrhovaným zařazením 

pozemku p. č. 603/1 v k. ú. Vávrovice jako lokální biocentrum. Trvá na ponechání pozemků 

v současném zařazení orná půda/ trvalý travní porost. Chce hospodařit na pozemku jako doposud.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Na pozemcích je vymezeno lokální biocentrum na nadregionálním biokoridoru podél vodního toku 

řeky Opavy, který je zpřesněním biokoridoru nadregionálního územního systému ekologické 

stability (dále jen „ÚSES“) vodního a nivního v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR 
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MSK, označeného K 96 V a K 96 N, které jsou v území souběžně vázány na vodní tok a údolní 

nivu řeky Opavy. Síť ÚSES je vymezena na ekologicky významných částech krajiny na základě 

funkčních a prostorových podmínek o daných velikostních a kvalitativních parametrech. Předmětné 

pozemky se nacházejí ve vymezené aktivní zóně záplavového území vodního toku Opava, která 

významně ovlivňuje možnost využití pozemku. Ve vymezeném lokálním biokoridoru je část 

pozemků ve vlastnictví ČR a statutárního města Opavy, tato skutečnost může pomoci realizaci 

prvků ÚSES v území. Dosavadní způsob obdělávání pozemku není do doby realizace této části 

ÚSES omezen. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, 

OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území 

z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém 

snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené 

prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování 

územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování 

studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

92. Ing. Ondřej Ludvík, Vávrovice, zmocněný vlastníky 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s rozsahem lokálního biokoridoru ve vztahu k pozemku p. č. 

395 v k. ú. Vávrovice. V územním plánu po změně číslo 13 měl koridor v daném území šířku cca 20 

m, v novém územním plánu kopíruje nově koridor pro výstavbu západní části severního obchvatu a 

má šířku cca 50 m. Území, které je dotčeno změnou územního plánu, sousedí ve stávajícím plánu 

s plochou průmyslu (v novém územním plánu plocha výroby a skladování lehkého průmyslu). Po 

výstavbě západní části severního obchvatu a zrušení koridoru dopravní stavby by jinak plocha 

průmyslu byla znehodnocená a nezastavitelná. Žádají o zmenšení rozsahu koridoru.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemek je dotčen lokálním biokoridorem L57 LBK, který je vymezen podél vnitřní strany 

dopravního koridoru pro přeložku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Biokoridor je 

vymezen tak, aby byl minimalizován pro oba záměry zásah do návrhové plochy VA-Z14, která by 

se zúžením lokálního biokoridoru nezvětšila. Koridor pro přeložku silnice I/11 Opava, severní 

obchvat – západní část byl vymezen v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy jako dotčeného 

orgánu a dle námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR jako oprávněného investora v šířce 100 m  

od osy budoucí komunikace a souvisejících staveb na každou stranu. Podkladem pro vymezení 

dopravního koridoru byla dokumentace pro územní rozhodnutí „Silnice I/11 Opava, severní 

obchvat – západní část“ (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., 6/2014). V současnosti je 

pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také 

návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů 

doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence 

vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití 

krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP 

Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu 

Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

93. Ing. Jindřich Frič, PhD. Sokolnice - obdobná jako č. 92 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s rozsahem lokálního biokoridoru ve vztahu k pozemku p. č. 

396 v k. ú. Vávrovice. V územním plánu po změně číslo 13 měl koridor v daném území šířku cca 20 

m, v novém územním plánu kopíruje nově koridor pro výstavbu západní části severního obchvatu a 

má šířku cca 50 m. Území, které je dotčeno změnou územního plánu, sousedí ve stávajícím plánu 

s plochou průmyslu (v novém územním plánu plocha výroby a skladování lehkého průmyslu). Po 

výstavbě západní části severního obchvatu a zrušení koridoru dopravní stavby by jinak plocha 

průmyslu byla znehodnocená a nezastavitelná. Žádá o zmenšení rozsahu koridoru.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
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Pozemek je dotčen lokálním biokoridorem L57 LBK, který je vymezen podél vnitřní strany 

dopravního koridoru pro přeložku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Biokoridor je 

vymezen tak, aby byl minimalizován pro oba záměry zásah do návrhové plochy VA-Z14, která by 

se zúžením lokálního biokoridoru nezvětšila. Koridor pro přeložku silnice I/11 Opava, severní 

obchvat – západní část byl vymezen v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy jako dotčeného 

orgánu a dle námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR jako oprávněného investora v šířce 100 m  

od osy budoucí komunikace a souvisejících staveb na každou stranu. Podkladem pro vymezení 

dopravního koridoru byla dokumentace pro územní rozhodnutí „Silnice I/11 Opava, severní 

obchvat – západní část“ (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., 6/2014). V současnosti je 

pořizována „Územní studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také 

návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů 

doplněná o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence 

vody v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití 

krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP 

Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu 

Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

94. Rudolf a Ludmila Královi, Vlaštovičky 

uplatňují námitku, ve které konstatují, že není určeno bližší využití pozemku p. č. st. 140  

v k. ú. Vávrovice se stavbou na něm. Pozemek je označen v návrhu jako „bílá plocha“. Tím, že je 

situován v bezprostřední blízkosti obce, měl by být v návrhu ÚP „přiřazen“ k obci k ploše 

označené severně jako SV (VA-Z20), popř. VL, OV. Vyřešilo by se využití stavby. Mají za to, že byť 

se nachází v k. ú. Vávrovice, je součástí MČ Vlaštovičky a měla by být přiřazena a řešena v rámci 

ÚP pro Vlaštovičky. Není řešena ani v ÚP MČ Vávrovice.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek, včetně na něm umístěné stavby, je obklopen ornou půdou na okraji městské 

části mimo souvisle zastavěné území a v návrhu Územního plánu Opavy je součástí ploch 

zemědělských (Z). Žádnou z navrhovaných změn plochy nedoporučujeme zapracovat do územního 

plánu. Vymezení plochy smíšené obytné venkovské (SV), určené pro bydlení, v tomto směru není 

účelné, když podél druhé strany účelové komunikace, která u pozemku končí, jsou plochy přírodní 

– vodní plocha s lokálním biokoridorem, v koncové části tohoto území je vymezena plocha pro 

technickou infrastrukturu – pro čistírnu odpadních vod Vlaštovičky. V ploše orné půdy za 

předmětným pozemkem je navržen rybník pro dočištění odpadních vod z navržené čistírny VA-

VV1. Předmětný pozemek není vzhledem k uvedeným záměrům vhodný k bydlení. Vymezením 

plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL), případně vymezením plochy smíšené 

výrobní (VS), by došlo k zatížení území hlukem a dopravou, příjezdová komunikace vede územím, 

které slouží převážně k bydlení. Předmětný pozemek také nedosahuje výměry pro vymezení 

samostatné zastavitelné plochy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

vymezování území, ve znění pozdějších předpisů, podle které se plochy s přihlédnutím k účelu a 

podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 

2 000m2. Ponechání předmětného pozemku v ploše zemědělské je v souladu s účelem užívání 

stavby dle kolaudačního souhlasu, tj. zemědělská stavba - stodola a také v katastru nemovitostí je 

objekt zapsán jako zemědělská stavba. Stavby pro zemědělství, které jsou v souladu s charakterem 

nezastavěného území, jsou v nezastavěném území přípustné. Ani v návrhu Územního plánu Opavy 

není tento druh staveb v nezastavěném území vyloučen. 

 

k. ú. Vlaštovičky, Jarkovice 

95. Jan Trupar, Emilie Truparová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku k biokoridoru na parcele č. 185 v k. ú. Jarkovice, který pozemek protíná. S tímto 

řešením nesouhlasí. Navrhují posunout biokoridor na hranice pozemku. Parcela bude 
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navrhovaným rozdělením znehodnocena, ani historicky není k takovému dělení pole důvod. Dle 

zakreslení pozemků po scelování z r. 1923 není v těchto místech žádná cesta, remízek ani příkop. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Pozemek protíná nově navržený lokální biokoridor L69 LBK vedený zemědělskou krajinou z k. ú. 

Vávrovice. Do pozemku zasahuje lokální biocentrum navržené v okolí pozemku ve vlastnictví ČR, 

tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. Dosavadní způsob obdělávání 

pozemků není do doby realizace této části ÚSES omezen. Úprava vymezení prvků ÚSES v jiné 

pozici je možná v podrobnější dokumentaci na základě jednání s vlastníky v rámci pozemkových 

úprav za dodržení parametrů ÚSES. V současnosti je pořizována „Územní studie krajiny správního 

obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. Pro studii budou využita data a 

informace o území z územně analytických podkladů doplněná o doplňující průzkumy, které se 

zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody v krajině, zvýšené vodní a větrné 

eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití krajiny. Studie bude podkladem  

pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP Opava a pro jejich změny. Do doby 

zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

96. Rudolf Šugar, Dana Šugarová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se záměrem začlenění pozemku p. č. 53 v k. ú. Vlaštovičky 

jako celku do zemědělské plochy, ale požadují, aby pozemek dle návrhu byl rozdělen na dvě části. 

Jedna, která spadá do ochranného pásma sousední parcely jako les, byla označena jako zahrada a 

druhá část byla zařazena do plochy na bydlení. Tento pozemek je v současnosti využíván jako 

zahrada a s rodinným domem na pozemku p. č. 12 tvoří celek pod společným oplocením a je jeho 

nedílnou částí. Berou na vědomí, že sousední parcela č. 109 je vedena jako les a je nutno dodržet 

ochranný pás, proto navrhují rozdělit pozemek na dvě části.  

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek se nachází v jižní zastavěné části Vlaštoviček a je zahradou mezi zástavbou 

rodinnými domy. V návrhu geometrického plánu je z pozemku oddělená jeho část mimo plochu, 

která se nachází v ochranném pásmu lesa. Záměr vymezit návrhovou plochu smíšenou obytnou 

venkovskou (SV) na této části pozemku, která je určena pro zástavbu rodinnými domy a 

venkovskými usedlostmi je v souladu s charakterem okolní zástavby a respektuje požadavky 

dotčených orgánů chránících veřejný zájem dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrhovou plochou bude 

navýšen předpokládaný zábor o cca 0,2 ha zemědělské půdy s I. třídou ochrany v katastrálním 

území Vlaštovičky, kde rozvoj ploch pro bydlení je výrazně omezen vyhlášeným pásmem 

hygienické ochrany kolem areálu bývalého zemědělského družstva, které limituje zástavbu 

v západní části území. 

97. Václav Chovanec, Olga Chovancová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku, ve které požadují zařazení pozemků 106/1, 106/2, 107, 108 v k. ú. Vlaštovičky do 

funkční plochy SF - plochy smíšené obytné – farmy. Na předmětných parcelách a sousedních 

nemovitostech dlouhodobě podnikají v oblasti zemědělství a zařazení předmětných parcel  

do funkčních ploch ZZ a Z výrazně limituje případný rozvoj jejich podnikání, zvláště s přihlédnutím 

k charakteru návrhu funkčních ploch v bezprostředním okolí a struktury zástavby v historických 

souvislostech tradiční zemědělské obce. Jedná se o venkovskou zástavbu s rodinnými farmami. 

Funkční plochy SV a SF. O zařazení parcel do návrhové plochy SF žádají z důvodu výhledové 

realizace bydlení v uliční frontě a možnosti přiměřeného rozšíření „zemědělské výroby“, která je 

hlavním zdrojem finančního přijmu rodiny v několika generacích, a to s vědomím limitů, které 

přináší případné negativní vlivy, které nepřesáhnou hranice předmětných parcel, např. vymezená 

pásma hygienické ochrany přesně v souladu s kapitolou F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití dle Územního plánu města Opavy, A. textová část. Přiřazením plochy SF - plochy 
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smíšené obytné – farmy předmětným parcelám bude logicky doplněna struktura obce mezi stávající 

zástavbou a novými návrhovými plochami SV – plochy smíšené obytné venkovské v limitech ul. 

Jamnické a lokálního biokoridoru vedoucího podél jižní hranice stávajícího a budoucího 

zastavěného území obce. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemky zapracované v návrhu Územního plánu Opavy do plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

doporučujeme vymezit jako plochu smíšenou obytnou – farmy (SF). Pozemky se nacházejí mezi 

plochami smíšenými obytnými venkovskými (SV) se stávající zástavbou rodinných domů a 

návrhovou plochou smíšenou obytnou venkovskou (SV). Vymezená plocha smíšená obytná - farmy 

(SF) zahrnuje rodinné domy majitelů nebo nájemců farmy, dále stavby a zařízení pro chov 

hospodářských zvířat a stavby pro skladování zemědělských produktů a pro zemědělskou 

mechanizaci za podmínky, že negativní účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity 

uvedené v příslušných předpisech a nebudou snižovat pohodu bydlení na sousedících plochách. 

Pozemky p. č. 107 a 108 mohou být zahrnuty do plochy smíšené obytné – farmy (SF) jen částečně, 

protože se z velké části plochy nacházejí v ochranném pásmu lesa. Plocha SF bude na tyto pozemky 

zasahovat jen do té míry, aby její využití splňovalo požadavek dotčeného orgánu chránícího veřejný 

zájem dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, na bezpečnost samotných staveb a návrhová plocha umožnila 

uspořádání staveb ve vzdálenosti delší než 40 m od okraje lesa. 

98. Stanislav Král, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku, ve které žádá, aby pozemek p. č. 136 v k. ú. Jarkovice o velikosti cca 16 arů byl 

zakreslen do návrhu nového ÚP jako plocha určená k zastavění. K účelu využití k „zastavění“ se 

nabízí situační umístění tohoto pozemku „uvnitř“ plochy ohraničené ze dvou stran procházející 

komunikací. Pokud nebude zařazen k zastavění stejně jako sousední pozemek, je jeho další využití 

značně omezeno vzhledem k velikosti pozemku i pro zemědělské využití. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Pozemek sousedí s návrhovou plochou smíšenou výrobní (VS) s označením JA-Z1. Rozšířením 

plochy o předmětný pozemek bude zvětšena rozvojová plocha pro podnikatelské aktivity na 

západním okraji zástavby Jarkovic v sousedství stávajícího podnikatelského areálu. Zvětšením 

plochy JA-Z1 dojde k navýšení předpokládaných záborů o cca 0,1 ha zemědělské půdy v I. třídě 

ochrany. Plocha je spolu s plochou JA-Z2, která je návrhovou plochou vymezenou v klínu mezi 

silnicí I/11 a místní komunikací na části pozemku p. č. 234 v k. ú. Jarkovice, jedinou rozvojovou 

plochou pro podnikání v k. ú. Jarkovice a spolu představují předpokládaný zábor 3,6 ha na 

zemědělských půdách v I. třídě ochrany. Rozvojové plochy nelze v dané lokalitě vymezit na méně 

kvalitních půdách, protože v území se nacházejí pouze zemědělské půdy v I. třídě ochrany.  

99. Alois Hrbáč, Vlaštovičky 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s umístěním lokálního biokoridoru na pozemku p. č. 142/16 

v k. ú. Jarkovice. Lokální biokoridor zabírá téměř polovinu parcely, což bude bránit v užívání 

tohoto zemědělského pozemku. Žádá, aby biokoridory byly řešeny při KPÚ, které zde budou 

zanedlouho a byla na ně použita státní nebo obecní půda. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:  

Pozemek protíná nově navržený lokální biokoridor L 72 LBK, který je vymezen podél polní cesty 

na pozemku ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

Biokoridor v této poloze navazuje na lokální biokoridor vymezený v Územním plánu Neplachovice. 

Dosavadní způsob obdělávání pozemků není do doby realizace této části ÚSES omezen. Úprava 
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vymezení prvků ÚSES v jiné pozici je možná v podrobnější dokumentaci na základě jednání 

s vlastníky v rámci pozemkových úprav za dodržení parametrů ÚSES. V současnosti je pořizována 

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. 

Pro studii budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů doplněná  

o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody 

v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití 

krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP 

Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu 

Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

100. Alois Hrbáč, Anna Hrbáčová, Vlaštovičky 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemků p. č. 88 a 95/2 v k. ú. Vlaštovičky do 

plochy SV, žádají zařadit pozemky do plochy SF. Na parcelách se nachází zemědělská usedlost, 

statek – farma, kde probíhá nepřetržitě zemědělská prvovýroba až do dnešního dne. Je zde 

registrovaná stáj pro chov hospodářských zvířat pod č. 75771, viz veřejný registr půdy – LPIS - 

provozovny. Součástí statku – farmy jsou parcely č. 87, 86, kde je stavba pro skladování 

zemědělských produktů a plocha pro zemědělskou mechanizaci. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Využívání objektů na pozemcích odpovídá charakteristice plochy smíšené obytné - farmy (SF). 

Vymezená plocha smíšená obytná - farmy (SF) zahrnuje rodinné domy majitelů nebo nájemců 

farmy, dále stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat a stavby pro skladování zemědělských 

produktů a pro zemědělskou mechanizaci za podmínky, že negativní účinky na životní prostředí 

nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech a nebudou snižovat pohodu bydlení na 

sousedících plochách. 

101. Kamil Hrbáč, Vlaštovičky, Jiří Hrbáč, Holasovice - obdobná jako č. 100 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se zařazením pozemků p. č. 87, 86 v k. ú. Vlaštovičky  

do plochy SV, žádají zařadit pozemky do plochy SF. Na parcele č. 87 se nachází zemědělská stavba 

– sklad pro skladování zemědělských produktů, který je využíván ke skladování nepřetržitě do 

dnešního dne. Parcela č. 86 slouží pro zemědělskou mechanizaci. Tyto parcely jsou součástí statku 

– farmy na parcelách č. 88, 95/2. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Využívání objektů na pozemcích odpovídá charakteristice plochy smíšené obytné - farmy (SF). 

Vymezená plocha smíšená obytná - farmy (SF) zahrnuje rodinné domy majitelů nebo nájemců 

farmy, dále stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat a stavby pro skladování zemědělských 

produktů a pro zemědělskou mechanizaci za podmínky, že negativní účinky na životní prostředí 

nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech a nebudou snižovat pohodu bydlení na 

sousedících plochách. 

102. Kamil Hrbáč, Vlaštovičky, Jiří Hrbáč, Holasovice 

uplatňují námitku, ve které žádají zakreslit do návrhu ÚP Opavy rozsah PHO k zemědělským 

stavbám na parcelách č. 186, 188 dle rozhodnutí č. 614 ze dne 26. 10. 1977, ÚR 27/78 ze dne 28. 2. 

1978.  

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Pásmo hygienické ochrany vyhlášené územním rozhodnutím č. 27/78 ze dne 28. 2. 1978,  

na základě vydaného závazného posudku vydaného rozhodnutím č. 614 dne 26. 10. 1977 Okresního 

národního výboru v Opavě – okresního hygienika v Opavě, je limitem v území, jeho rozsah je 
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zapracován jako informace o území v odůvodnění územního plánu. Vyhlášené pásmo hygienické 

ochrany je vyznačeno v koordinačním výkresu, který je součástí odůvodnění návrhu Územního 

plánu Opavy. 

103. Kamil Hrbáč, Vlaštovičky, Jiří Hrbáč, Holasovice 

uplatňují námitku, ve které nesouhlasí se zařazením parcely č. 168 a části parcel č. 190, 205 v k. ú. 

Vlaštovičky do plochy ZO. Žádají o zařazení pozemků do plochy VZ. Horní část parcely č. 168 je 

v současné době využívána k odstavení zemědělské mechanizace. Zde plánují postavit zemědělský 

sklad, který by rovněž plnil funkci ochrany od nepříznivých vlivů na okolní zástavbu. Tento záměr 

byl součástí dopisu ze dne 22. 1. 2009 spolu se zákresem plánovaných staveb. Plochu ZO by bylo 

vhodné umístit do zahrad sousedních pozemků, které se nacházejí ve vyhlášeném PHO a které již 

tuto funkci plní. Souhlasí s pásem ZO o max. šířce 4 m na parcele č. 168 při pravém okraji parcely. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Předmětný pozemek se nachází v pásmu hygienické ochrany. Pozemky sousedící s pozemkem p. č. 

168 v k. ú. Vlaštovičky, které se také nacházejí v pásmu hygienické ochrany, jsou zahradami 

zastavěnými rodinnými domy a vlastníci těchto pozemků jsou v užívání svých nemovitostí již 

omezeni tímto pásmem hygienické ochrany vyhlášeného územním rozhodnutím č. 27/78 ze dne 28. 

2. 1978. Zařazením těchto zahrad do ploch zeleně ochranné by ještě více omezilo možnost využití 

těchto pozemků. Okolní pozemky užívané k bydlení jsou dotčeny nejen vlastním pásmem 

hygienické ochrany, které snižuje využitelnost těchto pozemků, ale i provozem na pozemcích se 

zemědělskými stavbami. Vymezením plochy ochranné zeleně byly, v souladu s cílem vytvářet 

předpoklady pro udržitelný rozvoj území a s požadavkem na omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností, odděleny plochy zemědělské výroby od ploch bydlení. Plocha plnící funkci 

ochranné zeleně je vymezena na nezastavěných pozemcích podél hranic zemědělského areálu se 

sousedními pozemky. Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat 

návrh konkrétních opatření uvedený v kapitole 7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno 

rozšířit pás ochranné zeleně podél jižního okraje plochy VL-Z1. Tato plocha byla v návrhu 

Územního plánu Opavy rozšířena na pás šířky 15 m. Plocha ochranné zeleně bude na pozemku p. č. 

168 upravena do stejné šířky s ohledem na reálnou možnost výsadby vzrostlé zeleně opticky 

zastiňující stávající stavby stájí a plánovanou stavbu zemědělského skladu dostatečné výšky 

minimálně 5 m, aby tvořil překážku šíření pachových látek z chovu. Pro funkční plochy zeleně 

ochranné (ZO) byla stanovena minimální šíře 15m z důvodu prostorových parametrů taxonů 

vhodných do venkovského prostředí dle Standardu péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany 

přírody a krajiny (číslo standardu SPPK A02 001:2013). Aby byl vizuálně odcloněn zemědělský 

objekt při užší šířce pásu ochranné zeleně, musely by být použity sloupovité kultivary stromů nebo 

pouze stromy jehličnaté. Takové druhy stromů neodpovídají krajinnému rázu venkovského sídla. 

Použití nepůvodních druhů dřevin není až na výjimky žádoucí. Užší pás určený pro ochrannou 

zeleň nebude plnit požadovanou funkci, tj. dostatečné odclonění individuálního bydlení 

venkovského charakteru od hospodářských staveb. 

104. Marie Válková, Opava 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s návrhem zařadit pozemek p. č. 184 v k. ú. Vlaštovičky  

do plochy ZO. Žádá o jeho zařazení do plochy VZ. Pozemek chce využívat jako zahradu, pěstovat 

stromy a zeleninu. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Plocha VZ je plochou výroby a skladování – výroby zemědělské je v návrhu Územního plánu 

Opavy vymezena pro stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu, a to živočišnou i rostlinnou. 

Funkční využití neodpovídá záměru využití pozemku k pěstování zeleniny a stromů. Pro toto 
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využití bude na pozemku vymezena odpovídající funkční plocha zemědělská – zahrady (ZZ), která 

odpovídá záměru využití a je slučitelná s navazující plochou smíšenou obytnou venkovskou 

určenou pro bydlení. 

dopravní a technická infrastruktura  

105. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

uplatňuje námitku jako oprávněný investor, ve které požaduje zakreslit do grafické části ÚPD min. 

do koordinačního výkresu ochranná pásma silnic I. třídy až po souvisle zastavěné území. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Chybějící ochranná pásma silnic I. třídy jsou limitem v území a budou doplněna do grafické části 

odůvodnění návrhu Územního plánu Opavy. 

106. České dráhy, a.s. 

uplatňuje námitku jako vlastník pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Opava-Předměstí proti rozsahu 

vymezení návrhové plochy OP-P34 za účelem realizace kapacitních hromadných garáží. Plocha 

v takovém rozsahu zasahuje do kolejiště a trakčního vedení, které jsou nezbytné pro zajišťování 

drážní dopravy, proto navrhuje redukci plochy OP-P34, jejíž nákres je přílohou dopisu. 

Vypořádání: 

námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Rozsah plocha přestavby OP-P34 bude upraven podle nákresu tak, aby nezasahoval  

do kolejiště a trakčního vedení na předmětném pozemku. I zmenšená návrhová plocha OP-P34 

umožní realizaci kapacitní hromadné garáže. 

107. ČEZ Distribuce 

jako oprávněný investor v námitce k návrhu Územního plánu Opavy a Vyhodnocení jeho vlivu na 

udržitelný rozvoj území neuplatňuje připomínku. 

Vypořádání: 

obsah námitky bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Oprávněný investor neuplatnil k návrhu Územního plánu Opavy žádnou námitku.  

108. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

uvádí, že k veřejnému projednání konceptu Územního plánu Opavy vč. vyhodnocení vlivů  

na udržitelný vydali stanovisko pod zn.: 9773N010980/2012/CH ze dne 10.09.2012 a dodatek k 

tomuto stanovisku pod zn.: 9773N003606/2016/CH ze dne 18.03.2014. 

 Upozorňuje, že zdroj Angelika nemá souvislost se zásobováním Opavy, slouží pouze  

k zásobování obce Chlebičov. Vodovodní systém není propojen s Opavou ani se propojení v 

budoucnu nepředpokládá. 

 Zdroj Velké Hoštice je propojen s Opavou a lze přebytky vody z tohoto zdroje použít  

pro zásobování Opavy. 

 Upozorňuje, že zemědělské areály (územním plánem vymezené jako plochy výroby a skladování 

— výroby zemědělské, příp. smíšené výrobní) na území Opavy, dále např. občanské vybavení 

mají některé vlastní zdroje vody (studny), ale také jsou zásobovány vodovou ze stávajících 

vodovodních řadů v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. 

Dotčení PHO zdroje: 

Část vymezené územní rezervy pro severní variantu obchvatu Komárova (trasa silnice I/11 ve 

variantě sever) je situována do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Velké Hoštice. 

Ochranná pásma uvedeného zdroje jsou stanovena na základě rozhodnutí čj. voda 1785/235/83-

Hol. ze dne1.9.1983. 



 

278 

 

Zdroj vody Velké Hoštice je významným zdrojem pitné vody pro město Kravaře, obce Štěpánkovice, 

Malé Hoštice, Velké Hoštice a východní části Opavy, jakož i pro významné subjekty v předmětném 

území jako je například společnost Teva Czech lndustries s.r.o. 

Narušení ochranného pásma vodního zdroje velké Hoštice stavbou silnice I/11 ve variantě sever 

může způsobit ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje. Z toho důvodu nesouhlasí se severní 

variantou trasy silnice I/11. 

Upozorňuje na existenci místního zdroje Jaktařského zářezu, včetně jeho ochranného pásma I. a II. 

stupně v k. ú. Jaktař, OHP zdroje je stanoveno rozhodnutím č. j. 1786/235/83-Hol. Ze dne 11. 10. 

1983. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou 

částí je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a 

veřejné zdraví obyvatel, bylo Pro úsek silnice I/11, vedený katastrálním územím Komárov u Opavy, 

bylo zpracováno variantní řešení, kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly 

navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a 

severního obchvatu je v návrhu území chráněno před možnou zástavbou vymezením ploch 

územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou, ale je územím, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či 

výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený 

orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor  

pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují a považují ji 

za neprůchodnou. V rámci aktualizace ZÚR MSK byl jedním z požadavků statutárního města 

Opava také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení 

průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Místní vodní zdroj Jaktařský 

zářez, včetně jeho ochranného pásma I. a II. stupně v k. ú. Jaktař, byl do návrhu Územního plánu 

Opavy zapracován. 

Stanovisko k zásobování vodou: 

Město Opava (městské části - Město, Předměstí, Jaktař, Kateřinky, Palhanec mají jednu souvislou 

síť) má vodovod, který je v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. – PVS Opava a je součástí 

skupinového vodovodu (SV) „Opava“. Tento SV je tvoře kromě města Opavy jeho místními částmi 

Kylešovice, Držkovice, Vávrovice, Vlaštovičky, Jarkovice, Milostovice, Zlatníky, Malé Hoštice a 

obcemi Velké Hoštice, Holasovice (vč. místních částí), Neplachovice Otice, Uhlířov a Slavkov. 

Hlavním zdrojem vody pro uvedený SV je centrální zdroj vody OOV, ze kterého je voda gravitačně 

přiváděna dvěma přiváděcími/zásobními řády do města Opavy, doplňujícím zdrojem pro město a SV 

„Opava“ je místní podzemní zdroj v Jaktaři, tzv. Opavské zdroje - jímací zářez s nádrží a čerpací 

stanicí „Jaselská“, ze které je voda dodávána přímo do malé části 1, TP vodovodní sítě Opavy, kde 

se míchá s vodou z centrálního zdroje OOV. 

Stanovisko k odkanalizování a čištění odpadních vod:  

Na území města je vybudovaná jednotná kanalizační síť.  

Převážná část města na pravém břehu řeky Opavy je odkanalizována sběrači „A“ a „B“, oba jsou 

za deště odlehčovány výusťmi do řeky Opavy. Obě kmenové stoky se spojují v areálu Technických 

služeb do společného koncového sběrače, který vyúsťuje na ČOV v Opavě. V části Kylešovice je 

vybudována kanalizace oddílná s hlavní přečerpávací stanicí Na Pomezí, v části staré zástavby 

Kylešovic je vybudována tlaková kanalizace, která je zaústěna do výtlaku z ČS Na Pomezí. 

Odpadní vody ze západní části Kateřinek jsou přečerpávány novou čerpací stanicí na ul. Wolkerova 

a ta je napojena na veřejnou kanalizaci vedoucí na ČOV. 
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Z levého břehu řeky Opavy jsou odpadní vody přečerpány do sběrače „B“ přes ČS Fügnerova. 

V oblasti osady Palhanec, Karlovec a území cukrovaru byla vybudována jednotná kanalizace 

s ukončením na místní mechanickou ČOV. Tato byla v r. 2001 zrekonstruována na ČS Jaselská, 

která přečerpává odpadní vody do kanalizace vedoucí na městskou ČOV Opava.  

Z části Jaktař, kde je vybudována oddílná kanalizace, jsou přečerpávány odpadní vody čerpací 

stanicí Šebelova. 

Do kanalizační sítě města ústí odpadní vody z lokality Malé Hoštice a Slavkov. Postupně probíhají 

rekonstrukce jednotlivých úseků. V okrajových částech města dochází k nové výstavbě 

kanalizačních sítí jiných investorů. 

V městské části Malé Hoštice je v etapách budovaná oddílná splašková kanalizace ukončena 

kanalizační čerpací stanicí, z níž jsou odpadní vody přečerpávány přímo na ČOV Opava. 

Likvidaci dešťových vod požadují přednostně řešit mimo kanalizaci v majetku a provozování 

SmVaK Ostrava a.s. 

V k. ú. Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vlaštovičky a 

Zlatníky u Opavy se nenachází kanalizační řady v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. 

Vodovodní a kanalizační řady požadují uložit pokud možno do veřejného prostranství, tam, kde 

dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí, požadují zachovat odstupovou vzdálenost. Případné 

rozparcelování pozemků požadují provést tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo vodovodních a 

kanalizačních řadů a aby vodovody a kanalizace zůstaly v trvale veřejně přístupném prostranství. 

Obecné podmínky:  

- zástavbu a výsadbu umisťovat mimo ochranná pásma vodovodního a kanalizačního potrubí,  

- respektovat odstupovou vzdálenost staveb od objektů ČOV a kanalizačních ČS, 

- u zástavby 3 a více domů ve vzdálenosti větší než 50m od stávajícího vodovodního a kanalizačního 

řadu řešit prodloužením vodovodu a kanalizace do dané lokality, 

- projektovou dokumentaci vodohospodářských staveb ve všech stupních překládat k vyjádření 

- vodovodní a kanalizační řady zahrnovat mezi veřejně prospěšné stavby. 

Vypořádání: 

námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Podmínky bereme na vědomí, avšak požadavky uvedené v námitce svou podrobností překračují 

možnosti územního plánu. Umísťování staveb na pozemcích bude řešeno v navazujících 

dokumentacích. 

109. RWE Gas Net, s.r.o. 

uvádí, že se k ÚP vyjádřili již 3. 9. 2012 ve stanovisku č. 5000679728, při jeho respektování nemají 

dalších připomínek. 

Vypořádání: 

námitce se částečně vyhovuje 

Odůvodnění: 

Údaje o stávajících plynárenských zařízeních, poskytnuté vlastníkem technické infrastruktury do 

územně analytických podkladů, byly podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. 

Požadavky na výstavbu a požadavky na realizaci opatření nestavební povahy v okolí plynárenských 

zařízení překračují možnosti územního plánu, budou předmětem navazujících řízení ke konkrétním 

záměrům. Pořizovatel požadavky bere na vědomí. 
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O.3) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opavy 

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy se uskutečnilo dne 6. 9. 2017, 

námitky proti částem návrhu Územního plánu Opavy, které byly na základě výsledků veřejného projednání 

ze dne 22. 6. 2016 upraveny, mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 13. 

9. 2017 (včetně). 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno  

jako oprávněný investor uplatňoval námitku, ve které požadoval do grafické části ÚPD zapracovat 

ochranná pásma silnic I. třídy až po souvisle zastavěné území. Tento požadavek byl do předmětné ÚPD 

zapracován. Změny provedené od veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy se mimo výše 

uvedeného nedotýkají jejich zájmů. S právním územím Opavy jsou z hlediska zájmů ŘSD ČR vedeny silnice 

I. třídy I/11, I/46, I/56 a I/57. Předmětné území je dotčeno záměry přeložek silnic I/11, I/56 a I/46. V návrhu 

Územního plánu Opavy jsou tyto záměry chráněny koridory pro dopravu nebo koridory územních rezerv 

(varianty obchvatu Komárova) dle jejich požadavků.  

Vypořádání: 

bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Požadavku uplatněnému oprávněným investorem v termínu veřejného projednání návrhu Územního 

plánu Opavy bylo vyhověno, chybějící ochranná pásma silnic I. třídy byla doplněna do grafické části 

odůvodnění. 

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

sdělují, že k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Opavy vydali stanovisko dne 1. 6. 2016 pod zn. 

9773/V010128/2016/CH, které požadují respektovat v plném rozsahu. 

Vypořádání: 

bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Obsah námitky se odvolává na námitku podanou k veřejnému projednání návrhu Územního plánu 

Opavy ze dne 22. 6. 2016, která byla vypořádaná v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 108. 

3. Venkato Invest s.r.o., Praha, jednatelé P. Odložilík, Ing. R. Skoček 

uplatňuje námitku, ve které jako vlastník pozemku p. č. 2349/35 v k. ú. Opava-Předměstí v ploše s názvem 

„plochy bydlení hromadného (BH)“ namítá, že v textové části v odstavci „využití přípustné“ u „staveb a 

zařízení pro obchod“ je uvedeno, že nové stavby jsou přípustné s prodejní plochou do 400 m2, resp. 

v odstavci „využití nepřípustné“ je uvedeno, že komerční zařízení velkoplošná přízemního typu 

supermarket, hypermarket a další obchody jsou nepřípustné s prodejní plochou nad 400 m2. Tímto 

regulativem jsou jako vlastník a budoucí stavebník plánované stavby obchodního zařízení omezeni. 

V námitce žádají, aby v odstavci „využití přípustné“ u „staveb a zařízení pro obchod“ bylo uvedeno, že 

nové stavby jsou přípustné s prodejní plochou do 1 000m
2
, resp. v odstavci „využití nepřípustné“ bylo 

uvedeno, že komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket a další obchody jsou 

nepřípustné s prodejní plochou nad 1 000 m
2
. Námitku odůvodňují odkazem na současně platný Územní 

plán města Opavy, kde uvedená parcela spadá do „Plochy bytových domů o 2 a více NP (BD)“, ke které 

jsou v textové části v odstavci „přípustné“ uvedena obecně „zařízení obchodu a veřejného stravování atd.“ 

bez omezení prodejní plochy, resp. v odstavci „nepřípustné“ jsou uvedeny „stavby pro obchod s prodejní 

plochou větší než 1 000 m
2
 prodejní plochy. Dále uvádějí, že na této ploše „BD“ byl v nedávné době 

zrealizován podél ul. Olomoucká obchodní dům Kaufland, který zcela jistě svou prodejní plochou přesahuje 

limit prodejní plochy 1 000 m2, neboť samostatná celková zastavěná plocha budovou u tohoto OD 

představuje (dle údaje z KN) plochu 5 427 m
2
.  

Vypořádání: 
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námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Regulace nových staveb a zařízení pro obchod s prodejní plochou do 400 m
2 

v ploše bydlení 

hromadného (BH) byla stanovena již v konceptu Územního plánu Opavy vzhledem tomu, že hlavním 

využitím funkční plochy je zástavba bytovými domy nebo bytovými domy s vestavěnou občanskou 

vybaveností. Stavby a zařízení pro obchod jsou pouze doplňkovým využitím plochy k tomuto hlavnímu 

využití, kterým je bydlení. Obsahově obdobná námitka, podaná v řádném termínu veřejného 

projednávání konceptu Územního plánu Opavy k podmínkám využití ploch bydlení hromadného (BH), 

byla vypořádána v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy 

ze dne 2. 10. 2012 v kapitole O.1) pod č. 28 odst. 2). Upravený návrh Územního plánu Opavy je v této 

části beze změny. Nákupní centrum Kaufland bylo realizováno v souladu s podmínkami platného 

Územního plánu města Opavy, ve kterém byla mezi vymezenými lokalitami pro komerční centra 

občanské vybavenosti obvodního významu uvedena lokalita „prostor podél ul. Olomoucké jako součást 

nové obytné čtvrti“.  

4. Ing. František Bittner, Jaroslava Bittnerová, Opava     

stejní vlastníci uplatňují obsahově totožnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádají změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 23.  

5. Simona Vrbická, Opava – obdobná jako č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově totožnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 49.  

6. Mgr. Martina Lévayová, Opava – totožná s námitkou č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově totožnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 34. 
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7. Ing. Michal Gruner, Opava – totožná s námitkou č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 48. 

8. Klapetek Rudolf, Opava – totožná s č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 31. 

9. Hubert Černohorský, Ludmila Černohorská, Opava – totožná s č. 4 

stejní vlastníci uplatňují obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádají změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 40. 

10. MUDr. Pavel Vágner, Opava – totožná s č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 52. 

11. František Hellebrand, Jaromíra Hellebrandová, Opava – totožná s č. 4 

stejní vlastníci uplatňují obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou ke konceptu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 2. 10. 2012. Žádají změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 
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Vypořádání:  

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy ze dne 2. 10. 

2012 v kapitole O.1) jako námitka pod č. 9. 

12. Alois Král, Miroslava Králová, Opava – totožná s č. 4 

stejní vlastníci uplatňují obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádají změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 32. 

13. Jaromír Volf, Opava – totožná s č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 38. 

14. Ing František Beneš, Marta Benešová, Opava – totožná s č. 4 

stejní vlastníci uplatňují obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádají změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 28. 

15. Aleš Tůma, Opava – obdobná s č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 
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Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 42. 

16. Ing. Josef Wiesner, Opava – totožná s č. 4 

stejný vlastník uplatňuje obsahově obdobnou námitku s námitkou uplatněnou k návrhu Územního plánu 

Opavy veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá změnu využití pozemkům v zahrádkové osadě 

Ondříčkova z plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) na funkční plochu zemědělskou – 

zahrady (ZZ). 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 27. 

17. Michal Ulbricht, Opava  

uplatňuje námitku k funkčnímu využití pozemků p. č. 1551, 1552 a 1553 v k. ú. Jaktař, k jejich vyjmutí  

v návrhu Územního plánu Opavy ze zastavitelné plochy. Tyto pozemky byly zařazeny do ploch rodinné 

výstavby již mnoho let a bylo vynaloženo mnoho prostředků k jejich získání. Změnou byl znehodnocen i 

budoucí záměr realizace výstavby na těchto pozemcích.  

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy. Předmětné pozemky 

byly součástí plochy zemědělské (Z) mimo zastavitelné plochy již v konceptu Územního plánu Opavy, 

veřejně projednaného 2. 10. 2012, a také v návrhu Územního plánu Opavy před jeho úpravou, který byl 

veřejně projednán 22. 6. 2016. Spolu sousedící pozemky p. č. 1551 (výměra 1 730 m
2
), p. č. 1552 

(výměra 216 m
2
) a p. č. 1553 (výměra 21 850 m

2
) nebyly v konceptu Územního plánu Opavy zařazeny 

do zastavitelných ploch pro zástavbu rodinnými domy, protože největší z pozemků p. č. 1553 se navíc 

nachází v dobývacích prostorech Opava – Jaktař, evid. č. 7 0123 Opava – Jaktař I, evid. č. 7 0112, které 

jsou limitem využití území. Stanovení dobývacího prostoru je rozhodnutím o využití území v rozsahu 

jeho vymezení a územní plán nemůže rozhodovat o změně využití u území, které je limitem využití 

území, stanovený dobývací prostor musí územní plán respektovat. Využití pozemku pro zástavbu je dále 

limitováno venkovním vedením chráněným ložiskovým územím Jaktař, výhradním ložiskem nerostných 

surovin Opava-Jaktař, hlavním vodovodním řadem a nadzemním vedení VN 22 kV. Uvedené pozemky 

spolu představují předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu přes 2 ha, když 

v území k. ú. Jaktař jsou již pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha. Omezení 

rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu s požadavkem dotčeného 

orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů. Žádný z pozemků není dopravně napojen na veřejné přístupnou pozemní 

komunikaci. 

18. František Šugar, Marta Šugarová, Vlaštovičky - zmocněnec JUDr. Tomáš David  

Zmocnitelé prostřednictvím zmocněnce, na základě doložené plné moci ze dne 12. 9. 2017, uplatňují 

námitku obsahově obdobnou s námitkou stejného vlastníka, uplatněnou ke konceptu Územního plánu Opavy 

veřejně projednaného dne 2. 10. 2012. Nesouhlasí s umístěním biokoridoru L57 LBK na pozemku p. č. 

397/1 v k. ú. Vávrovice. Prostorové vymezení biokoridoru L57 LBK v řešené lokalitě nesplňuje základní 

kritérium, neplní žádný ochranný účel, neboť prochází industriální částí města s dopravní tepnou, velkou 

hustotou dopravy, obrovským dopravním zatížením a plánovanou křižovatkou severního a jižního obchvatu 

města Opavy. Je naivní si myslet, že umožní živočichům migraci mezi biocentry a vytvoří tak z oddělených 

biocenter síť. Trasa biokoridoru nepovede k zamýšlenému cíli, pouze zbytečně omezí vlastníka nemovitosti 

dalšími povinnostmi. Pohyb živočichů lze předpokládat v rámci koridoru vodního toku směrem k biocentru 

N27 RBC, které následně umožní překonání silnice ve směru na Bruntál a pokračování směrem k L71 RBC. 



 

285 

 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy. Lokální biokoridor 

L57 LBK prochází pozemkem uvnitř koridoru dopravní infrastruktury podél jeho severního okraje, který 

je vymezen pro přeložku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Biokoridor je vymezen tak, 

aby byl minimalizován pro oba záměry zásah do sousedních funkčních ploch. Koridor pro přeložku 

silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část byl vymezen v souladu s požadavkem Ministerstva 

dopravy jako dotčeného orgánu a dle námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR jako oprávněného investora 

v šířce 100 m od osy budoucí komunikace a souvisejících staveb na každou stranu. Lokální biokoridor 

L57 LBK doplňuje ÚSES propojením regionálního biocentra RBC N19 Palhanec (Palhanecká niva) přes 

k. ú. Vávrovice a Vlaštovičky s územím sousedních obcí se zapojením stávajících krajinných prvků. 

Biokoridor umožňuje migraci organismů, kdy pojmem „migrace“ zahrnuje nejen pohyb živočišných 

jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i výměnu genetické informace 

v rámci populace, přenos pylu, živočišných zárodků apod. Síť ÚSES je vymezena na ekologicky 

významných částech krajiny na základě funkčních a prostorových podmínek o daných velikostních a 

kvalitativních parametrech. Dosavadní způsob obdělávání pozemku není do doby realizace této části 

ÚSES omezen. Po realizaci přeložky silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část, bude změnou 

územního plánu vymezena nad realizovanou přeložkou plocha dopravy a znovu prověřeno využití 

navazujících pozemků. Námitka stejného vlastníka obsahově obdobného obsahu byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy ze dne 2. 10. 

2012 v kapitole O.1) jako námitka pod č. 98. Také k návrhu Územního plánu Opavy byly uplatněny 

námitky obdobného obsahu a byly vypořádány v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání 

návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 v kapitole O.2) jako námitky pod č. 92 a 93. 

19. František Šugar, Vlaštovičky - zmocněnec JUDr. Tomáš David  

Zmocnitel prostřednictvím zmocněnce, na základě doložené plné moci ze dne 12. 9. 2017, uplatňuje 

námitku, obsahově obdobnou s námitkou uplatněnou ke konceptu Územního plánu Opavy veřejně 

projednaného dne 2. 10. 2012. Žádá, aby pozemek p. č. 280 v k. ú. Vlaštovičky byl zařazen do ploch VZ 

– výroby a skladování – výroby zemědělské. Pozemek se nachází mimo intravilán obce západním 

směrem podél silnice III/46013. Plochu potřebuje pro přemístění zemědělské živočišné a rostlinné 

výroby z areálu nacházející se v obci Vlaštovičky, předpokládá do budoucna nárůst problémů spojených 

se zemědělskou činností z hlediska blízkosti obytné zástavby. V dané lokalitě by negativní vlivy spojené 

se zemědělskou činností byly minimalizovány a navíc by navazovaly na již vymezenou plochu VL-Z5 se 

stejným způsobem využití.  

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy ze dne 2. 10. 

2012 v kapitole O.1) jako námitka pod č. 184. Návrhová plocha VL-Z5 se nachází při západním okraji 

hranice k. ú. Vlaštovičky, nesousedí s pozemkem p. č. 280 v k. ú. Vlaštovičky, je od něho vzdálená cca 

800 m. 

20. Markéta Čechová, Vlaštovičky - zmocněnec JUDr. Tomáš David  

Zmocnitel prostřednictvím zmocněnce, na základě doložené plné moci ze dne 12. 9. 2017, uplatňuje 

námitku, obsahově obdobnou s námitkou stejného vlastníka uplatněnou k návrhu Územního plánu Opavy 

veřejně projednaného dne 22. 6. 2016. Žádá, aby v k. ú. Milostovice na parcelách č. 195/5, 195/6 a 195/7 

nebyl vymezován biokoridor L63 LBK. Totéž platí pro parcelu č. 56 v k. ú. Vlaštovičky. Žádá o prověření 

tohoto záměru s proběhnuvší pozemkovou úpravou Vlaštovičky. Umístění biokoridoru je nesmyslné, neboť 

přetíná přístup na obdělávanou půdu ve vlastnictví zmocnitele, realizací by byl znemožněn přístup 

k pozemkům. Umístění biokoridoru L63 LBK neplní svůj účel, neboť živočichové ho z důvodu blízkosti 

obydlí nebudou využívat. 

Vypořádání: 
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k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 78. Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních 

pozemkových úprav Vlaštovičky byl v upraveném návrhu Územního plánu Opavy zohledněn. 

Biokoridor netvoří neprostupnou bariéru v území, umožňuje migraci organismů, kdy pojmem „migrace“ 

zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, 

ale i výměnu genetické informace v rámci populace, přenos pylu, živočišných zárodků apod. 

21. OPAVLEN OPAVA, s.r.o. - zmocněnec Mgr. Milan Svoboda 

Zmocnitel prostřednictvím zmocněnce, na základě doložené plné moci ze dne 13. 9. 2017, uplatňuje námitku 

proti zařazení území v rozsahu pozemků p. č. 2/1, 2/4, 2/5, 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 2149/3, 2149/4, 2149/10, 

2149/12 a 2940/3, vše v k. ú. Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 886, mezi plochy přestavby, a to mezi 

plochy přestavby smíšené obytné městské. Dané území by mělo být s ohledem na jeho charakter zařazeno 

mezi plochy smíšené výrobní (VS). Současně podává námitku proti nevhodnému vymezení těchto ploch, a to 

zejména zamezením možnosti využít toto území pro „stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m
2
“ ani 

pro „samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití“. Uvádí, že takto jsou omezeny 

aktivity, které patří k běžnému prostředí současné městské zástavby a které nikterak nepopírají 

víceúčelovost prostoru, jako je např. běžný supermarket. Navrhují změnu tohoto omezení, a to tak, že jako 

„přípustné“ budou vymezeny obchody s prodejní plochou do 2 000 m
2
 i samostatné sklady bez návaznosti 

na hlavní nebo přípustné využití. Za ještě vhodnější řešení považují přeřazení území do plochy přestavby 

smíšené výrobní, když tyto plně odpovídají dispozici území, jeho historickým souvislostem i aktuálním 

možnostem, a představují ideální kombinaci soukromých a veřejných zájmů v tomto prostoru. 

Vypořádání:  

k námitce se nepřihlíží, obsah námitky směřuje k části návrhu, která nebyla úpravou měněna 

Odůvodnění: 

Námitka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 55. Vyhodnocení námitky se upravuje takto: S ohledem na charakter 

území bývalého areálu textilního závodu Moravel a na bezprostředně na něho navazující objekty 

bytových domů bylo již v současně platném Územním plánu města Opavy Změnou č. 12, mimo jiné i  

na žádost tohoto vlastníka, předmětné území zařazeno do plochy smíšené obytné městské (SM), která 

není plochou určenou výhradně pro bydlení, ale umožňuje víceúčelové využití slučitelné svým 

provozem s bydlením. Pro dané území byla zpracována územní studie, která řešila polyfunkční využití 

území v souladu s okolní zástavbou a ve vztahu k Městským sadům.  

Plocha smíšená obytná městská (SM) byla do návrhu Územního plánu Opavy převzata z Územního 

plánu města Opavy, v jeho platném znění, a to především jako plocha pro bydlení a veřejnou 

infrastrukturu. Protože do ploch bydlení lze, v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zahrnout pozemky souvisejícího 

občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 

m
2
, byla v podmínkách pro využití ploch smíšených obytných městských (SM) omezena velikost 

prodejní plochy těchto staveb do 400 m
2 

s
 
přihlédnutím ke skutečnosti, že prodejní plocha tvoří jen část 

stavby pro obchod. U staveb obchodního prodeje jsou pak největší nároky kladeny na rozsah odstavných 

a parkovacích ploch, jejichž rozsah se odvíjí od velikosti prodejní plochy. Stavby pro obchod s prodejní 

plochou až do 2 000 m
2
 s sebou přinášejí nejen velký objem zastavěné plochy samotnou stavbou, ale 

také další navýšení zpevněných ploch pro parkování a zásobování. Pozemky pro stavby obchodního 

prodeje většího rozsahu musí být v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 

infrastruktury a být z nich přístupné. S velkými obchodními prodejnami je spojena také zvýšená četnost 

zásobování velkými nákladními automobily zatěžující negativními vlivy území v okolí ulice Krnovská, 

která je silnicí I. třídy I/11. Výstavbou severního obchvatu města, který je přeložkou silnice I/11 mimo 

zastavěné území s převahou bydlení, by mělo dojít ke zklidnění mimo jiné i území mezi ulicí Krnovská a 

Městskými sady. Situováním aktivit znamenající navýšení dopravního zatížení nákladními automobily 

by ke zlepšení podmínek v území nedošlo. Pro stavby pro obchod většího objemu, tzn. i s větší prodejní 
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plochou, jsou Územním plánem Opavy vymezeny plochy občanského vybavení – komerčních zařízení 

velkoplošných (OK). 

22. GasNet, s.r.o.  

sdělují, že nemají žádné námitky, již se vyjádřili dříve – např. 10. 5. 2016, stan. č. 5001305247. 

Vypořádání: 

bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Obsah námitky se odvolává na námitku podanou k veřejnému projednání návrhu Územního plánu 

Opavy ze dne 22. 6. 2016, která byla vypořádaná v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání 

v kapitole O.2) jako námitka pod č. 109. 

23. České dráhy, a.s. – po termínu veřejného projednání  

sdělují, že majetek Českých drah, a.s. je dotčen zejména návrhem těchto lokalit: 

 lokalita OP-P34 navržena pro hromadné garáže, funkční využití plochy dopravní infrastruktury silniční 

(DS), 

 lokalita OP-P24 navržena pro komunikace (K). 

Obě lokality se nacházejí na severním okraji areálu železniční stanice Opava – východ. 

 Pozemky na jižní straně od žst. Opava – západ jsou dotčeny vymezením koridoru územní rezervy 

dopravní infrastruktury silniční Středního městského okruhu (R1-DS). 

Proti navrhované lokalitě nemají námitek, upozorňují jen, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a 

SŽDC, s. o., úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Případné uplatnění předkupního 

práva by zkomplikovalo či přímo znemožnilo tento proces, jehož hlavním účelem je přechod celé železniční 

dopravní cesty do vlastnictví státu a správy provozovatele dráhy (SŽDC, s. o.). Předpokládají, že přesné 

umístění a realizace této liniové stavby je podmíněno technickým řešením, které bude upřesněno v dalším 

stupni územně plánovací dokumentace. Mimo uvedené nemají k návrhu územního plánu Opavy námitek ani 

připomínek. 

Vypořádání: 

k námitce se nepřihlíží 

Odůvodnění: 

Námitka byla podána elektronicky 15. 9. 2017, byla uplatněná po lhůtě 7 dnů ode dne veřejného 

projednání, které se uskutečnilo 6. 9. 2017, tj. po termínu 13. 9. 2017. Upozornění bereme na vědomí. 

24. Radim Masný, Opava – námitka uplatněna 21. 9. 2017, po termínu veřejného projednání 

uplatňuje námitku, ve které nesouhlasí s tím, že pozemek p. č. 1625/1 v k. ú. Kylešovice již není 

v zastavitelné ploše jako ve stávajícím Územním plánu města Opavy, ale je zařazen do kategorie „orné 

půdy“. 

Vypořádání:  

k námitce se nepřihlíží 

Odůvodnění: 

Námitka podána dne 21. 9. 2017 byla uplatněná po lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se 

uskutečnilo 6. 9. 2017, tj. po termínu 13. 9. 2017. 
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P) NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky uplatněné ke konceptu i k návrhu budou v souladu se zněním § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podkladem pro opatření obecné povahy, kterým se vydává 

Územní plán Opavy. 

 

P.1) Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ke konceptu Územního plánu Opavy, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Veřejné projednání konceptu Územního plánu Opavy se uskutečnilo dne 2. 10. 2012, do 15 dnů ode dne 

veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2012 (včetně), mohl každý uplatnit své připomínky. Sousední mohly 

uplatnit ve stejné lhůtě své připomínky z hlediska navazujícího území. 

1. Česká geologická služba 

v konceptu požadují doplnit geologické charakteristiky řešeného území, které jsou důležité z hlediska 

zakládání staveb, inženýrsko-geologického průzkumu, geologických rizik (sesuvy, řícení, radon apod.), 

využití a ochrany podzemních vod, surovinového potenciálu apod.-viz text; 

z hlediska svahových nestabilit – v území se nachází potenciální sesuvné území evidované v Registru sesuvů 

ČGS, reg. č. 6350, které nezasahuje do zastavitelných ploch, ČGS upozorňuje na nutnost zobrazit sesuvná 

území v ÚPD;  

z inženýrsko-geologického hlediska – v území se nachází několik deponií po dobývání nerostů (sádrovec) a 

stavebních surovin (štěrkopísky, cihlářská surovina)-viz tabulka: 

7330 Jarkovice – skládka – štěrkopísky 

7331 Nad jezem, Palhanec – cihlářská surovina 

7332 Nad jezem, Kateřinky u Opavy – štěrkopísky 

7349 Kateřinky – Nad mostem – štěrkopísky 

7350 Kateřinky – Stříbrné jezero – sádrovec 

7352 Malé Hoštice – cihelna – cihlářská surovina 

ČGS upozorňuje na nutnost zobrazit v ÚPD zmíněné deponie; 

z hlediska poddolovaných území – v území se nachází maloplošné poddolované území po těžbě sádrovce reg. 

č. 4490 Opava-Předměstí, rozsáhlé poddolované území po těžbě sádrovce je v lokalitě Kateřinky u Opavy, tj. 

Stříbrné jezero, průmyslový areál, několik obytných budov, pole louky les, využití tohoto území jako 

zastavitelné hodnotí jako podmínečně vhodné, kde podmínky výstavby by měl posoudit detailní inženýrsko-

geologický průzkum, ČGS upozorňuje na nutnost zobrazit poddolovaná území v ÚPD – viz tabulka; 

z hlediska protipovodňových opatření - v konceptu str. 38 v bodě 8 kap. D.2.3 Vodní režim je uvedeno 

„realizovat protipovodňová opatření v povodí Mlýnského náhonu a jeho okolí v podobě retenčních nádrží, 

odvodňovacích příkopů a následného svedení přebytečných srážkových vod do Mlýnského náhonu a řeky 

Opavy; ČGS upozorňuje, že v grafické části nejsou žádné značky návrhů polohy příkopů a ploch retenčních 

nádrží, dále upozorňuje na střet poldru na Otickém příkopu, jeho rozsah zasahuje do ochranného pásma vrtu 

ČHMÚ VO 0037; 

z hlediska protierozních opatření - ČGS doporučuje, aby účel a forma protierozních opatření byla 

definována na základě vymezených oblastí popisujících erozní jev a navrhuje do ÚPD zobrazit erozí 

ohrožené plochy (např. šrafou); 

vypořádání: 

připomínky byly zohledněny  

odůvodnění: 

Požadované jevy limitují vymezení zastavitelných ploch a odůvodňují rozsah jejich vymezení. 

2. Národní památkový ústav, pracoviště Ostrava 

souhlas podmiňuje provedením následujících úprav:  

1) vymezit v územním plánu území urbanisticky a architektonicky zvláště cenná a v těchto územích provést 

úpravu podmínek jeho využití a ploch s rozdílným způsobem využití respektující tuto skutečnost:  

- Opava - Předměstí  
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hranice pro vymezení území urbanisticky a architektonicky zvláště cenného začíná v severní části území  

na křižovatce ulic Krnovská a Bochenkova, výchozím bodem je průsečík prodloužení parcely č. 2974  

k hranici parcely č. 2953/1, hranice památkové zóny pokračuje po hranici parcely č. 2953/1 východním 

směrem, dále po hranici parcel č. 2952/1, 2953/3, 2952/1, 2959/4 do jihovýchodního styčného bodu parcel  

č. 2959/4 a 292/9, kde hranice vede přímou spojnicí k hraničnímu bodu parcel č. 294/1, 299 a 2959/2, z 

tohoto bodu hranice pokračuje po hranici parcel č. 299, 300/1, 301, 303, 379/1, 3962/1, 380/1, 380/2, 381/1, 

385, 386/1, 381/5, 400/1, 3008, 531, 532, 534, 536, 538, 539, 3010, 552/1, 552/2, 553/13, 553/2, 555 (ul. 

Olbrichova) na nám. Svobody, kde se stáčí jihozápadním směrem a vede po hranici parcel č. 3015 (ulice 

Otická) za těleso železniční trati, kde pokračuje severním směrem po hranici parcel č. 2184/4, 2532, 2184/4 

a 2530/239 k železničnímu podjezdu, zde dále pokračuje západním směrem podél ul. Englišovy, hranice p. č. 

2529/2 na křižovatku ulic Englišova a Dostojevského; hranice pokračuje severním směrem po hranici p. č. 

2373/7, spojnicí přes p. č. 2976, dále po hranici p. č. 2981 (ulice Vančurova) do bodu prodloužení severní 

hranice p. č. 2204/17, zde se hranice stáčí východním směrem a vede po hranici p. č. 2204/17, 2204/1, 

přímou spojnicí pod p. č. 2204/14 a 2204/13 ke hranici p. č. 2184/1, kde se lomí severním směrem a nad p. č. 

2190 kolmo přechází přes p. č. 2184/1 k parcele č. 2184/103, tuto obchází po jižní hranici až k parcele č. 

2975 (ul. Husova), po jejíž hranici přechází k parcele č. 2974 (ul. Bochenkova), po jejíž hranici vede k ulici 

Krnovské, kterou v prodloužení hranice p. č. 2974 protíná do výchozího bodu, kde se hranice uzavírá; 

- Kylešovský kopec  

hranice pro vymezení území urbanisticky a architektonicky zvláště cenného začíná v severní části území na 

křižovatce ulic Nádražní okruh a Janská, po hranici p. č. 713/2 vede jihovýchodním směrem ulicí Janská, po 

hranicích p. č. 715/2, 2779, 3033/2, 3033/10, 3033/4 ke kolmému průsečíku prodloužení jihovýchodní 

hranice parcely 747 k severovýchodní hranici p. č. 3033/4, hranice dále pokračuje po tomto prodloužení  

k p. č. 747, po jejíž hranici jihovýchodní a jihozápadní vede ke styčnému bodu s p. č. 744/3, od tohoto bodu 

pokračuje jihozápadním směrem po hranicích p. č. 744/3, 744/1, 743/1, 743/2, 2700/4, dále po hranicích p. 

č. 2702/54, 2702/108, 2702/109, 2702/432, 2702/115, 2702/38, 2702/39, 2702/40, 2702/41, 2702/42, 

2702/487, kde se lomí severovýchodním směrem a po hranicích p. č. 2702/151 a 2702/129 vede k severnímu 

rohu této parcely, východním směrem dále vede po hranicích p. č. 2702/129, 2702/128, 2702/139, přes ulici 

Stratilovou k severnímu rohu p. č. 2702/140, dále po hranici této parcely a p. č. 2702/141, 2702/142 k ul.  

B. Němcové, kterou kříží a po hranicích 2704/8, 2704/1, 2704/10, 2702/105, 2702/106, 2702/107, 2702/117, 

2702/161, 2702/162, 2702/220, 2702/239, 2702/514, 2702/513, 2702/262, 3113/157, 3113/152, 3113/157, 

3113/186, 3113/185 k jihovýchodnímu hrotu území, kde se lomí a pokračuje západním směrem po hranicích 

p. č. 3109/3 k ulici Ztracené, kterou kříží a dále pokračuje po hranicích parcel č. 3108, 3104 k ul. 

Gudrichové, kde pokračuje po hranici p. č. 2702/4 k ulici Úvoz, po hranici p. č. 3172 dále vede ke kolmému 

prodloužení hranice p. č. 2663/85, kde pokračuje severozápadním směrem po hranicích p. č. 2663/85, 

2663/84, 2663/83, 2663/82 k ulici Zahradní, po hranici p. č. 2661/2 (ul. Zahradní) pokračuje západním 

směrem ke kolmému prodloužení hranice p. č. 2661/33, kde se stáčí na sever a pokračuje po hranicích parcel 

č. 2661/33, 2661/16, 2661/10, 612/10, 612/11, 612/29, 612/11, 612/14, 612/17, 612/18 k ul. Heydukové, 

kterou kolmo překračuje a po hranici p. č. 3030 vede k parcele č. 611/33, po jejíž hranici dále vede k parcele 

č. 611/39. kde spojnicí přechází k parcele č. 611/50 a dále pokračuje po její hranici a hranicích p. č. 611/10, 

611/20 k ul. Rooseveltové, kterou kolmo překračuje a po hranici p. č. 3029 pokračuje východním směrem  

k parcele č. 630/2, kde se stáčí na sever a pokračuje po hranicích p. č. 630/2, 632/1, 637, 638, 642/1, 643, 

647/1, 691/3, 691/2, 3028, 704, 703, 706/1, 710, 711/2, 715/2, 712 k parcele č. 713/2, kde se hranice 

uzavírá; 

2) definovat v územním plánu jako objekty architektonicky významné objekty navržené k prohlášení 

nemovitými kulturními památkami a další objekty:  

- budova základní školy čp. 86, Krnovská ul. 101, k.ú. Jaktař  

- restaurace U Vávry čp. 115, Ratibořská ul. parc. č. 140/1, k.ú. Kateřinky u Opavy  

- kaple Božího Těla, u čp. 122, Rolnická ul. č. 8, parc. č. 235/4, k.ú. Kateřinky u Opavy  

- boží muka, na ul. Pekařské, parc. č.2345/1, k.ú. Kateřinky u Opavy  

- kaple sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 2285, k.ú. Kylešovice  

- býv. Drechslerova tiskárna čp. 422, Sady svobody č. 5, k.ú. Opava-město  

- soubor železniční stanice Opava – části: točna J. Fögele, na pozemku parc. č. 752/1 k. ú. Opava – 

Předměstí, vodní jeřáb Kärtner, na pozemku parc. č. 752/1 k. ú. Opava – Předměstí, vodní jeřáb 

Krausewerk, na pozemku parc. č. 752/1 k. ú. Opava – Předměstí  
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- městský dům čp. 859, Komenského 12, parc. č. 924, k.ú. Opava-Předměstí  

- městský dům čp. 860, Komenského 14, parc. č. 922, k.ú. Opava-Předměstí¨  

- fara a modlitebna Československé církve husitské – řadový dům čp. 727, Olbrichova č. o. 21, parc. č. 

386/1, k.ú. Opava-Předměstí  

- bývalý armádní dům čp. 626, Olbrichova ul. č. o. 29, parc. č. 380/1, k. ú. Opava- Předměstí  

3) nevymezovat plochu bývalých Dukelských kasáren, její část, která je součástí území navrženého  

k vyhlášení MPZ, jako plochu přestavby OP-P6. Plochu vymezit jako stávající stav území, ponechat  

k prověření územní studií; 

vypořádání: 

připomínky byly částečně zohledněny  

odůvodnění: 

Ochrana architektonicky a urbanisticky cenných území je v souladu s cíli územního plánování. 

 

městské části a sousední obce 

3. MČ Komárov, Ing. Lumír Měch, starosta 

1. snížení kvality života v případě varianty průtah 

- rozděluje zástavbu na dvě části, vyžaduje demolici asi 40 objektů, rozsáhlé úpravy dopravního systému, 

nutnost vybudovat 7,5 km obslužných komunikací, které vyvolají další demolice, špatný dopad na 

soudržnost obyvatel a mezilidské vztahy, změna rázu městské části a zvyšující se intenzita dopravy; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Městskou části Komárov vede silnice I/11, která je součástí silnice I. třídy republikového významu 

označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, 

Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Komunikace je silnicí nadmístního významu, 

stavby nadmístního významu jsou řešeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci kraje, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR MSK jsou závazné  

pro pořizování a vydávání územních plánů v Moravskoslezském kraji. Obce záměry ze ZÚR MSK  

ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající 

komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože 

stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí 

v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 

dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

nebude novou zastavitelnou plochou, ale bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb 

s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují.  

Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, 

proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na 

řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve 

správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno 

v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK 

budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování.  
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K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že záměr bude dále 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

požadoval v dokumentaci dopracovat požadavky, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení. Dle podmínek 

uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla 

v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a k této 

dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Varianty řešení byly posuzovány z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu na horninové prostředí, na přírodu,  

na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 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 (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení 

varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při 

splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního 

posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného 

zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. Podle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje k posouzení vlivů provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ je z hlediska ochrany veřejného zdraví varianta Průtah nejméně vhodnou variantou.  

2. zhoršení veřejného zdraví 

- nárůstem intenzity průjezdů bude dále růst imisní zátěž ovzduší v centrální části Komárova - jediná 

možnost obchvat, průtahem by byla oblast k bydlení zatížena prachem a spadem drobného poletavého 

prachu, ten má největší vliv na vznik různých chorob, dalším faktorem je hluk spojený s výstavbou a 

provozem průtahu, který by měl negativní vliv na veřejné zdraví občanů, již dnes je obtěžujícím faktorem, 

díky úsporám nebude nikdo moci garantovat výstavbu protihlukových opatření; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

- viz odůvodnění dílčí námitky 1. 

Vzhledem ke skutečnosti, že varianta Průtah je situována převážně ve stávající trase silnice I/11 vedené 

v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí, je dopad této stavby soustředěn 

především na obyvatelstvo. Nejvhodnější variantou z hlediska hluku byla v procesu EIA hodnocena 

varianta Průtah s realizovanými protihlukovými stěnami o výšce 2 – 9m, nejhůře byla hodnocena varianta 

Průtah bez protihlukových stěn. Téměř rovnocenné byly varianty Sever a Jih.  

3. není řešeno napojení ulic U Tratě a Fibichova na stávající dopravní systém 

- u varianty průtah není řešena dopravní obslužnost těchto ulic, zapracováním nových komunikací dojde 

k dalšímu záboru ZPF, příp. k demolicím objektů; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna již v konceptu 

odůvodnění: 

Návrh napojení území pro variantu průtahu Komárovem je patrný z výkresu koncepce dopravní 

infrastruktury, který je součástí územně plánovací dokumentace, tedy i projednávaného konceptu. Další 

podrobnosti napojení lokalit přesahují možnosti měřítka územního plánu a budou podrobněji řešeny 

v navazující dokumentaci. Ulice U tratě bude přístupná z plochy dopravy KO-Z37 přes plochu bydlení 

KO-Z17, ulice Fibichova bude napojena z ulice Na konečné podél silnice I/11. 

4. současné a nově plánované plochy smíšené obytné venkovské (SV) budou přímo u vybudované silnice 

I/11 
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- mnoho ploch SV se v současné době nachází podél nebo v blízkosti silnice I/11, v případě varianty 

průtahu dojde ke snížení kvality života i veřejného zdraví (bod 1. a 2.), nově budovaná komunikace by se 

přímo dotkla a velmi negativně by ovlivnila plochu KO-Z4, investice (soukromé nebo MČ Komárov) by 

v této oblasti byly znehodnoceny; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Aby byly splněny limity pro hlukovou zátěž, vyžaduje varianta Průtah stavbu protihlukových opatření  

pro stávající zástavbu. Podmínky využití stanovené pro plochy smíšené obytné venkovské (SV) připouštějí 

stavby související s bydlením, které je možné realizovat v blízkosti komunikace a které budou tvořit 

hlukovou bariéru. Nová zástavba bude podmíněna splněním limitů na veřejné zdraví z hlediska hlukových 

poměrů, včetně vlivu vibrací. 

5. vyřazení silnice I/11 z provozu po dobu výstavby průtahu 

- vážné dopady na dopravní obslužnost území, uzavírka by ztížila život obyvatelům i firmám, tj. hlavně 

společnosti Teva a Komas , dále firmy Akzo Nobel, Česká pošta a areálu bývalé firmy Balakom, výstavba 

nových komunikací by zasáhla do života obyvatel a vedla by k záboru ZPF; 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění: 

Organizace dopravní obslužnosti území po dobu výstavby bude řešena v následných řízeních. Řešení 

organizace dopravy po dobu výstavby není předmětem územního plánu. 

6. nesouhlas se vznikem průmyslových zón v plochách KO-Z9, KO-Z6, KO-Z5 a KO-Z11 

- nesouhlas se zařazením KO-Z9 do plochy výroby a skladování-lehkého průmyslu a ploch KO-Z6, KO-Z5 

a KO-Z11 do ploch smíšených výrobních, mohou přilákat společnosti s hlučným nebo chemicky závadným 

průmyslem, po zavedení těchto ploch nebude mít městská část možnost ovlivnit nebo omezit dění v těchto 

zónách; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Návrhovou plochu KO-Z9 doporučujeme zmenšit s přihlédnutím k možnému rozvoji podnikatelských 

aktivit v území a s ohledem na možnosti dopravního napojení rozšířené plochy, plocha KO-Z9 byla 

vymezena na žádost vlastníků pozemků a mimo jiné i na žádost zastupitelstva městské části Komárova. 

Návrhovou plochu KO-Z6 doporučujeme zařadit do ploch rekreace a sportu, touto plochou bude rozšířená 

plocha rekreace a sportu navrhovaná na sousedních pozemcích. Plochu KO-Z5 vymezenou pro plochy 

smíšené výrobní (VS) podél celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava-Svinov 

doporučujeme upravit v rozsahu vydaných územních rozhodnutí. Její rozsah nedoporučujeme vymezit  

ve větším rozsahu vzhledem k dostupnosti této plochy pouze přes plochy určené k bydlení. Plochu KO-Z11 

doporučujeme zapracovat dle konceptu do ploch pro podnikání, protože je územím mezi silnicí I/11 a 

železniční tratí č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov s dostupnou infrastrukturou, které navazuje  

na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními podnikatelského charakteru. Plocha se nachází 

mimo vymezená záplavová území, nenachází se ani v aktualizovaném návrhu na stanovení záplavového 

území. Pro funkční využití plochy KO-Z11 byly podány protichůdné návrhy – v požadavku MČ Komárov 

byl návrh na zařazení do plochy veřejné zeleně, požadavkem statutárního města Opavy a převažujícího 

vlastníka v území bylo zapracování území do plochy podnikání a občanské vybavenosti. V plochách 

smíšených výrobních v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení 

splňující limity na veřejné zdraví. 

7. znečištění ovzduší z nových ploch pro výrobu a skladování a plochy pro výrobu a skladování - lehký 

průmysl 

- provoz průmyslové zóny nese rizika znečištění ovzduší a spodních vod, průmyslové zóny KO-Z9, KO-Z6, 

KO-Z5 a KO-Z11 jsou v rozporu s politikou města ochránit občany od vlivu industrializmu, zásadní 
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nesouhlas se změnou těchto území na průmyslové zóny (se zařazením KO-Z9 do plochy výroby a 

skladování-lehkého průmyslu a ploch KO-Z6, KO-Z5 a KO-Z11 do ploch smíšených výrobních); 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

- viz odůvodnění k dílčí připomínce č. 6 

Dokumentace ke konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek 

na popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Zákon 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, obsahuje výčet staveb a 

zařízení, které podléhají zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí.  

8. nevyužitý areál po bývalé firmě Balakom 

- nachází se v blízkosti centra Komárova, který je určen pro realizaci záměrů výroby a skladování, část je 

už využívána, pro trvale udržitelný rozvoj území je nutné upřednostňovat zástavbu brownfields  

před výstavbou „na zelené louce“, v případě ploch KO-Z9 a KO-Z6 se nabízí využití areálu Balakom  

za předpokladu vyřešit dopravní obslužnost areálu a neúnosnou dopravní situaci na ulici Podvihovské; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Areál bývalé firmy Balakom není v současnosti areálem jedné firmy, v území je několik vlastníků. Objekty 

a pozemky areálu jsou využívány různými subjekty v souladu s regulativy pro funkční plochu 

stanovenými platným Územním plánem města Opavy. Rozsah návrhové plochy KO-Z9 umožňující rozvoj 

podnikatelských aktivit navazující na areál doporučujeme omezit. Pro hospodářský rozvoj území je třeba 

územním plánem vymezit návrhové plochy pro výrobní aktivity, když stávající plochy průmyslových 

areálů mezi obytnou zástavbou a v blízkosti centra města, které zatěžují dopravou a provozem velkou část 

území bydlení jsou územním plánem navrženy k přestavbě na plochy slučitelné s okolními plochami. Další 

návrhové plochy výrobních aktivit bude třeba plošně snížit nebo vypustit, protože podle Studie 

vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, 

byl správcem toku Povodím Odry, státní podnik, aktualizován návrh na stanovení záplavového území  

v tomto úseku. Aktuální stanovené záplavové území a jeho aktivní zóna budou zapracovány do návrhu a 

tato skutečnost bude zohledněna ve vymezování rozsahu návrhových ploch. Návrhové plochy výrobních 

aktivit jsou územním plánem vymezovány přednostně v lokalitách na okraji zastavěného území města, 

které jsou v dosahu kapacitní technické a dopravní infrastruktury mimo záplavová území. Plocha KO-Z9 je 

plochou mimo zastavěné obytné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů s fungující 

technickou infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní spojení 

s krajským městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava 

Svinov, se kterou je stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které 

není součástí žádného vymezeného záplavového území, není dotčeno ani aktualizovaným návrhem  

na stanovení záplavového území a ani fakticky není záplavou ohroženo.  

Funkční plochu KO-Z6 doporučujeme změnit z plochy smíšené výrobní na plochu pro sport a rekreaci. 

9. velký rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu u nově navržených ploch KO-Z9, KO-Z6 a KO-Z5  

- v případě výstavby průmyslových zón KO-Z9, KO-Z6 a KO-Z5 dojde k likvidaci, respekt. k degradaci 

orné půdy, kdy její ochrana je jednou z priorit státu, je chráněná zákony (zákon č.334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995 Sb.,  

o lesích), navrhuje zařadit plochy KO-Z9 a KO-Z5 do plochy zemědělské; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 
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Rozsah návrhové plochy KO-Z9 pro rozvoj podnikatelských aktivit doporučujeme omezit, plochu KO-Z5 

pro výrobu a skladování doporučujeme upravit v rozsahu vydaných územních rozhodnutí. Zmenšením 

návrhových bude snížen i rozsah předpokládaných záboru ZPF. Pro vytvoření podmínek pro příznivé 

životní prostředí jsou stávající plochy průmyslových areálu mezi obytnou zástavbou a v blízkosti centra 

města, které zatěžují dopravou a provozem velkou část území bydlení, územním plánem navrženy 

k přestavbě na plochy slučitelné s okolními plochami. Rozsah nových návrhových ploch pro výrobní 

aktivity bude výrazně ovlivněn vymezenými záplavovými územími a jeho aktivními zónami, když řada 

stávajících podnikatelských areálů se nachází poblíž vodních toků. Podle zpracované Studie vyhodnocení a 

zvládání povodňových rizik na řece Opavě, mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, byl správcem 

toku Povodím Odry, státní podnik, aktualizován návrh na stanovení záplavového území v tomto úseku. 

Aktuální stanovené záplavové území a jeho aktivní zóna budou zapracovány do návrhu a tato skutečnost 

bude zohledněna ve vymezování rozsahu návrhových ploch. Vymezení návrhových ploch pro přemístění 

výrobních aktivit, pro rozvoj stávajících a vznik nových podnikatelských aktivit vytvoří podmínky  

pro příznivý hospodářský rozvoj území, který je jedním z pilířů pro udržitelný rozvoj území. Návrhové 

plochy výrobních aktivit jsou  vymezovány s cílem zajistit udržitelný rozvoj území, proto jsou 

vymezovány přednostně v lokalitách na okraji zastavěného území města, které jsou v dosahu kapacitní 

technické a dopravní infrastruktury mimo záplavová území. Plocha KO-Z9 je jednou z ploch, které dané 

požadavky naplňují. Je plochou mimo zastavěné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů 

s fungující technickou infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní 

spojení s krajským městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava 

Svinov, se kterou je stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které 

není součástí žádného vymezeného záplavového území, není dotčeno ani aktualizovaným návrhem  

na stanovení záplavového území a ani fakticky není ohroženo záplavou. 

10. plocha KO-Z9 výrazné zvýšení dopravní zátěže 

- při vybudování vjezdu ze silnice III/4662 je možné jet na Raduň nebo směřovat na I/11 přes Komárov, tj. 

buď středem obce přes náves v těsné blízkosti školy nebo po vytížené ulici Podvihovské, kolem tělocvičny, 

zdravotního střediska, obchodu a školky-rovněž nepřijatelná varianta, při umožnění průjezdu přes areál 

bývalého Balakomu je výjezd opět na přetíženou Podvihovskou, se zvýšenou dopravní zátěží souvisí 

negativní vliv na obecné zdraví a zvýšené hodnoty hluku, prachu a emisí zplodin;  

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Plocha KO-Z9 je jednou z ploch, které splňují požadavky na návrhové plochy výrobních aktivit. Je 

plochou mimo zastavěné území, která navazuje na stávající areál výroby a skladů s fungující technickou 

infrastrukturou, v blízkosti silnice I/11 republikového významu zajišťující dopravní spojení s krajským 

městem Ostravou a v blízkosti celostátní železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov, se kterou 

je stávající podnikatelský areál propojen železniční vlečkou. Zároveň jde o území, které není součástí 

žádného vymezeného záplavového území, není dotčeno ani aktualizovaným návrhem na stanovení 

záplavového území a ani fakticky není ohroženo záplavou. Plochu KO-Z9 doporučujeme z konceptu 

převzít ve zmenšeném rozsahu. Vymezení návrhové plochy KO-Z9 podél silnice III/4662 umožňuje zajistit 

dopravní obsluhu plochy z této komunikace, případně využít železniční vlečky stávajícího podnikatelského 

areálu. 

11. nesouhlas se zařazením plochy KO-Z6 do ploch smíšené výrobní z důvodu záměru vybudovat zde 

plochu občanského vybavení-sportovních a rekreačních zařízení 

- na sousedním pozemku je vybudován kopec sloužící v zimě k sáňkování a v ostatní období je využíván pro 

bikros, je na něm vybudovaná bikrosová trať, která se bude dále rozšiřovat, území využívané dětmi i 

dospělými, blízké sportoviště (tenisové kurty, hřiště odbíjené, stylová hospůdka) je prostor, který je nutné 

chránit; návrh zařadit plochu KO-Z6 do ploch občanského vybavení-sportovních a rekreačních zařízení; 

protože je v území počítáno s rozvojem rekreační a sportovní činnosti  

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 
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Funkční plochu KO-Z6 doporučujeme změnit z plochy smíšené výrobní na plochu pro sport a rekreaci. 

Takto bude rozšířena již navržená plocha rekreace a sportu o plochu KO-Z7 pro koncentraci sportovně 

rekreačních aktivit a účelné využití zařízení s těmito aktivitami souvisejících. Rozšířením plochy rekreace 

a sportu budou vytvořeny také podmínky pro vybudování dalších i prostorově náročnějších zařízení  

pro sport a rekreaci obyvatel daného území i širšího okolí. 

12. plocha KO-Z6 – neexistující příjezdová cesta a riziko zvýšení dopravní zátěže 

- jediný příjezd je možný po velice úzké Tovární ulici spojující ulici Podvihovskou a nádraží, která 

prochází cca 2m od tenisových a volejbalových kurtů a hřiště využívaného Sborem dobrovolných hasičů 

Komárov, území je prostorem, který je nutné chránit; cesta je s minimální dopravou a je využívaná 

maminkami s kočárky a malými dětmi, šířka komunikace kolem kurtů neumožňuje vzájemné objetí 

protijedoucích vozidel, což vylučuje její využití pro příjezd do průmyslového areálu; v případě průjezdu 

přes areál bývalého Balakomu je opět problém s přetíženou Podvihovskou-viz bod 10 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Funkční plochu KO-Z6 doporučujeme změnit z plochy smíšené výrobní na plochu pro sport a rekreaci. 

Takto bude rozšířena již navržená plocha rekreace a sportu o plochu KO-Z7 pro koncentraci sportovně 

rekreačních aktivit a účelné využití zařízení s těmito aktivitami souvisejících. Rozšířením plochy rekreace 

a sportu budou vytvořeny také podmínky pro vybudování dalších i prostorově náročnějších zařízení  

pro sport a rekreaci obyvatel daného území i širšího okolí. V rámci zpracovávání dokumentace  

ke konkrétním záměrům sportovních a rekreačních zařízení bude zpracováno také dopravní řešení pro daný 

záměr v souladu se zákonnými předpisy.  

13. plocha KO-Z5 – nesouhlas se zařazením do ploch smíšených výrobních z důvodu těsné blízkosti ploch 

smíšených obytných venkovských 

- v nově navržené ploše smíšené obytné venkovské KO-Z4 je uvažováno s výstavbou rodinných domů, v 

těsné blízkosti je i navrhovaná plocha KO-Z5 smíšená výrobní, průmyslové objekty se neslučují s kvalitním 

bydlením a jsou zcela jistě v rozporu se zásadami územního plánování plánování-viz bod 6 a 7; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Na části pozemků v ploše KO-Z5 byla vydána dvě územní rozhodnutí k umístění staveb fotovoltaických 

elektráren, které jsou na ploše realizovány. Velikost plochy doporučujeme upravit v rozsahu těchto 

rozhodnutí bez dalšího rozšiřování. V lokalitě tak nebudou vymezeny žádné další nové plochy  

pro podnikatelské aktivity. 

14. plocha KO-Z5 – výrazné zvýšení dopravní zátěže 

- v konceptu není příjezdová cesta k ploše KO-Z5 řešena, nabízí se využít stávající komunikace přes Černý 

mlýn, která je velice úzká s nepřehlednou křižovatkou, s navýšení dopravní zátěže je třeba počítat 

s krizovými situacemi; v případě výstavby nové komunikace dojde k záboru ZPF, což je nežádoucí jev-viz 

bod 9;pokud bude rozšířená stávající dojde k průjezdu vozidel přes stávající plochy smíšené obytné 

venkovské, navíc je v lokalitě plánována další zástavba SV (plochy KO-Z2, KO-Z3 a KO-Z4), se zvýšenou 

dopravní zátěží souvisí negativní vliv na obecné zdraví a zvýšené hodnoty hluku, prachu a emisí zplodin; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Realizovaná zařízení fotovoltaických elektráren v ploše KO-Z5 nevyvolala zvýšenou frekvenci dopravy 

v daném území. Komunikace podél severní hranice areálu fotovoltaických zařízení zajišťuje pouze přístup 

do areálu pro údržbu uvedených zařízení.  

15. nesouhlas se zařazením ploch KO-Z11 do ploch smíšených výrobních z důvodu bezprostřední blízkosti 

bytové zástavby 
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- v lokalitě téměř sousedící s plochou KO-Z11, která je navržena jako smíšená výrobní, je velká 

koncentrace obyvatel, v bezprostřední blízkosti je také velmi problematická silnice I/11, navrhovaná 

průmyslová zóna razantně sníží kvalitu života, v úvahu připadá využití areálu Balakom, navrhnout změnu 

plochy KO-Z11 na plochu veřejných prostranství-zeleně veřejné; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Požadavek vymezit na ploše KO-Z11 veřejnou zeleň nedoporučujeme zapracovat do návrhu, vzhledem  

k územním podmínkám doporučujeme plochu KO-Z11 ponechat v  ploše smíšené výrobní. Lokalita je 

územím s dostupnou infrastrukturou, které navazuje na zastavěné území s převažujícími objekty a 

zařízeními podnikatelského charakteru a zároveň je územím mimo vymezená záplavová území, není 

dotčeno ani aktualizovaným návrhem na stanovení záplavového území. V plochách smíšených výrobních  

v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení splňující limity na veřejné 

zdraví. Pro funkční využití plochy KO-Z11 byly podány protichůdné návrhy – v požadavku MČ Komárov 

byl návrh na zařazení do plochy veřejné zeleně, požadavkem statutárního města Opavy a převažujícího 

vlastníka v území bylo zapracování území do plochy podnikání a občanské vybavenosti. Plocha je sevřená 

mezi dvěma významnými dopravními cestami. Z jedné strany ji ohraničuje silnice I/11, která je silnicí  

I. třídy republikového významu propojující severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Silnice I/11 tvoří bariéru mezi uvedenou 

lokalitou a plochami bydlení znesnadňující přístup obyvatel do plochy KO-Z11. Z druhé strany je plocha 

ohraničena celostátní železniční tratí č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov a navazuje na zastavěné 

území, ve kterém převažují objekty a zařízení podnikatelského charakteru. Území je dotčeno vlivy 

z železniční i ze silniční dopravy. Zařazení území do ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně je 

neodůvodněné, protože přístup do území je výrazně ztížen frekventovanou dopravou oddělující plochu  

od okolní zástavby. 

16. občané MČ Opava-Komárov očekávají podporu statutárního města Opavy pro svou městskou část a při 

ochraně kvality bydlení 

- v průběhu dubna 2012 proběhlo anketní hlasování k problémům nadefinovaným veřejností na Fóru 

zdravého města a na jeho základě bylo stanoveno pořadí problému dle jejich důležitosti, jak je vidí 

obyvatelé města jako stěžejní: 

1. obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem 

2. rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě, 

Lze s určitostí říci, že se zde jedná o veřejný zájem, který občané města vyslovili v uvedené anketě; 

Městská část Komárov je již podle názvu části města a občané této městské části očekávají podporu 

města, nechtějí se stát místem, kde se vytváří průmyslové zóny, ale místem, kde mohou žít lidé jak tomu 

bylo po nespočet generací před námi, očekávají podporu statutárního města Opavy a zachování kvality 

života v Komárově na stejné úrovni; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna návrhem řešení vedení silnice I/11 v obchvatových trasách mimo území 

určené k bydlení 

odůvodnění: 

Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou 

částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 

dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví 

obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

nebude novou zastavitelnou plochou, ale bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, 

neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ 

Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK 
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také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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. 

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství konstatoval, že záměr bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Dle podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a ve smyslu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí byla v říjnu 2012 zpracována k záměru dokumentace o hodnocení vlivů záměru na 

životní prostředí a k této dokumentaci byl v dubnu 2013 předložen posudek. Varianty řešení byly 

posuzovány v procesu EIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, 

na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

V MČ Komárov doporučujeme vymezit přiměřené rozvojové plochy stávajících podnikatelských areálů, 

při jejich vymezení bude nutné zohlednit aktuální vymezení záplavového území a jeho aktivní zónu. 

Rozsah plochy KO-Z5 pro podnikání doporučujeme upravit podle vydaných územních rozhodnutí pro již 

realizovaná zařízení a návrhovou plochu KO-Z6 doporučujeme zařadit do ploch rekreace a sportu. Území 

mezi silnicí I/11 a železniční tratí č. 316 Opava východ – Ostrava Svinov s dostupnou infrastrukturou, 

které navazuje na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními podnikatelského charakteru a které 

je v platném územním plánu města Opavy součástí plochy občanské vybavenosti, doporučujeme s ohledem 

na územní podmínky zařadit do ploch smíšených výrobních. V plochách smíšených výrobních  

v bezprostřední blízkosti ploch bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení splňující limity na veřejné 

zdraví. Žádné nové návrhové plochy pro podnikání nedoporučujeme v MČ Komárov vymezovat. 

4. MČ Malé Hoštice, Günter Hollesh, místostarosta 

1) zmenšit rozsah plochy pro bydlení (označená MN-Z2) na šířku pozemku jen v rozsahu jedné řady 

zástavby podél ulice Opavská, celou plochu ohraničující tuto plochu bydlení zařadit mezi plochy 

zemědělské produkční – viz příloha; celé předmětné území je současně využíváno firmou Zelenina a.s. Malé 

Hoštice a chce ji využívat i nadále; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Požadavek na snížení rozsahu zastavitelných ploch ve prospěch zemědělského využití území je v souladu 

s požadavky dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který požaduje rozsah předpokládaných 

záborů pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu snížit. Konceptem vymezená návrhová 

plocha MH-Z2 má rozsah  1,62ha na zemědělské půdě v I. třídě ochrany, kromě této plochy jsou v k. ú. 

Malé Hoštice již v konceptu vymezeny další rozvojové plochy bydlení v celkovém rozsahu 19,44ha 

převážně na zemědělských půdách v I. třídy ochrany.  

2) umožnit v části plochy bydlení, označené v příloze, stavbu garáží pro osobní vozidla obyvatel přilehlých 

bytových domů (malá plocha mezi navrhovanou plochou komunikace (K) a plochou (VS) 

vypořádání: 

připomínka zohledněna již v konceptu 

odůvodnění: 

V konceptu je lokalita součástí plochy smíšené obytné venkovské, podmínky jejího využití hromadné 

garáže pro stávající bytové domy připouštějí. 

5. MČ Milostovice, Kamil Ručil, starosta 

a) pozemky p. č. 143/3 a st. 122 v k. ú. Zlatníky u Opavy – změna využití na plochy lesní „L“ 
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- parcely splňují využití plochy lesní, na obou parcelách vykonává právo myslivosti MS SOSEŇ, na 

stavební parcele má mysliveckou chatu ve svém vlastnictví, obě parcely si od vlastníka pronajímá; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Město Opava a jeho okolí je v Územně analytických podkladech Moravskoslezského kraje hodnoceno 

jako území s příznivými hospodářskými a sociálními podmínkami, avšak se špatnými životními 

podmínkami. Navyšování lesních ploch v krajině s převládající intenzivním zemědělským využitím 

krajiny je přínosem pro území, vymezováním lesních ploch v územním plánu jsou vytvářeny podmínky 

pro posílení této přírodní složky v krajině. 

b) pozemky p. č. 81, 82, 146, st. 38, st. 39/1 v k. ú. Milostovice – změna navrhované plochy VZ plocha 

výroby a skladování - výroby zemědělské na plochu nezhoršující kvalitu života obydlených parcel z ul. 

Lihovarská 

- na plochách je provozováno zemědělství, které není v souladu s platným územním plánem, ul. 

Lihovarská je odstavnou plochou pro zemědělské stroje, přes tento průjezd je vyvážen hnůj z chovu 

skotu ve větší míře; na pozemku p. č. 38 (stodola) a 82 (volné stání) je chov provozován; na pozemku p. 

č. 146 je zřízená silážní jáma, která je cca od hranice zahrady mateřské školy na ul. 6. května a cca 

80m od hranice budovy mateřské školy, pozemek p. č. 214 ve vlastnictví statutárního města si uzpůsobili 

pro svou činnost; navrhovaná plocha VZ by pomohla jedné rodině, ale zhorší se kvalita života ostatních 

občanů; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Předmětné pozemky s hospodářskými budovami tvoří zadní část bývalého zemědělského statku, kdy 

obytná část orientovaná do veřejného prostoru centrální části Milostovic byla jeho nedílnou součástí. 

Toto funkční využití si zachovala celá lokalita jihozápadní části Milostovic, jejíž součástí jsou i 

předmětné pozemky, kde podnikání zemědělského charakteru je spojeno s bydlením. Proto 

doporučujeme zapracovat celou lokalitu jihozápadní části Milostovic do ploch určených pro farmy, kde 

zemědělské činnosti jsou slučitelné s bydlením a kde vzhledem k charakteru zemědělské činnosti se 

předpokládá bydlení vlastníka nebo nájemce zařízení. 

c) pozemek p. č. 185/10 v k. ú. Milostovice – změna trasy biokoridoru 

- statutární město Opava parcelu vykoupilo pro vybudování obratiště pro nákladní automobily, po 

realizaci bude nutné změnit trasu lokálního biokoridoru podél hranice nově vykoupené parcely; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Vymezením plochy pro obratiště vozidel na pozemku p. č. 185/10 v k. ú. Milostovice dojde i k úpravě 

trasy lokálního biokoridoru, který je v předmětném území navržen. Při vymezování prvků ÚSES bude 

zohledněn také územně plánovací podklad „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na území města Opavy“, ve kterém jsou v předmětné lokalitě navrženy úpravy 

přírodě blízkého charakteru. 

d) pozemek p. č. 214 v k. ú. Milostovice – změna využití na plochu „K“ – plocha komunikací 

- požaduje změnu této ostatní komunikace na plochu „K“ stejně jako je tomu je na ul. Severní, parcela 

č. 205; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna již v konceptu  

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 214 v k. ú. Milostovice je již v konceptu součástí plochy komunikací (K) a toto řešení bude 

převzato i do návrhu Územního plánu Opavy.  
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e) pozemek p. č. 215 v k. ú. Milostovice – změna využití na plochu „K“ – plocha komunikací 

- požaduje změnu části této ostatní komunikace na plochu „K“ až po hranici pozemku p. č. 149/20, tato 

by měla sloužit jako příjezdová cesta k nemovitosti na pozemku p. č. st. 161 v k. ú. Milostovice; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 215 v k. ú. Milostovice zajišťuje přístup z veřejné komunikace k pozemku p. č. 149/20, 

dále k pozemku p. č. 167 a k rodinnému domu na tomto pozemku. Jeho zapracování do ploch komunikací 

je v souladu s koncepcí dopravní infrastruktury stanovenou Územním plánem Opavy.  

6. MČ Suché Lazce, Miloslav Kostřiba, starosta 

a) k. ú. Suché Lazce, k. ú. Komárov u Opavy, k. ú. Nové Sedlice, k. ú. Raduň – Jižní obchvat MČ Opava-

Komárov  

- občané MČ Opava-Suché Lazce a zastupitelstvo MČ nesouhlasí s navrhovanými variantami „Jižní 

obchvat“ a Průtah“; z hlediska záboru ZPF je varianta „Jih“ nejhorší (zábor ZPF přibližně 25ha), v 

§4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se říká, že pro nezemědělské účely 

je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 

v zastavěném území, musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí ZPF, nutno zejména co nejméně 

narušovat organizaci ZPF a odnímat jen nejnutnější plochu ZPF; 

 z hlediska flory dojde k ohrožení a případné likvidaci 192 druhů dřevin, keřů, bylin atd. 

; z hlediska fauny u variant „Jih“ i „Sever„ dojde k ohrožení živočichů, vzhledem k tomu, že varianta 

„Sever“ jde 2,5km na estakádě, k přímému ohrožení nedojde a také nedojde ke střetu živočichů 

s motorovými vozidly;  

„Jižní obchvat“ by znemožnil rozšíření obytné výstavby MČ Komárov jižním směrem a MČ Suché 

Lazce směrem západním. Zejména by měl značně negativní vliv (hluk a exhalace) především na životní 

podmínky obyvatel MČ Suché Lazce; řešení obchvatu Komárova musí respektovat zejména dobré 

životní podmínky obyvatel a poté brát v úvahu jiné aspekty jako je flora, fauna nebo cena díla; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec 

Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. 

obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení 

nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále 

zpřesňují. V nadřazené dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním 

plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově 

dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního 

území Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání 

s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním 

dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj 

území bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní 

rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva bude 

územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které 

by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Protože platná ZÚR MSK 

žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním 

z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu 

silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 správním územím města 

Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu 
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s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. 

Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné 

podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního plánování. Všechny varianty průchodu 

silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly posuzovány z hlediska jejich vlivů podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Varianty řešení byly v procesu EIA posuzovány 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na půdu  

na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal 

z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek  

pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta 

Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska 

přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. 

Varianta Průtah byla zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je v konfliktu 

s požadovaným vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany veřejného 

zdraví. V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo 

doplněno podle požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru 

zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy 

ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. třídu  

(u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. třídu (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde 

je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost 

obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena.  

Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na doprovodné komunikace a rozšíření stávající 

komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor 

půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší (1,3%). V území pro jižní obchvat převládají 

zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou 

komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany 

nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová 

plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude 

odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor 

zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami.  

Pro záměr v obou obchvatových variantách (pro variantu Jih i variantu Sever) byl stanoven požadavek  

na zpracování projektu vegetačních úprav na základě projednání s příslušným orgánem ochrany přírody a 

dotčenými obcemi, ve kterém bude navrhovaná výsadba zeleně navazovat na prvky územního systému 

ekologické stability, vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a  

pro výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy, při návrhu vegetačních úprav 

zohlednit i potřebu kompenzace za vykácené dřeviny, u prvků územního systému ekologické stability 

použít výhradně druhy dřevin dle místních podmínek. 

Obě obchvatové varianty vlivem umístění nové liniové stavby do volné krajiny naruší migrační koridory 

zvěře, proto byly součástí souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ pro obě varianty obchvatu stanoveny 

podmínky pro omezení bariérového efektu. V souladu s provedeným biologickým posouzením byl 

stanoven požadavek na opatření k zajištění migrace živočichů umístěním dostatečného množstvím 

propustků pro drobné živočichy. Dále byl stanoven požadavek, aby křížení biokoridorů a vodotečí bylo 

realizováno tak, aby byla dle technických možností maximalizována migrační prostupnost krajiny. Místa 

možného střetu pozemní části trasy silnice s migračními koridory živočichů bylo požadováno chránit 

oplocením. 

Koridor pro umístění komunikace ve variantě jižního obchvatu protíná severní část k. ú. Suché Lazce. 

Prochází především plochami výroby a skladování a napojuje se na silnici I/11 v její stávající trase. 

Silnice I/11 severní částí k. ú. Suché Lazce již prochází. Rozvojové plochy pro bydlení, sport a rekreaci 

jsou trasou jižního obchvatu částečně limitovány ze severozápadní strany, není vyloučen rozvoj těchto 

ploch východním, jižní a jihozápadním směrem od zastavěného území městské části. Většina návrhových 
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ploch byla do konceptu převzata z platného Územního plánu města Opavy, jejich rozsah je beze změny už 

od roku 1998, kdy byla schválená původní podoba Územního plánu města Opavy, a dále z platného 

Územního plánu městské části Opava-Suché Lazce schváleného v roce 2003. Tyto návrhové plochy 

dosud nejsou ani z části zastavěny a vzhledem k předpokládanému pokračování mírného poklesu počtu 

obyvatel s tendencí stagnace ve střednědobém časovém horizontu, tj. do roku 2025, nelze předpokládat, 

že budou zastavěny. Uvedené návrhové plochy bydlení doplňují stávající plochy již zastavěné rodinnými 

domy, žádná z návrhových ploch se nepřibližuje ke koridoru pro vedení trasy jižního obchvatu více než 

stávající rodinná zástavba, která byla posuzována v dokumentaci „Porovnání variant průchodu silnice I/11 

mezi Opavou a Komárovem“ také z hlediska vlivů na veřejné zdraví a hlukovou situaci. Dokumentace 

„Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ obsahovala mimo jiné i hlukovou 

studii, která byla doplněna u varianty Jih o vyhodnocení kumulativních vlivů Centra outsourcingových 

služeb a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice. Z porovnání vlivu hluku na chráněné venkovní 

prostory staveb vykazuje nižší zátěž varianta Jih než Sever, obě obchvatové varianty byly vyhodnoceny 

z hlediska hlukové zátěže i bez použití protihlukových opatření na chráněné prostory jako splňující 

požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor 

souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují a považují ji za neprůchodnou.  

b) pozemek p. č. 797/3 v k. ú. Suché Lazce – nesouhlas se změnou funkce parcely z orné na rodinnou 

zástavbu 

- parcela se nachází cca 600-700 m od obce, v místě jsou 4 obytné domy; k parcele nevede pozemní 

komunikace ani inženýrské sítě; v zimě je problém s údržbou stávající komunikace a dopravou 

k obytným objektům, není zde plánována dešťová ani splašková kanalizace; 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění: 

Pozemek p. č. 797/3 v k. ú. Suché Lazce, sousedící ze dvou stran se zahradami stávajících rodinných 

domů, v konceptu byl vymezen pro rodinnou zástavbu. Pozemek je návrhovou plochou smíšenou obytnou 

venkovskou (SV), která uzavírá stávající plochu smíšenou obytnou venkovskou do kompaktní plochy, 

bez jejího dalšího rozšiřování do okolní krajiny. Území je již zastavěno rodinnými domy se zahradami, 

pro které je zajištěn přístup ze zpevněné komunikace, pozemek je prolukou mezi zahradami stávajících 

rodinných domů. 

c) pozemky p. č. 465/1, 470, 475, 476 v k. ú. Suché Lazce – nesouhlas s rozdělením parcel za účelem 

výstavby komunikace 

- komunikace znehodnotí uvedené parcely, výjezd na ulici Přerovecká komplikuje autobusová zastávka, není 

jasné, čemu má sloužit 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Přístup k návrhové ploše rekreace a sportu je zajištěn ze stávající komunikace, v případě potřeby nového 

napojení je možné realizovat komunikaci i bez jejího konkrétního vymezení v územním plánu. Dopravní 

infrastrukturu je možné realizovat ve všech funkčních plochách. 

7. MČ Vlaštovičky, René Holuša, starosta 

Připomínka k umístění biokoridoru L63 LBK do prostoru navrženého konceptem Územního plánu Opavy 

- v roce 2008 proběhlo v k. ú. Vlaštovičky scelování pozemků vlastníků, přičemž bylo vlastníkům odebráno 

0,5% výměry pozemků na „společné zařízení“, jehož součástí byla i realizace biokoridoru na hranici 

katastrálního území Vlaštovičky a Milostovice, se kterou majitelé pozemků souhlasili, současné navržení 

biokoridoru L63 LBK nebude akceptováno žádným z vlastníků pozemků, proto je nerealizovatelné, 

vypořádání: 



 

302 

 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a 

dále z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 

komplexně. Vymezování prvků ÚSES není předmětem komplexních pozemkových úprav, koncepce 

ÚSES se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho jednotlivých skladebných 

částí. 

8. MČ Zlatníky, Mgr. Lumír Král, starosta 

MMO odkoupilo pozemky p. č. 175 a 176 v k. ú. Zlatníky u Opavy za účelem stavby čističky odpadních vod, 

tato stavba zabere třetinu pozemků, MČ Zlatníky má zájem na zbývající ploše zřídit sportoviště, které 

citelně ve Zlatníkách chybí, celý zbývající prostor by byl nevyužitý; vzhledem k dobrému přístupu, možnosti 

napojení na inženýrské sítě a zpevněné přístupové cestě je toto místo ideální k záměru stavby sportoviště; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Požadavek je v souladu se záměry zpracovávanými v novém Územním plánu Opavy. Nová návrhová 

plocha sportovních a rekreačních zařízení nahradí část funkční plochy pro sport, která je vymezena 

v platné územně plánovací dokumentaci částečně na soukromých pozemcích, jejichž vlastníci s tímto 

využitím nesouhlasí. Vymezením nové návrhové plochy bude posílená sportovně rekreační funkce 

v městské části s pozitivním dopadem na soudržnost obyvatel. 

9. Obec Otice, Vladimír Tancík, starosta 

v současném ÚP obce Otice je navržena nová bytová zástavba směrem severním na Opavu podél 

komunikace II/443, v konceptu ÚP města Opavy se navrhuje, aby v těsné blízkosti se zmíněnou bytovou 

výstavbou byla plocha občanského vybavení (komerční velkoplošné zařízení), označené OP-Z7 (OK), vše  

na kvalitní zemědělské půdě, asi 1,5 km od areálu bývalých Dukelských kasáren, které jsou bez využití; 

prodejní budovy postavené na ploše OP-Z7 budou muset být zásobovány, tzn., že bude vystavěno logistické 

zázemí, včetně parkovišť, to podstatně zvýší dopravní intenzitu, a to včetně přístupových komunikací 

vedoucích Oticemi; hustý silniční provoz v této lokalitě podstatně sníží hodnotu pozemků, na kterých má být 

v rámci katastru obce Otice uskutečněna bytová výstavba; současně bude třeba tyto pozemky OP-Z7, resp. 

stavby bude třeba zabezpečit odvodem dešťové vody, která by měla být odvedena do tzv. Otického příkopu 

nebo pomocí vsakovacích zařízení svedena mimo povrch půdy, to vše bez hydrogeologického průzkumu, bez 

studie kapacity Otického příkopu, který není plně průtočný a udržovaný; při větších srážkách už nyní Otický 

příkop není schopen odvést vodu mimo obec, dochází k záplavám přilehlých domů obce, polí Školního 

statku Opava, dochází k zahnívání vody v blízkosti obce a to až v její obydlené části; podle posledního ÚP 

města Opavy bude silnice II/443 před napojením na silnici I/46 (ulici Olomouckou) zaslepena, současně má 

ale dojít k vybudování komunikace kolem plochy OP-Z7, značené jako „spojka I/46 – II/443“, dojde 

dalšímu mrhání kvalitní zemědělskou půdou, podstatně se zvýší provoz a tím i hluk v naší obci, budou 

ohroženy další druhy zvěře; 

závěr: z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s navrženým konceptem Územního plánu města 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Plocha OP-Z7 nebude do návrhu zapracována, plocha byla převzata z tehdy rozpracované Změny č. 11 

Územního plánu města Opavy. Předmětem Změny č. 11 Územního plánu města Opavy byla změna 

využití lokality na novou zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost. Pořizování Změny č. 11 

Územního plánu města Opavy bylo na návrh pořizovatele ukončeno Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy usnesením č. 312/15 ZM 12 24/15 ze dne 10. 12. 2012. Protože podmínkou pro dopravní obsluhu 

návrhové plochy OP-Z7 bylo vymezení plochy dopravy, ze které by byla plocha OP-Z7 přístupná, proto 

spolu s plochou OP-Z7 nebude do návrhu zapracována ani plocha dopravy OP-Z28 ani okolní dopravní 

koridor. 
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10. Obec Velké Hoštice, Ing. Alfons Pospěch, starosta 

součástí konceptu Územního plánu Opavy je řešení silnice I/11 v Opavě – městské části Komárov, jednou 

variant řešení je tzv. severní obchvat Komárova, který se bezprostředně dotýká značné části k. ú. Obce Velké 

Hoštice, Zastupitelstvo obce Velké Hoštice zaujalo k uvedenému toto stanovisko: 

1. obec Velké Hoštice zásadně nesouhlasí s řešením severního obchvatu Komárova přes k. ú. naší obce, 

2. severní obchvat Komárova není řešen v územním plánu naší obce ani v připravovaném novém územním 

plánu; 

3. varianta severního obchvatu Komárova musí řešit přemostění železniční trati, dvakrát přemostění přes 

řeku Opavu, dvakrát musí být provedena přeložka el. vedení (VN a VVN), větší část je řešena na sloupových 

estakádách – což prodražuje stavbu; tato varianta je ze všech tří nejdražší; 

4. z hlediska životního prostředí zasahuje severní obchvat Komárova do chráněných krajinných oblastí,  

do biocenter i biokoridorů na našem katastru; ze zpracované studie tří variant z hlediska životního prostředí 

jasně vyplývá, že severní obchvat Komárova přes naše území je ze všech variant nejméně vhodný; 

5. navrhovaná trasa severního obchvatu Komárova je vedena v záplavové oblasti, její výstavbou by se 

zhoršily záplavové podmínky a účinky povodní pro naši obec; dle stávající legislativy není možno stavět nové 

stavby v záplavové oblasti; 

6. navrhovaná varianta severního obchvatu Komárova se snaží vyřešit dopravní problém města Opavy a jeho 

městské části Komárova na úkor naší obce Velké Hoštice, pevně věříme, že si tento dopravní problém vyřeší 

Opava na svém katastru a ne na našem. 

Závěrem nám dovolte vyjádřit své přesvědčení, že o prioritách a stavbách na území naší obce si budeme 

moci jako občané a jejich zástupci volení do vedení obce rozhodovat sami. 

vypořádání: 

námitka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené 

územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„ZÚR MSK“). ZÚR MSK jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů v Moravskoslezském 

kraji. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné 

území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento 

úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase 

silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta 

Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a 

nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky 

a staveb s ní souvisejících. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě 

Komárova nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK 

také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice 

I/11 správním územím města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic 

Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak 

zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují a považují ji za neprůchodnou. 
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11. Obec Oldřišov, Ing. Petr Toman, starosta 

obec Oldřišov ve svém územním plánu řeší mimo jiné využití území na katastru obce pro vybudování 

cyklostezky Oldřišov-Opava; koncept Územního plánu Opavy nezajišťuje koordinaci využívání území 

s ohledem na širší vztahy, kdy není zohledněn návrh cyklistické dopravy řešené v územně plánovací 

dokumentaci obce Oldřišov mezi touto obcí a městem Opava v trase vyznačené v příloze; žádáme, aby  

pro zajištění koordinace širších územních vztahů byla návaznost cyklistické dopravy řešená na území 

sousední obce Oldřišov zohledněna i v územně plánovací dokumentaci města Opavy 

vypořádání: 

námitka zohledněna  

odůvodnění: 

Vedení cyklistických tras umožňují všechny funkční plochy vymezené v konceptu Územního plánu 

Opavy. V návrhu Územního plánu Opavy bude vyznačeno, kde cyklistická stezka přechází z k. ú. 

Oldřišov na území k. ú. Kateřinky u Opavy. 

 

k. ú. Opava – Město, Opava - Předměstí 

12. Ing. arch. Jan Kovář, Opava  

navrhuje doplnit do grafické části konceptu vymezení ploch kompenzačního opatření vyvolané Změnou č.1 

územního plánu městské části Suché Lazce jako náhradu za vynětí pozemků nejvyšší třídy ochrany o celkové 

výměře 9,8ha, Zastupitelstvem určené lokality pro kompenzační opatření jsou z části nově urbanizované a 

tímto plošně umenšené: v lokalitě č. 1 (9,1ha) je na úkor plochy navržena plocha dopravní infrastruktury 

silniční (DS) o výměře 2,13ha (OP-Z29) a v lokalitě č. 2 je na úkor plochy navržena plocha komunikací (K) 

o výměře 0,14ha (KY-Z49); 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Kompenzační opatření vyvolaná Změnou č. 1 Územního plánu městské části Opava - Suché Lazce byla 

při zpracování konceptu zohledněna. Plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) označená OP-Z29 byla 

v konceptu návrhovou plochou pro střední městský okruh, toto území doporučujeme chránit jako územní 

rezervu zapracováním do návrhu, která se nezapočítává do předpokládaného záboru zemědělského 

půdního fondu. V konceptu bylo navíc území v rámci kompenzačních opatření označené jako lokalita č. 1 

navýšeno o území zrušené plochy železniční dopravy (ŽD) určené pro propojení železniční tratě č. 310 

Opava východ – Olomouc s železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava-Svinov o výměře cca 0,975ha 

a proti platnému Územnímu plánu města Opavy byl zmenšen rozsah navazujících zastavitelných ploch  

u železniční trati č. 316 Opava východ – Ostrava-Svinov o výměře cca 1,28ha. V území, označeném 

v rámci kompenzačních opatření jako lokalita č. 2, nebude v návrhu plocha pro komunikaci s označením 

KY-Z49 vymezena.  

13. Petr Kolář, Opava – totožná s námitkou č. 7 

uplatňuje námitku, ve které důrazně vyjadřuje nesouhlas se záměrem výstavby komunikace vnitřního 

městského okruhu vedoucí přes pozemek 2657/3 v k. ú. Opava-Předměstí (pozemek města), žádá o trvalé 

vymazání záměru z územního plánu Opavy, výstavbou by došlo k znehodnocení historické vilové čtvrti, 

znečišťování ovzduší, k hluku, světelnému znečištění, k vibracím, k dalšímu výraznému zjizvení charakteru 

této krajiny; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

odůvodnění: 

Pro střední městský okruh je vymezena územní rezerva spolu se stanovením podmínek využití. Trasa 

středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována na podkladu 

„Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH 

Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká – 

Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního systému 

dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování stávajícího 
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radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou propojeny 

komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města budou vytvořeny 

podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO by sloužil především 

potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy ze stávajících 

komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem historického centra města, 

kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou roční průměrná denní 

intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních možností intravilánové 

komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem historického jádra 

města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části města Opavy, protože 

bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní části města. V 

úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se nepočítá s vedením nákladní 

dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice v Opavě z dotčených částí města a 

navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na vnitřním městském okruhu a umožní 

optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro 

dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské v úseku od křižovatky se SMO do centra 

města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také významným doplnění základního komunikačního 

systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich 

šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která 

tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti 

Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí 

kolem stávajících komunikací v této oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část 

dopravy z těchto dvou komunikací se přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a  

do ulice Hobzíkovy. Byl zpracován „Plán udržitelné městské mobility Opava“, ve kterém je navržen trvale 

udržitelný dopravní systém města zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší 

dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy a byl dalším podkladem pro zpracování návrhu 

Územního plánu Opavy. Dokument doporučil ponechat záměr stavby SMO v územní rezervě. Pro možné 

propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská je území chráněno vymezením plochy územní rezervy, 

která není novou zastavitelnou plochou. Je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, které 

neumožní umístění staveb a zařízení znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

14. Ing. Jaromír Krásný, Opava  

žádá, aby plocha bývalé skládky na pozemcích p. č. 2627/7, 2627/202, 2627/187, 2627/6, 2627/5, 

2627/191, 2627/10 v k. ú. Opava-Předměstí byla změněna z plochy zemědělské (Z) změněna na jiný způsob 

využití (např. plochy přírodní, ochranná zeleň apod.), skládka byla téměř až do jejího konce neřízená, byl 

na ní skladován biologický odpad převážně z nemocnic, chemický z Galeny, Minervy a podobných firem, 

v 70. letech se uvažovalo o jejím rozebrání a vyčištění, ale nedošlo k tomu; na skládku bylo uloženo vše, co 

jinde již uložit nebylo možné, nakonec byla překryta vrstvou komunálního odpadu a zavezena zeminou, 

jedná se o skládku skupiny S IV, která není nijak jištěna, pro zemědělskou produkci nevhodná, převážná 

část této plochy je ve vlastnictví města Opavy; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění:  

Plochy zemědělské umožňují výsadbu zeleně, nejsou omezeny pouze na produkční využití pozemků. 

Územní plán nemá nástroj, kterým by zabránil zemědělskému využití pozemků. 

15. Občanské sdružení Klidová zóna, IČO 66144264, Zahradní 26, Opava,  

předseda Ing. Ctibor Jareš - totožná s námitkou č. 7 

uplatňuje připomínku, ve které zásadně nesouhlasí se stavbou dopravní spojky Hradecká - Těšínská a 

požaduje, aby tato komunikace byla z konceptu Územního plánu Opavy vyřazena, frekventovaným 

provozem by zhoršila kvalitu bydlení v obytných zónách Kylešovského kopce, negativně by ovlivnila životní 

prostředí, poškodila by úrodnou půdu v zahradách a zahrádkářských osadách, došlo by ke snížení reálných 

hodnot nemovitostí občanů, někteří by přišli o své pozemky, vzrostlo by dopravní zatížení již dnes rušných 

ulic Hobzíkova, Spojenců, Husova, podloží složené zejména z vrstev písků a jílů, takže se objevují praskliny 

ve zdech a domy musejí být zpevňovány, k tomu přispívá provoz na železniční trati Opava-východ – Opava-

západ, další silniční doprava by negativní jevy zhoršila; 
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vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

odůvodnění: 

Pro střední městský okruh bude vymezena územní rezerva spolu se stanovením podmínek využití. Trasa 

středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu a do návrhu zapracována na podkladu 

„Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH 

Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká 

– Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního 

systému dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování 

stávajícího radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou 

propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města 

budou vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO 

by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy  

ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou 

roční průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních 

možností intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace 

kolem historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní 

části města Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a 

jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou 

se nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií  

na vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a 

Těšínské se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice 

Těšínské v úseku od křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je 

také významným doplnění základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. 

Protože řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze 

důvodně předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, 

bude znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy 

a tím i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této 

oblasti, nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou 

komunikací se přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. 

Je zpracováván „Plán udržitelné městské mobility Opava“, který navrhuje trvale udržitelný dopravní 

systém města zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší dlouhodobou, 

integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování návrhu Územního 

plánu Opavy. Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská bude území chráněno 

vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude územím, ve kterém 

jsou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení znemožňující či výrazně 

ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

16. Ing. Radomír Neděla, Opava – totožná s námitkou č. 7 

nesouhlasí s vybudováním silničního obchvatu – plocha OP-P25 (střední městský okruh) s odkazem na 

sousední pozemky p. č. 3091/3 a 3091/7 v k. ú. Opava-Předměstí a žádá, aby záměr nebyl do územního 

plánu zařazen, případně aby daná lokalita byla změněna na klidovou ochrannou a zdravotně nezávadnou 

zónu; záměrem by došlo k nárůstu exhalací, které jsou významně toxické, výrazně by ohrožovaly lidské 

zdraví a životní prostředí; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Pořizování územního plánu je dynamický proces, který prochází fázemi, zadání nemusí být identické 

s návrhem, v rámci pořizování územního plánu se území prověřuje v širších vztazích. Trasa středního 

městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu zapracována na podkladu „Odborného stanoviska 

ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., 
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březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká – Těšínská“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního systému dopravní 

koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování stávajícího radiálního 

systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou propojeny 

komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města budou 

vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO by 

sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy ze 

stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem historického 

centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou roční 

průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních možností 

intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části 

města Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a 

jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou 

se nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na 

vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské 

se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské 

v úseku od křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také 

významným doplnění základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože 

řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně 

předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude 

znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím 

i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, 

nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se 

přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. V současnosti je 

zpracováván „Plán udržitelné městské mobility Opava“, který vytvoří návrh trvale udržitelného 

dopravního systému města zajišťujícího prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší 

dlouhodobou integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování 

návrhu Územního plánu Opavy. Na základě závěrů „Plánu udržitelné městské mobility Opava“ a 

výsledků projednání jeho analytické a návrhové části budou opět zváženy negativní a pozitivní dopady 

SMO na území města. Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská doporučujeme 

území chránit vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude 

územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení 

znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. 

17. Jiří Kelnar, Opava 

uplatňuje připomínku, ve které navrhuje změnit území mezi řekou Opavou, průmyslovým areálem Ostroj 

a.s. a tratí ČD, označené jako OP-A1 a OP-A2, navržené „k asanaci a navrácení do ploch zemědělských 

plochy stávajících zahrádkářských chatek situovaných v záplavovém území vodního toku Opavy a jeho 

aktivní zóně“ na plochu zemědělskou-zahrady (ZZ), protože na ploše bylo vybudováno rozsáhlé 

protipovodňové opatření, odtokové poměry se tím výrazně změnily a je nutné požádat o nové vymezení 

aktivní zóny záplavového území, neboť v povodňových mapách Povodí Odry nejsou tyto úpravy ještě 

zohledněny; poslední vymezení aktivní zóny záplavového území bylo krajským úřadem vydáno v roce 2006, 

tedy před protipovodňovými úpravami; 

vypořádání: 

připomínka byla zohledněna 

odůvodnění: 

Předmětné území je lokalitou se stávajícími zahrádkami, které je již zastavěno zahrádkářskými chatkami, 

vymezení plochy zahrad na tomto území je stabilizací skutečného stavu v území. Záplavové území a jeho 

aktivní zóna jsou limity území, které územně plánovací dokumentace pouze přebírá, sama je nevymezuje. 

Rozsah záplavového území stanoví na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad, který na návrh 

správce vodního toku dále vymezí aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových 

průtoků. V roce 2013 byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, 
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mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, která byla také podkladem pro aktualizaci návrhu na 

stanovení záplavového území v tomto úseku. Do návrhu je zapracováno platné znění stanoveného 

záplavové území a jeho aktivní zóny pro vodní tok Opava. Záplavové území a jeho aktivní zóna již od 

jejich stanovení vodoprávním úřadem limitují další zástavbu v takto dotčených územích a výrazně 

omezují podmínky využití území stanovené územním plánem. 

18. Ing. arch. Jiří Horák, Opava  

navrhuje vyjmout část, tj. pruh asi 25m, pozemku p. č. 2290/2 v k. ú. Opava-Předměstí (západní část parku 

před bývalou porodnicí na ulici Olomoucká) z plochy veřejné zeleně (ZV) a zařadit do plochy smíšené 

městské (SM) z důvodu výstavby příjezdové komunikace a odclonění hluku z provozu dvora bývalého 

Domova sester, tento záměr zkvalitní prostor vlastního parku, rozsah viz příloha; 

vypořádání: 

připomínku není třeba zohlednit  

odůvodnění: 

Podmínky pro využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) komunikace k obsluze území 

umožňují, obslužné komunikace jsou v podmínkách uvedeny mezi přípustným využitím ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV). Nedoporučujeme zvětšovat zastavitelnou plochu pro bydlení na úkor 

rozsahu uvedené plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), v území je třeba stabilizovat 

plochy zeleně vymezením dalších ploch veřejných prostranství a chránit je tak před možnou zástavbou.  

19. Ing. Marek Raida, Mgr. Martina Raidová, Opava – totožná s námitkou č. 7 

požadují, aby propojení ulic Těšínská - Hradecká v úrovni středního městského okruhu v souladu se 

schváleným zadáním Územního plánu Opavy nebylo vůbec navrhováno a aby bylo definitivně upuštěno  

od záměru využít pro odlehčení vnitroměstské dopravy uvedenou lokalitu, která je hustě urbanizovaným 

územím s převahou rodinného bydlení; území zasažené stavbou středního městského okruhu je jedna 

z nejcennějších a nejvyhledávanějších rezidenčních lokalit v Opavě, charakteristická zástavbou rodinnými 

domy a množstvím zeleně, stavbou se přivede do hustě urbanizovaného území 5900-7800 vozidel denně 

(dle průvodní zprávy dokumentace „Střední městský okruh v Opavě, propojení Hradecká - Těšínská“ 

zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o.), toto řešení by neznamenalo dostatečné odlehčení 

vnitroměstské dopravy, ale přivedením zbylé (narostlé) dopravy by nenávratně zdevastovalo jedny 

z nejcennějších lokalit, negativní vliv silniční dopravy na lidské zdraví, území města je opakovaně 

vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, výstavba středního městského okruhu z pohledu 

zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních částech města nemá žádné opodstatnění (např. snížení benzo(a)pyrenu 

ve vnitřní části města jen o 3,2%, zhoršení imisní situace v této části způsobují jiné významné, často i 

vzdálenější zdroje, než doprava) a vedla by naopak pouze ke zhoršení životního prostředí a životních 

podmínek v jedné z nejcennějších lokalit rodinného bydlení v Opavě; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

odůvodnění: 

Pořizování územního plánu je dynamický proces, který prochází fázemi, zadání nemusí být identické 

s návrhem, v rámci pořizování územního plánu se území prověřuje v širších vztazích. Trasa středního 

městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu zapracována na podkladu „Odborného stanoviska 

ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., 

březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká – Těšínská“ 

(zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního systému dopravní 

koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování stávajícího radiálního 

systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou propojeny 

komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města budou 

vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO by 

sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy ze 

stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem historického 

centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou roční 

průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních možností 
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intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části 

města Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a 

jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se 

nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na 

vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské 

se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské 

v úseku od křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také 

významným doplnění základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože 

řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně 

předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude 

znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím 

i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, 

nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se 

přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. V současnosti je 

zpracováván „Plán udržitelné městské mobility Opava“, který vytvoří návrh trvale udržitelného 

dopravního systému města zajišťujícího prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší 

dlouhodobou integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování 

návrhu Územního plánu Opavy. Na základě závěrů „Plánu udržitelné městské mobility Opava“ a 

výsledků projednání jeho analytické a návrhové části budou opět zváženy negativní a pozitivní dopady 

SMO na území města. Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská doporučujeme 

území chránit vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude 

územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení 

znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. Pro podrobnější dokumentaci ke 

stavbě SMO budou provedeny potřebné průzkumy území, záměr bude zpracován v souladu se zákonnými 

předpisy, pro záměr budou stanoveny podmínky mimo jiné i pro ochranu okolí stavby. Záměr bude 

v rámci zjišťovacího řízení posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rámci kterého jsou posuzovány vlivy záměru na 

veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, 

vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. 

20. obyvatelé ulic Slovenská, Lukešova, Opava  

nesouhlasí s převedením pozemků p. č. 2655/1, 2655/2 v k. ú. Opava-Předměstí a přilehlé plochy pozemku 

p. č. 2715/1 v k. ú. Kylešovice z ploch veřejného prostranství (veřejné zeleně) do plochy určené k zástavbě, 

uvedené území tvoří částečně křovinatý, částečně zatravněný ekosystém přirozený biokoridor, jediný v této 

části města, dopravní obslužnost pro pozemek 2656/1 a k ní přilehlých pozemků je možné obsloužit 

prodloužením ulice Wintrova, prostor severně od plánovaného prodloužení ulice Slovenská je vzhledem 

k plánované parcelaci uvedeného území pro své rozměry k výstavbě naprosto nevhodný, apelují na 

zachování veřejné zeleně v tomto prostoru, záměr ignoruje cíle územního plánování; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Plochy veřejných prostranství budou doplněny do návrhu v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění posledních předpisů, v celém území. Pro plochu 

OP-Z17 – plochu bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) je stanoven požadavek  

na zpracování územní studie. 

21. Tomáš Čermák, Opava  

uplatňuje připomínku, ve které poukazuje na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst, uvádí konkrétní 

případ prostoru ulice Jaselské, kde je kapacita parkování nedostatečná, v konceptu je Jaselská označena 

jako komunikace (K) - ne parkoviště, je zde armáda, věznice, středisko volného času a bytové domy, přitom 

byl pozemek p. č. 2154/66 v k. ú. Opava-Předměstí vyčleněn k zástavbě bytovým domem a tak byla snížená 
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kapacita ulice Jaselská o dvě parkovací místa, sám stavebník nemá kde umístit vozidla, záměr situaci 

v místě zhorší; v místě se stávají časté nehody, protože je místo velmi nepřehledné, hrozí i zranění dítěte; 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění:  

Parkování umožňují všechny funkční plochy vymezené v uvedené lokalitě. V docházkové vzdálenosti  

od ulice Jaselská je navržena plocha občanské vybavenosti, její součástí je areál Magistrátu města 

Opavy. V této ploše je navrženo hromadné parkování – viz výkres dopravní infrastruktury.  

 

k. ú. Jaktař 

22. ZO ČZS Stará silnice, Opava, IČ 68941731, předseda ZO Vladimír Tomanec    

uplatňuje připomínku, ve které navrhuje zachování pozemků pozemky p. č. 659 a 657 v k. ú. Jaktař  

pro zahrádkářské účely jako ochranného pásu, oddělujícího stávající plochy smíšené výrobní a dopravní 

infrastruktury drážní od navrhované plochy smíšené obytné městské; zahrádková osada byla zřízena v roce 

1983, v osadě je 21 zahrádek, z toho na pozemku města Opavy 19, oplocení, chatky a studny jsou zřízeny 

na základě stavebního povolení, území je vybaveno rozvody el. sítě, osada je vzorně udržovaná, vytváří 

vhodné prostředí pro krátkodobou rekreaci, uživateli jsou lidé blížící se důchodovému věku nebo mladé 

rodiny s malými dětmi 

vypořádání: 

připomínka není zohledněna  

odůvodnění: 

Pozemky navazují na stávající podnikatelský areál, jsou dobře dopravně dostupné z veřejné komunikace, 

dostupná je potřebná technická infrastruktura, pozemky se nacházejí také v ochranném pásmu železnice. 

Vlastník jednoho z pozemků požaduje změnu funkčního využití v území pro potravinářskou výrobu. 

Vzhledem uvedeným skutečnostem doporučujeme pozemky zapracovat do ploch pro podnikání jako 

podmínečně zastavitelné vzhledem k jejich poloze v 2. stupni ochranného hygienického pásma vodního 

zdroje Jaktařský zářez. Zástavbu umožnit za předpokladu prokázání nezhoršení podmínek v ochranném 

pásmu vodního zdroje.  

23. Ing. Jan Kubiczek, Věra Kubiczková, Opava – totožná s námitkou č. 35    

obyvatelé s trvalým bydlištěm v rodinném domě na pozemku p. č. 1492/26 v k. ú. Jaktař nesouhlasí se 

změnou funkční plochy JK-Z13 na plochu pro výstavbu rodinných domů a žádají o účast při pořizování 

územní studie pro tuto lokalitu, která je i podmínkou pro realizaci případné výstavby rodinných domů v této 

lokalitě; v lokalitě je postaveno cca 17 nových rodinných domů, na 4 pozemcích se budou stavět další a dále 

jsou zde parcely se zahrádkami a rodinné domy stávající, to vše obsluhuje jedna komunikace, která je již 

teď přetížená, ulice Pavlovského a další navazující komunikace je naprosto nevhodná a nebezpečná 

k většímu než současnému provozu aut, kdy i za současné situace je problém vyhnutí se 2 protijedoucích 

aut, k dopravní obsluze této plánované lokality, na které má vyrůst 50 až 60 nových domů, k nimž připadne 

cca 100 až 150 automobilů není v žádném případě možné, vhodné a dopravně bezpečné, dle jejich názoru, 

použít stávající komunikaci Pavlovského nebo Stypova; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění:  

Podmínkou souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo respektovat návrh konkrétních opatření, uvedený v kapitole 

7.10 SEA vyhodnocení, ve kterém bylo doporučeno omezit rozsah zastavitelných ploch v území.  

Protože plocha JK-Z13 je zcela novou návrhovou plochou, rozšiřující zastavěné území do krajiny, 

znamená velký předpokládaný zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 5,59 ha a v území k. ú. 

Jaktař jsou již pro bydlení vymezeny návrhové plochy v rozsahu 40,38 ha s přihlédnutím k platnému 

Územnímu plánu města Opavy, nedoporučujeme plochu JK-Z13 v návrhu vymezovat jako novou 

zastavitelnou plochu. Omezení rozsahu zastavitelných ploch v celém správním území města je v souladu 



 

311 

 

s požadavkem dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

k. ú. Kateřinky u Opavy 

24. Ludmila Mihačová, Opava      

uživatel zahrádky v zahrádkové osadě „Zátiší“ na pozemku p. č.2301/3 v k. ú. Kateřinky u Opavy se 

zúčastnil dne 2. 10. 2012 veřejného projednání konceptu, kde byl informován, že část zahrádek se nachází 

ve vymezeném aktivní zóně záplavového území, tudíž nejde v této části stavět, v průběhu 10 let má tato 

část osady zaniknout, územní plán je zpracován na 5 let, je zpracován výhled do budoucna nebo v tomto 

prostoru poroste tráva a vznikne zde močál? K této situaci došlo nevhodným zásahem – regulací potoka, 

chaty, které byly a jsou postaveny na severním svahu, končily 2m před břehem potoka, nyní je potok 

regulován a teče ve skružích, tato část osady v době nedostatku vodních srážek trpí nedostatkem vody a 

studny údajně vysychají, v době deště ovlivňuje zvýšení vodní hladiny v záplavovém území; 

vypořádání:  

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Předmětné území je lokalitou se stávajícími zahrádkami, které je již zastavěno zahrádkářskými chatkami, 

vymezení plochy zahrad na tomto území je stabilizací skutečného stavu v území. Záplavové území a jeho 

aktivní zóna jsou limity území, které územně plánovací dokumentace pouze přebírá, sama je nevymezuje. 

Rozsah záplavového území stanoví na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad, který na návrh 

správce vodního toku dále vymezí aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových 

průtoků. V roce 2013 byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, 

mimo jiné také pro úsek Kravaře – Držkovice, která je také podkladem pro aktualizaci návrhu na 

stanovení záplavového území v tomto úseku. Do návrhu bude zapracováno platné znění stanoveného 

záplavové území a jeho aktivní zóny pro vodní tok Opava. Záplavové území a jeho aktivní zóna již od 

jejich stanovení vodoprávním úřadem limitují další zástavbu v takto dotčených územích a výrazně 

omezují podmínky využití území stanovené územním plánem. V aktualizovaném návrhu záplavového 

území a jeho aktivní zóny je předmětné území bez významnějších změn – pozemek p. č. 2301/3 v k. ú. 

Kateřinky u Opavy se téměř ve stejném rozsahu nachází nejen v záplavovém území vodního toku řeky 

Opavy, ale i v jeho aktivní zóně. 

25. Mgr. Marie Vítečková, Opava     

požaduje za obyvatelé a majitelé domů na Kolofíkově nábřeží, Fügnerově a Holasické ulici a ulici 

Ratibořská vybudování příjezdové komunikace mezi Opavou a Malými Hošticemi, tato byla zmiňovaná a 

přislíbená již před nějakou dobou, poněvadž by vyřešila kamionovou i jinou dopravu po Kolofíkově nábřeží, 

Fügnerově a Holasické ulici, firmy provozující kamionovou dopravu přislíbily minulosti se na budování 

komunikace podílet, zmiňované komunikace slouží výhradně k bydlení a nejsou stavěny pro těžké kamiony 

s návěsy, žádají zvážit jejich připomínku a hledat východisko, které by problém vyřešilo; 

vypořádání:  

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Požadavek na vybudování komunikace je nad rámec možností územního plánu. Územní plán stanovuje 

koncepci rozvoje území, není nezbytné, aby každá stavba byla v územním plánu konkrétně zakreslena. 

Komunikaci spojující území mezi ulicí Hlučínská a Kolofíkovým nábřežím lze zařadit mezi stavby 

veřejné dopravní infrastruktury. Stavby veřejné dopravní infrastruktury je možné realizovat i 

v nezastavěném území, protože v nezastavěném území tento druh staveb územně plánovací dokumentace 

nevylučuje. Pro tento záměr byla pořízena dopravní studie, která bude při zpracovávání návrhu územního 

plánu zohledněna. 
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k. ú. Kylešovice  

26. Ing. Karel Gregor, Ing. Lenka Gregorová, Opava     

připomínka k výkresu A4- koncepce technické infrastruktury – vodního hospodářství, že v tomto výkresu je 

zakreslena v ulici Mezi Brahy v úseku mezi ulicí U Panského mlýna po čerpací stanici neexistující tlaková 

kanalizace jako stav; ve skutečnosti nemají domy v ulici Mezi Brahy možnost být napojeny na splaškovou 

kanalizaci, jímání odpadních vod je řešeno vyvážecími jímkami 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění:  

Do odůvodnění budou zapracovány jen nezbytné stávající trasy technické infrastruktury podle územně 

analytických podkladů. Do výrokové části budou zapracovány jen navrhované části technické 

infrastruktury. 

27. Klidné Kylešovice, IČ 22711147, Opava, Ing. Ondřej Tůma, Mgr. Tomáš Fládr     

sdružení KLIDNÉ KYLEŠOVICE 2012 požaduje zachovat funkční využití pozemků v bezprostřední blízkosti 

jižního obchvatu Opavy tak, aby nedošlo ke změně funkčního využití pozemků na plochy smíšené výrobní 

(VS), v uvedené lokalitě, tj. na pozemcích p. č. 2575/1, 2570/1, 2568/1, 2566/1, 2564/1, 2563, 2562, 2558/2, 

2577/1, 2578/1, 2579/1, 2558/1 a 2558/3 v k. ú. Kylešovice byla v minulosti vybudovaná provozovna – 

tiskárna společnosti Tiskárna GRAFICO s.r.o., její provoz není bezproblémový, její kolaudace byla 

podmíněna udělením výjimek, je více než reálné, že další zástavba dotčených pozemků výrobními objekty 

opětovně zasáhne do sousedských práv občanů Kylešovic a omezí je hlukem, prachem, kouřem, světlem, 

stíněním apod., v lokalitě proběhla rozsáhlá výstavba rodinných domů, protože občané chtěli trvalé žít a 

bydlet v lokalitě blízko řeky, lužních lesů, nedotčené průmyslem; lokalita není přímo označená  

za povodňovou oblast, nicméně v letech 1997 i 2009 byla zcela zalita vodou, byť má nově vybudovaný jižní 

obchvat sloužit i jako jakýsi val, není možné vyloučit zalití dotčených pozemků, v případě zástavby se 

zvyšuje ohrožení majetku, zdraví a života lidí, navržená změna zcela jednoznačně připouští, aby se mezi 

valem obchvatu a silniční komunikací vedoucí k tiskárně společnosti Tiskárna GRAFICO s.r.o. vytvořila 

laguna plná vody; koncept předpokládá vynětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu, tento 

postup je nehospodárným nakládáním s ornou půdou, v Opavě jsou jiné lokality, kde již průmyslová výroba 

zakořenila, nikoho neomezuje a je zde zcela přirozená; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Doporučujeme prověřit danou lokalitu s přihlédnutím k obytné zástavbě severně od ulice Mezi Brahy, 

k jižnímu obchvatu a k podnikatelskému areálu tiskárny Grafico. 

 

k. ú. Vávrovice, Palhanec, Držkovice 

28. Emilie Dubová, zastupitelka MČ Vávrovice, Opava     

v připomínce občané městské části Vávrovice (lokalita Karlovec a Palhanec) požadují: 

1. změnu plochy průmyslu PP na pozemcích p. č. 2990/1, 2990/2, 2991, 2992 a 2993 v Jaktař na plochu 

smíšenou výrobní (VS), 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

V konceptu je lokalita zařazena do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) v souladu se  záměry 

vlastníka pozemků, ke kterým bylo vydáno v souladu s platným Územním plánem města Opavy územní 

rozhodnutí č. 113/2012 ze dne 8. 11. 2012 na obchodní a skladovací areál. Součástí rozhodnutí jsou také 

stavby a opatření proti hluku - protihluková stěna a pás izolační zeleně. Plocha VL je v konceptu 

Územního plánu města Opavy od stávající rodinné zástavby oddělena návrhovou plochou zeleně 

ochranné (ZO) a toto řešení doporučujeme zapracovat také do návrhu. 
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2. dořešit realizaci silničního napojení průmyslové zóny Palhanec (jedná se o spojku Jantarová - Obecní 

od stávajícího střediska živočišné výroby až po firmu Remont) tak, aby frekventovaná doprava těžkých 

vozidel byla vedena mimo zastavěné území lokalit Karlovce a Palhance a nezhoršovala životní 

prostředí v lokalitě, místní komunikace není dimenzovaná na průjezd těžkotonážních aut, průjezd 

způsobuje chvění a otřesy blízko stojících domů, 

vypořádání: 

připomínka již zohledněna 

odůvodnění: 

V platné územně plánovací dokumentaci je navrženo propojení ulic Jantarová - Obecní, které komunikaci 

odklání od zástavby rodinných domů. Vydanou Změnou č. 9 Územního plánu města Opavy byl  

pro propojku těchto ulic vymezen koridor dopravy, který byl upraven Změnou č. 13 Územního plánu 

města Opavy podle dokumentace k územnímu řízení tak, aby umožnil realizaci propojení obou ulic 

v optimální vzdálenosti od staveb pro bydlení. V tomto rozsahu bude koridor pro dopravu zapracován  

do návrhu Územního plánu Opavy. Vlastní realizace záměru překračuje možnosti územního plánu. 

3. zpracovat přednostně samostatnou studii pro území Karlovce a Palhance (a navazujících ploch a zón), 

vyhodnocení vlivů dopravy, včetně emisí, životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a návrh 

opatření (tento vliv se týká nejbližších průmyslových areálů a také firem v bývalém areálu firmy 

Agrostav), 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Zpracování studie vyhodnocení vlivů dopravy, včetně emisí, na životní prostředí a ochrana veřejného 

zdraví a zpracování návrhu opatření nejsou závislé na územním plánu. Územní plán vytváří podmínky pro 

možnou realizaci opatření před nepříznivými vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, jejich realizace 

není nepřípustná v žádné funkční ploše. Do návrhu bude zapracován koridor pro severní obchvat města, 

který odkloní tranzitní dopravu mimo zastavěné území. Součástí zpracované dokumentace pro západní 

část této stavby v podrobnosti dokumentace pro územní řízení je i propojení ulic Jantarová - Obecní.  

Pro toto propojení je navržen koridor pro umístění této komunikace tak, aby došlo k odklonění dopravy 

od stávající rodinné zástavby v území. 

4. dořešit a doplnit ochrannou zeleň u stávajících ploch průmyslových areálů (Bidvest, Moravskoslezské 

cukrovary, 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Požadavek na vymezení ploch zeleně v místech kontaktu stávajícího území bydlení s výrobními a 

skladovacími areály je v souladu s koncepcí rozvoje města a s požadavkem Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje na omezování negativních dopadů provozu těchto zařízení na veřejné zdraví. 

Zeleně je přípustná ve všech funkčních plochách, i v plochách výrobních (VS, VL, VZ) – regulativy  

pro tyto funkční plochy umožňují ochrannou a veřejnou zeleň. Vlastní realizace zeleně v území přesahuje 

možnosti územního plánu. 

5. prověřit ochranná pásma výrobních závodů, zejména ochranné pásmo firmy Bidvest, které už 

v současnosti zasahuje do bytové zástavby (možný únik čpavku z firmy – informace o stavu ovzduší 

zveřejňovat na webových stránkách), 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Ochranná pásma jsou limitem území, vydávají se územním rozhodnutím, územní plán o limitech území 

nerozhoduje, do odůvodnění pouze zapracovává vydaná ochranná pásma. V uvedené lokalitě nejsou žádná 

vydaná ochranná pásma výrobních závodů. Případné úniky škodlivin a zveřejňování informací  
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o ovzduší nejsou předmětem územního plánu. Informace o stavu ovzduší jsou zveřejňovány na oficiálních 

stránkách města.  

6. dořešit oddělení průmyslových ploch od bytové zástavby (místní komunikace není adekvátní opatření) 

k zajištění klidu a pohody bydlení ve výše uvedených lokalitách, 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Realizace opatření k zajištění pohody bydlení přesahují možnosti územního plánu, konkrétní řešení jsou 

předmětem následných řízení. Územním plánem jsou stanoveny požadavky na využívání území, 

stanovené podmínky využití všech funkčních ploch umožňují realizaci opatření k ochraně veřejného 

zdraví. 

7. zredukovat nově navržené plochy výroby u stávajících průmyslových areálů (v k. ú. Palhanec, Jaktař, 

Opava-Předměstí), které bezprostředně navazují na bytovou zástavbu lokalit Karlovce a Palhance 

(mezi silnicí I/57 směr Krnov a komunikací Vávrovická) a umístit tyto výrobní plochy do jiných částí 

území Opavy, 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Nové plochy pro rozvoj průmyslu jsou vymezeny s ohledem na potřebu umožnit vymístění problémových 

areálu z blízkosti centra města, jsou náhradou za přestavbové plochy bývalých průmyslových areálů 

v blízkosti městské památkové zóny. Území mezi silnicí I/57 a ulicí Vávrovická v rozsahu k. ú. Palhanec, 

Jaktař a Opava-Předměstí zahrnuje stávající stabilizované výrobní areály a nezbytné území pro jejich 

rozvoj a návrhovou plochu, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí. Nové návrhové plochy jsou 

vymezeny především v území mezi silnicí I/57 a celostátní železniční tratí č. 310 Opava východ – 

Olomouc. Územím města Opavy protéká několik vodních toků, pro které byla stanovena záplavová území 

a jejich aktivní zóny, které rozvoj území města Opavy výrazně limitují. Lokalita mezi silnicí I/57 a 

celostátní železniční tratí č. 310 splňuje podmínky pro vymezení ploch průmyslu a skladování. Nachází se 

v dobré dopravní dostupnosti s kapacitními komunikacemi, mimo záplavová území a s minimálním 

dopadem na stávající plochy bydlení v k. ú. Vávrovice. Ochrana ploch bydlení je posílená vymezením 

ploch zeleně ochranné (ZO) po obou stranách železniční trati č. 310. Konkrétní opatření proti negativním 

dopadům na území budou řešena v navazujících řízeních k jednotlivým záměrům a tento záměr budou 

podmiňovat. Plochy výroby a podnikání v návaznosti na plochy bydlení doporučujeme vzájemně oddělit 

plochou zeleně-viz vyhodnocení bod 4). 

8. nesouhlasí s navrhovanou plochou výroby a skladování (VL) v lokalitě Karlovec a Palhanec  

na pozemcích p. č. 2990/1, 2990/2, 2991, 2992 a 2993 v Jaktař, 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL) byla do konceptu zapracována s ohledem na záměry 

vlastníka pozemku. K záměru na uvedených pozemcích bylo vydáno v souladu s platným Územním 

plánem města Opavy územní rozhodnutí č. 113/2012 ze dne 8. 11. 2012 na obchodní a skladovací areál. 

Návrhová plocha VL v konceptu Územního plánu Opavy je v souladu s tímto územním rozhodnutím. 

Plocha VL je v konceptu Územního plánu města Opavy od stávající rodinné zástavby oddělena 

návrhovou plochou zeleně ochranné (ZO) a toto řešení doporučujeme zapracovat také do návrhu.  

9. apelují na okamžité přijetí takových opatření, která by zmírnila negativní dopady na životní prostředí a 

na zdraví občanů Karlovic a Palhance, tato lokalita je v současné době předimenzována průmyslem a 

negativními vlivy z dopravy  

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 
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odůvodnění: 

Územní plán stanovuje požadavky na využívání území vymezením funkčních ploch podle stávajícího 

nebo požadovaného využití. Podmínky využití všech funkčních ploch umožňují realizaci opatření 

k ochraně veřejného zdraví. Vlastní realizace těchto opatření přesahuje možnosti územního plánu, 

konkrétní řešení jsou předmětem následných řízení. 

 

celé území města Opavy  

29. občanské sdružení Za Opavu, Bc. K. Skalíková, Mgr. Z. Frélich, jednatelé Opava   

vznáší tyto připomínky: 

1. k vymezení ÚSES u zahrádkové osady V Zátiší, kde je vymezeno lokální biocentrum, které zasahuje  

do lesního porostu okolo stávající loděnice a není do něj zahrnut celý pozemek, s výjimkou vodácké 

základny a zároveň zasahuje až do stávající zahrádkářské osady; s tímto vymezením nesouhlasí a 

doporučuje lokální biocentrum upravit tak, aby nezasahovalo do stávající zahrádkářské osady a aby  

do něj byly zahrnuty i zbývající lesní porosty, případně požaduje odůvodnění stávajícího vymezení; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Rozsah biocentra a vedení biokoridoru doporučujeme upravit dle reálných možností území spolu 

s využitím stávajících prvků krajinné zeleně a v souladu s požadavky na vymezení prvků ÚSES. 

2. k rušení zahrádkové osady na ulici Žižkova v rámci návrhové plochy JK-Z16 pro sport, zahrádkové 

osady mají v rámci města velký význam ať z hlediska rekreačního a částečně samozásobitelského a 

z hlediska životního prostředí, město aktuálně nepočítá s výstavbou sportovního zařízení, nesouhlasí 

s jejím rušením a navrhují, aby osada zůstala zachována; 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění: 

Stávající zahrádková osada na ulici Žižkova není v platném Územním plánu města Opavy součástí ploch 

zahrádkových osad. Předmětné území se nachází ve funkční ploše občanské vybavenosti, ve které jsou 

dostatečné plochy pro možnou realizaci staveb pro rekreaci široké veřejnosti. V území se předpokládá 

realizace staveb zimního stadionu a plaveckého bazénu, které by doplnily nedostatečnou kapacitu 

stávajících zařízení na území města Opavy. Lokalita navazuje na stávající sportoviště, městské koupaliště 

a městské sady, které plní rekreačně sportovní funkci pro obyvatelé celého města a okolí. Stávající 

zahrádkovou osadu lze užívat pro zahrádkářské účely, avšak není možné v ní umísťovat jiné stavby a 

zařízení, než stavby a zařízení v souladu s regulativy funkční plochy občanské vybavenosti, fyzické rušení 

zahrádkové osady není předmětem územního plánu. Vzhledem k lokalitě a charakteru okolních staveb 

byla v konceptu pro území mezi ulicemi Žižkova, Nadační, vodním tokem Velká a městským náhonem, 

tj. v území mezi areálem městského koupaliště, městskými sady a sportovní halou se skateboardovým 

areálem, vymezena plocha rekreace a sportu. Toto funkční využití doporučujeme zapracovat i do návrhu. 

3. k fotovoltaickým elektrárnám  

g) u ploch výroby a skladování – výroby zemědělské je jako přípustné využití možnost výstavby 

fotovoltaických elektráren, pak by bylo možné instalovat tyto velkoplošné elektrárny do volné 

krajiny jako v případě ploch VL-Z4 v k. ú. Vlaštovičky nebo PO-Z15 v k. ú. Podvihov, takové využití 

považují z hlediska ochrany krajiny, krajinného rázu a zemědělského hospodaření za krajně 

nevhodné, v těchto plochách by měla být instalace fotovoltaických systémů umožněna pouze  

na budovách; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Do návrhu nedoporučujeme zapracovat plochu VL-Z4, která je v konceptu další novou návrhovou 

zemědělské výroby ve volné krajině. Plochu PO-Z15, která byla převzata z platného Územního plánu 
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městské části Podvihov, kde byla vymezena pro extenzivní chov koní, ekologickou farmu nebo zařízení 

agroturistiky, doporučujeme nevymezovat. Umisťovat tento druh staveb je v nezastavěném území možné, 

ani v návrhu Územního plánu Opavy nebude v nezastavěném území vyloučen. Zrušení těchto návrhových 

ploch bude v souladu s požadavkem na omezení rozsahu návrhových ploch a sníží se také rozsah 

předpokládaných záborů zemědělské půdy, tj. u plochy VL-Z4 3,32 ha v I. třídě ochrany, u plochy PO-

Z15 0,91 ha v V. třídě ochrany. 

h) u řady ploch je uvedeno, že fotovoltaické systémy je možné realizovat na střechách objektů, dá se 

předpokládat, že je bude možné instalovat i na stěny nebo okna, proto doporučujeme upravit 

podmínky pro využití těchto ploch a umožnit instalaci na celý obvod budovy; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Protože je možné části fotovoltaické elektrárny umístit nejen na střechy objektů, doporučujeme upravit 

podmínky využití tak, aby bylo možné umístit fotovoltaické elektrárny i na jiné části staveb. 

4. k zemědělské ploše v Podvihov vymezené jako plocha PO-Z15, která je umístěna do volné krajiny a není 

patrné její opodstatnění, dle podmínek využití je navíc možné v této ploše umístit např. stavby  

pro velkoobchod a diskontní prodejny, lehkou průmyslovou výrobu, fotovoltaické elektrárny apod.; 

takové využití může představovat negativní zásah do krajiny, navrhujeme vypuštění této plochy, 

případně úpravu podmínek využití a řádné zdůvodnění vymezení této plochy; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Plochu PO-Z15, která byla převzata z platného Územního plánu městské části Podvihov, kde byla 

vymezena pro extenzivní chov koní, ekologickou farmu nebo zařízení agroturistiky, doporučujeme 

nevymezovat. Umisťovat tento druh staveb je v nezastavěném území možné, ani v návrhu Územního 

plánu Opavy nebude v nezastavěném území vyloučen. Zrušení této návrhové plochy bude v souladu 

s požadavkem na omezení rozsahu návrhových ploch a sníží se také rozsah předpokládaných záborů 

zemědělské půdy, u plochy PO-Z15 0,91 ha v V. třídě ochrany. Pro plochy zemědělské výroby ve volné 

krajině doporučujeme upravit podmínky využití tak, aby nebylo možné v těchto plochách umístit stavby 

neslučitelné s volnou krajinou, např. třídící dvory, stavby pro velkoobchod, samostatné čerpací stanice a 

podobné typy staveb. 

5. ke komerčním plochám, kde v konceptu je vymezena plocha OP-Z7 pro občanské vybavení komerčních 

zařízení velkoplošných, tento záměr dlouhodobě nedoporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

jednak dojde k výrazným záborům velmi kvalitního půdního fondu a ke značnému zásahu do volné 

krajiny a ve spojení s jižním obchvatem a rozvojem obce Otice k omezení migrační prostupnosti území, 

město má velké množství obdobných ploch pro komerční využití, toto má negativní dopady  

na život a kvalitu služeb v centru města, na drobné podnikatele ve městě a na zvyšování intenzity 

automobilové dopravy, proto považují tuto plochu za nevhodnou a požadují její vyjmutí; 

vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Plocha OP-Z7 nebude do návrhu zapracována, plocha byla převzata z tehdy rozpracované Změny č. 11 

Územního plánu města Opavy. Předmětem Změny č. 11 Územního plánu města Opavy byla změna 

využití lokality na novou zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost. Pořizování Změny č. 11 

Územního plánu města Opavy bylo na návrh pořizovatele ukončeno Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy usnesením č. 312/15 ZM 12 24/15 ze dne 10. 12. 2012. 

6. k ochraně a rozvoji zeleně, kdy v konceptu nedošlo k doplnění ploch krajinné zeleně ani k jejich 

propojení s veřejnou zelení, u stávajících ploch nedošlo k jejich vymezení jako nezastavitelného území, 

nebyla stanovena koncepce rozvoje zeleně, a to jak v jádru města, tak na jeho předměstích a městských 

částech, považují za nezbytné toto doplnit; 
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vypořádání: 

připomínka zohledněna  

odůvodnění: 

Pro dopracování koncepce uspořádání krajiny bude podkladem nově zpracovaná územní studie, pořízena 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje „Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje“, 

jejímž cílem je zachování, ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot krajiny v jednotlivých 

oblastech specifických krajin. V návrhu budou dále upraveny plochy pro prvky ÚSES s přednostním 

využitím stávajících prvků krajinné zeleně, v zastavěném území budou doplněny plochy veřejných 

prostranství – veřejné zeleně. Prvky zeleně jsou přípustné ve všech vymezených funkčních plochách. 

Jejich zapracování formou samostatných plochy je možné pokud je to účelné a pokud jsou zobrazitelné 

v měřítku územního plánu, dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vymezování území, 

ve znění pozdějších předpisů, se plochy s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování 

v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000m2. Při vymezování ploch zeleně v celém 

řešeném území bude přihlédnuto k  návrhu z projektu „Zelené hradby“, který bude, jak pořizovatel 

předpokládá, v době zpracování návrhu Územního plánu Opavy již vypracován. 

7. k ochraně kulturních památek a památkově hodnotných územích, kdy v konceptu je zohledňována 

ochrana kulturních památek a plošně památkově chráněných území, nakládání s nimi vyplývá ze zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, koncept se nezabývá podmínkami 

k ochraně kulturních hodnot obecně ve vztahu k objektům, areálům či městským čtvrtím, na něž se 

památková ochrana ze zákona nevztahuje, avšak měly by být chráněny, ve vyjádření k zadání územního 

plánu jsme doporučovali „respektovat památky místního významu – kříže, kapličky, pomníky, boží muka 

apod. včetně prostředí, ve kterém se nacházejí, případně jejich prostředí rehabilitovat do důstojné 

podoby“, dále jsme navrhovali provedení podrobných průzkumů a rozborů lokalit a území, která jsou 

hodnotná jak historicky, tak architektonicky či urbanisticky a navrhnout taková opatření, aby byly 

hodnoty lokalit zachovány, vymezit území cenná z urbanistického hlediska a historického vývoje města, 

stanovit podmínky pro jejich další funkční využití, zajistit realizaci regulačních plánů na území města – 

historické jádro (MPZ) a jeho ochranné památkové pásmo, lokalita Kylešovský kopec, Olomoucká 

ulice, Krnovská ulice apod., koncept však navrhuje takové zásahy, které mohou cenné lokality města 

znehodnotit, např. OP-Z7 či OP-Z8, které řeší velkoplošné zastavění zařízeními obchodního a 

komerčního typu; na plánované zastavění okrajových ploch města by se měla vázat nutnost zohlednění 

výjimečného krajinného rázu okolí Opavy, řešení dostaveb či přestaveb velkých ploch v rámci 

historického jádra je důležité zpracovat pro plochy zastavovací a objemové studie s ohledem  

na půdorysné, výškové a hmotové limity vyplývající z památkových hodnot původní městské zástavby; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Zástavbu je možné regulovat jen v rozsahu, který územní plán umožňuje, tj. výšková regulace a stanovení 

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití. Rehabilitace prostředí 

památek přesahuje možnosti územního plánu. Území se územním plánem člení na plochy, které se 

vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití ke stanovení územních podmínek. Řešení 

jednotlivých staveb je předmětem následných řízení. V návrhu doporučujeme vymezit architektonicky a 

urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace 

jen autorizovaný architekt.  

Plocha OP-Z8 je již v současnosti v platném Územním plánu města Opavy zastavitelnou plochou.  

Na pozemky v této ploše bylo vydáno stavební povolení, stavby jsou již realizovány a zkolaudovány 

(kolaudační souhlas sp. zn. VYST/18714/2013/Ha ze dne 30. 10. 2013). Do návrhu bude plocha 

zapracována jako stav. Plocha OP-Z7 nebude do návrhu zapracována, plocha byla převzata z tehdy 

rozpracované Změny č. 11 Územního plánu města Opavy. Předmětem Změny č. 11 Územního plánu 

města Opavy byla změna využití lokality na novou zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost. 

Pořizování Změny č. 11 Územního plánu města Opavy bylo na návrh pořizovatele ukončeno 

Zastupitelstvem statutárního města Opavy usnesením č. 312/15 ZM 12 24/15 ze dne 10. 12. 2012.  
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Záměry vztahující se k pozemkům, stavbám a zařízením v městské památkové zóně a v jejím ochranném 

pásmu podléhají vyjádření orgánu památkové péče. Nově byl aktualizován „Program regenerace Městské 

památkové zóny Opava“, který je podkladem pro stanoviska ke stavební činnosti v daných lokalitách.  

O zpracování regulačního plánu z podnětu může rozhodnout zastupitelstvo bez toho, aby byl tento 

požadavek zapracován do územního plánu. 

8. k využití brownfields, kdy územní plán by měl upřednostňovat intenzifikaci a reorganizaci stávajícího 

využití území před návrhy na „zelené louce“ a současně navrhnout k opětovnému využití nevyužité 

plochy, tzv. „brownfields“, je nutné věnovat pozornost těmto nevyužitým výrobním zónám s cílem 

navrácení jejich využití výrobní činnosti popř. lokalizovat zde jiné činnosti, jejichž realizace by jinde 

nutně vedla k záboru další zemědělské půdy, zásadně nesouhlasí s celkovým záborem půdy v takovém 

rozsahu, jak je v konceptu uvedeno, 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Plochy brownfields, tj. nevyužívaná nebo nepříliš efektivně využitá území, se na území města Opavy 

nacházejí převážně v lokalitách bezprostředně sousedících s plochami bydlení nebo plochami  

pro rekreaci. Proto bylo změněno funkční využití většiny z nich již Změnou č. 12 Územního plánu města 

Opavy, které bylo převzato do konceptu. Funkční využití zbývajících problematických ploch bylo nově 

navrženo v konceptu. V konceptu Územního plánu Opavy jsou měněny tyto lokality na funkční plochy 

umožňující využití slučitelné s využitím okolních ploch. Plocha bývalých Dukelských kasáren, areál 

mlékárny na Krnovské ulici a bývalý areál textilního závodu Moravolen jsou už Změnou č. 12 Územního 

plánu města Opavy, vydanou 23. 4. 2012, změněny na funkční plochy, jejichž využití nebude mít 

negativní vlivy na okolní území a odpovídá potřebám území. Toto nové funkční využití vymezené 

Změnou č. 12 Územního plánu města Opavy bude převzato i do návrhu nového Územního plánu Opavy. 

Pro záměry, které není možné umisťovat v blízkosti ploch bydlení a rekreace a které jsou důležité  

pro hospodářský rozvoj města a pro rozvoj stávajících podnikatelských areálů, jsou vymezeny plochy 

v okrajových částech města. Rozsah zastavitelných ploch bude v návrhu snížen, do návrhových ploch 

nebudou zařazeny plochy v nově stanovených záplavových územích vodních toků, mimo zvláště 

odůvodněných, a plochy v nově stanovených aktivních zónách záplavového území. Rozsah návrhových 

ploch bude také upraven v souladu se stanoviskem orgánu ochrany ZPF krajského úřadu, nově budou 

vymezeny jen odůvodnitelné zastavitelné plochy. 

9. k udržitelnému rozvoji území obce v rámci požadavku na rozvoj území města a v rámci požadavku na 

plošné a prostorové uspořádání území je nutné koncipovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území tak, 

aby nebyly narušovány kulturní a ekologické hodnoty, nebyla zvyšována dopravní zátěž městského 

centra a narušovány tradiční vazby v rámci obytných ploch a ploch občanské vybavenosti i veřejné 

zeleně; 

vypořádání: 

připomínka obsahuje požadavky ze zadání, které byly v konceptu zohledněny  

odůvodnění: 

Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území byly v souladu s požadavky zadání v konceptu 

řešeny nevyužívané nebo problematicky využívané plochy s ohledem na charakter okolní zástavby. 

V konceptu byly označeny jako přestavbové plochy, které jsou v platném Územním plánu města Opavy 

plochami, určenými pro částečně rušivé podnikatelské aktivity nebo průmyslovou výrobu, vymezené 

v blízkosti území sloužící bydlení a městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Funkční využití  

těchto ploch bylo změněno na využití nekolidující s  okolními plochami. Navržená koncepce dopravní 

infrastruktury nahrazuje stávající radiální systém komunikací radiálně okružním, kdy hlavní radiální 

směry jsou propojeny komunikacemi vytvářejícími vnější a střední městský okruh. Vnější okruh města 

navržený v obchvatových trasách bude zajišťovat nadmístní dopravní vazby města a odkloní tranzitní 

průjezd územím převážně mimo zastavěné území a mimo centrum města a umožní převedení tranzitní 

dopravy na okraj města. Střední městský okruh, pro který doporučujeme vymezit v návrhu územní 

rezervu, by sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část 
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dopravy ze stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem 

historického centra města. Trasa středního městského okruhu by sloužila především cílové, zdrojové a 

vnitroměstské dopravě v jižní a jihovýchodní části města a byla by významná i pro celou síť městských 

komunikací v jihovýchodní části města. Významně by zkrátila dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, byla by významnou trasou v případě havárií na 

vnitřním městském okruhu a umožnila by optimalizaci sítě linek MHD. V současnosti je zpracováván 

„Plán udržitelné městské mobility Opava“, který vytvoří návrh trvale udržitelného dopravního systému 

města zajišťujícího prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší dlouhodobou integrovanou 

dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy. 

Do pokynů pro zpracování návrhu byl zapracován požadavek na vymezení ploch veřejných prostranství 

pro zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a smíšené obytné. V stanovených 

podmínkách využití pro plochy veřejných prostranství je veřejná zeleň uvedena. Při vymezování ploch 

zeleně v celém řešeném území bude přihlédnuto k  návrhu z projektu „Zelené hradby“, který bude, jak 

pořizovatel předpokládá, v době zpracování návrhu Územního plánu Opavy již vypracován. 

 

požadavky pro k.ú. Komárov u Opavy  

30. občanské sdružení Javor, Opava-Komárov 

žádá o změnu funkčního využití z plochy občanské vybavenosti na plochu ochranné a veřejné zeleně  

na pozemcích p. č. 176/12, 176/14, 176/19, 177/2, 178/2, 179/2 a 180/2 v k. ú. Komárov u Opavy; 

výstavbou nového závodu společnosti Teva došlo k dalšímu zhoršení životního prostředí, hluku a škodlivin 

pro občany blízké obytné zóny, která je stále více atakována rozrůstajícím se průmyslem, navrhují 

vytvoření zeleného pásu na uvedených parcelách nebo přestěhování občanů z této zóny na náklady 

investora do klidné lokality v případě, že investor bude chtít na těchto parcelách stavět; další rozšiřování 

průmyslových ploch v k. ú. Komárov u Opavy je nepřijatelné pro udržitelný rozvoj obce z hlediska kvality 

životního prostředí a udržení počtu obyvatel v obci  

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění: 

Požadavek nedoporučujeme zapracovat do návrhu. Uvedené pozemky jsou převážně součástí návrhové 

plochy KO-Z11, kterou doporučujeme zapracovat vzhledem k územním podmínkám podle konceptu  

do ploch pro podnikání. Pro funkční využití plochy KO-Z11 byly podány protichůdné návrhy –  

v požadavku MČ Komárov byl návrh na zařazení do plochy veřejné zeleně, požadavkem statutárního 

města Opavy a převažujícího vlastníka v území bylo zapracování území do plochy podnikání a občanské 

vybavenosti. Plocha je sevřená mezi dvěma významnými dopravními cestami. Z jedné strany ji 

ohraničuje silnice I/11, která je silnicí I. třídy republikového významu propojující severní část území 

republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou 

republikou. Silnice I/11 tvoří bariéru mezi uvedenou lokalitou a plochami bydlení znesnadňující přístup 

obyvatel do plochy KO-Z11. Z druhé strany je plocha ohraničena celostátní železniční tratí č. 316 Opava 

východ – Ostrava Svinov a navazuje na zastavěné území, ve kterém převažují objekty a zařízení 

podnikatelského charakteru. Zbývající části uvedených pozemků jsou v ploše dopravy, která je vymezená 

pro účelové komunikace pro dostupnost pozemků v území mezi železniční tratí a silnicí I/11 v případě 

varianty průtahu silnice I/11 Komárovem, ze kterého nebude možné zachovat jednotlivé sjezdy  

na pozemky. Zařazení území do ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně je neodůvodněné, protože 

přístup do území je výrazně ztížen frekventovanou dopravou oddělující plochu od okolní zástavby a 

lokalita je dotčena vlivy z železniční i ze silniční dopravy. Lokalita je územím s dostupnou 

infrastrukturou, které navazuje na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními podnikatelského 

charakteru a zároveň je územím mimo vymezená záplavová území, není dotčeno ani aktualizovaným 

návrhem na stanovení záplavového území. Vymezení návrhových ploch pro rozvoj stávajících a vznik 

nových podnikatelských aktivit vytvoří podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj území, který je jedním 

z pilířů pro vyvážený udržitelný rozvoj území. S ohledem na územní podmínky doporučujeme území 

zařadit do ploch smíšených výrobních. V plochách smíšených výrobních v bezprostřední blízkosti ploch 

bydlení budou přípustné jen stavby a zařízení splňující limity na veřejné zdraví. Žádné nové návrhové 

plochy pro podnikání nedoporučujeme v MČ Komárov vymezovat. 
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31. MUDr. Otokar Ferfecký, Komárov 

žádá za obyvatelé Potoční ulice v Opavě – Komárově, aby zůstala v platnosti schválená Změna č. 4, a to 

„Přeložka hlavního melioračního příkopu“ místo dosavadního průběhu příkopu v lokalitě ulice Potoční, 

důvodem je účinná prevence proti záplavám (záplavy v roce 1997, 2007, 2010); 

vypořádání: 

připomínka byla zohledněna již v konceptu 

odůvodnění: 

Pro možnou přeložku melioračního příkopu je v konceptu ve výkresu A.4 koncepce technické 

infrastruktury – vodní hospodářství navržené řešení, do návrhu Územního plánu Opavy doporučujeme 

návrh možného přeložení melioračního příkopu také zapracovat. 

 

k.ú. Suché Lazce  

32. Jarmila Kulaviaková, Suché Lazce  

nesouhlasí s návrhem komunikace k ploše pro sportovní areál na pozemku p. č. 465/1 v k. ú. Suché Lazce, 

který je zahradou, je zde čistička odpadních vod pro sousední řadové domy na pozemku p. č. 465/4 v k. ú. 

Suché Lazce a nesouhlasí s kruhovým objezdem a jižním obchvatem Komárova před domem, 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Doporučujeme nevymezovat návrhovou plochu komunikace SL-Z31, přístup do návrhové plochy 

rekreace a sportu je zajištěn ze stávající ulice Sedlická, která na návrhovou plochu rekreace a sportu 

přímo navazuje. V návrhu nebude vymezeno ani propojení silnic III/4663 a III/4661, proto nebude 

v lokalitě vymezena žádná křižovatka. Silnice I/11 procházející Komárovem je součástí silnice I. třídy 

republikového významu, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené 

územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

(dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je 

proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou 

silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území 

Komárov u Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým 

křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům  

na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo 

pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající 

trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - 

varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před 

možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou 

plochou a nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva bude územím, ve kterém budou stanoveny 

podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo 

realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic 

a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, 

avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 

Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu 

v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního 

města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím 

města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR 

MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr 

podle aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území 

v souladu s cíli územního plánování.  
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Všechny varianty průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem posuzovány z hlediska jejich vlivů 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění posledních předpisů, ve stanovisku k posouzení vlivů 

provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ stanovil 

podmínky souhlasného stanoviska pro variantu Jih, které obsahovaly mimo jiné požadavek na souvislou 

výsadbu vhodně vybrané zeleně v lokalitách, kde se komunikace přibližuje obytné zástavbě na méně než 

500m.  

33. Suché Lazce občanům o. s., předseda Ing. Václav Skuplík, - obdobná jako námitka č. 117 

- nesouhlasí s územní rezervou pro jižní obchvat Komárova,  

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna  

odůvodnění: 

Komunikace procházející Komárovem je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako 

I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až 

ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou 

nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 

MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují. V nadřazené krajské 

dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v územním plánu je proto možné 

vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, 

požadovanou dle ZÚR MSK. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u 

Opavy zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné 

území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento 

úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase 

silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta 

Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a 

nemění funkční využití pozemku. Územní rezerva bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci 

přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic 

Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak 

zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. 

Severní variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na 

aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. 

Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 

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

následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle 

aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu 

s cíli územního plánování. 

- zábor zemědělské půdy převážně I. a II. třídy, jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a 

s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné, pořizovatelé a projektanti územně 

plánovacích podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, jak stanoví 

§4 zákona č. 334/1992Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu a to: 

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, 

c) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského 

půdního fondu, 
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při vynětí půdy pro nezemědělské účely by měl být kladen důraz na odnímání nejnutnější a nejmenší 

plochy nezbytné pro daný účel, u varianty „jih“ je zábor 25ha, u varianty „sever“ je zábor 10ha, 

v anketě na Fóru Zdravého města obyvatelé města definovali problémy jak je vidí dle důležitosti: 

1) Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem, 

2) Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě, 

přesto je stále preferovaná varianta Jih, přestože je u varianty Sever zábor zemědělské půdy minimální, 

rovněž zásah do ÚSES a VKP, neboť je vedena na estakádách, upozorňují na nemalé finanční prostředky 

za výkup pozemků a trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

vypořádání: 

obsahem připomínky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

V dokumentu „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ bylo doplněno podle 

požadavků závěru zjišťovacího řízení vyhodnocení variant z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu (dále jen „ZPF“). Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, 

ze kterého vyplývá, že u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 

73%, u varianty Sever 51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty 

Sever 40%), I. (u obou variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever 

bude dle dokumentace zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem  

ke značné délce vedení této trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není 

s ohledem na doprovodné komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu 

také převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší 

(1,3%). V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro varianty jižního a severního 

obchvatu doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. 

Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené 

územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských pozemků nezpracovává, protože územní rezervy 

nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena 

nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah 

záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější 

varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly 

posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody,  

na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

- jižní varianta obsahuje mnoho křížení (min. 6 cest) se současnými komunikacemi včetně trati,  

u severní varianty dochází pouze k jednomu křížení s tratí, křížení budou mimoúrovňová, komunikace 

bude vyvýšená nad stávající terén, to je nákladné a projeví se to podstatně zvýšenou hlučností a díky 

charakteru krajiny dojde k šíření hluku daleko do krajiny, křížení bude výrazným prvkem, který 

nenávratně změní ráz krajiny, v místě křížení obchvatu s tratí v oblasti „Černého mlýna“ dojde 

k vytvoření mostu s násypem, jeho výška bude dominantou krajiny převyšující všechny objekty v okolí 

několika kilometrů, hluk postihne nejen obyvatele Komárova, ale i obec Raduň a Kylešovice; 

vypořádání: 

obsahem připomínky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů 

provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů 

na veřejné zdraví, na ovzduší a na hlukovou situaci. Pro všechny varianty byly zpracovány hluková studie 

a rozptylová studie. Hluková studie byla pro variantu jižního obchvatu doplněna o možnou kumulaci 
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vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra outsourcingových služeb a areálu Zemědělské a.s., 

Opava-Kylešovice. Z této studie vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela 

splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Závěrem rozptylové studie bylo konstatováno, že z hlediska vlivů na ovzduší v obydlených 

lokalitách se jeví jako nejlepší varianta jižního obchvatu, která vzhledem ke vzdálenosti od souvislé 

zástavby nejméně ovlivní situaci v okolních obcích, u varianty severního obchvatu bude znatelně 

ovlivněna severní část Komárova a také jižní část Velkých Hoštic. Varianty vedení silnice I/11 mezi 

Opavou a Komárovem byly také posuzovány z hlediska vlivů na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů 

záměrů na krajinný ráz plyne, že žádná z navržených variant obchvatu není z hlediska krajinného rázu 

nekonfliktní, severní i jižní varianta představují zcela nový liniový prvek v krajině, který však v okolní 

krajině není nijak neobvyklý, území obsahuje řadu industriálních prvků včetně sítě komunikací. Každá 

z variant obchvatu znamená zásah do krajiny, mění její dynamiku, způsob využívání i vzhled dotčeného 

území. Do podmínek souhlasného stanoviska pro jižní variantu byl zapracován požadavek na zpracování 

projektu vegetačních úprav, ve kterém budou vegetační úpravy řešeny s ohledem na omezení vlivů na 

krajinný ráz. Vhodné vegetační úpravy budou navrženy v blízkosti objektů pro migraci živočichů a pro 

výsadbu budou přednostně využity fytogeograficky původní druhy. Z posouzení vyplývá, že nejméně 

vhodná je z hlediska krajinného rázu severní varianta obchvatu, za nejvhodnější se jeví jižní varianta 

obchvatu. 

- argumentaci ceny považují za nedostatečně doloženou, jeden z hlavních argumentů obhajujících 

realizaci jednotlivých variant je cena realizace, do projektu nejsou zahrnuty náklady na vykoupení 

pozemků, demolice, vyškrtnutí ze ZPF, případně náhrada škody občanům postižených touto stavbou a 

jiné náklady; trvají na tom, že kritérium pro výběr varianty dle odhadu ceny dle technické studie 

proveditelnosti je nepřijatelné; 

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Územní plán je nástrojem pro vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

obyvatel. Pro naplňování těchto cílů člení územní plán území v podrobnosti území obce na plochy, pro 

které stanovuje podmínky využití. Nenavrhuje jednotlivé stavby a zařízení, nestanovuje lhůty výstavby 

ani neurčuje investora pro výstavbu v území, jeho úkolem není ani ekonomické hodnocení staveb a 

zařízení. Kritériem pro zapracování záměru do územního plánu není hledisko ceny konkrétní stavby.  

- požadují nové posouzení z hlediska zemědělského půdního fondu; z údajů vyplývá, že varianta „jih“ je 

nejhorším řešením k záboru ZPF, domnívají se, že byl porušen odst. 1 §5 zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, domnívají se, že nejpřijatelnější variantou vzhledem k zásahu ZPF 

je varianta „sever“;  

vypořádání: 

obsahem připomínky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Pro jednotlivé varianty byl upřesněn odhad výměr záboru zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že  

u variant Jih a Sever půjde o zábor převážně půdy II. třídy ochrany (u varianty Jih 73%, u varianty Sever 

51%), zbývající část záboru je rozdělena mezi III. (u varianty Jih 16%, u varianty Sever 40%), I. (u obou 

variant kolem 7%) a IV. třídu ochrany, kde je zábor nejmenší. U varianty Sever bude dle dokumentace 

zábor zemědělské půdy nižší, ovšem možnost obhospodařování bude vzhledem ke značné délce vedení 

této trasy po estakádě částečně narušena. Pro variantu Průtah zábor ZPF také není s ohledem na 

doprovodné komunikace a rozšíření stávající komunikace zanedbatelný, ve variantě průtahu také 

převažuje zábor půdy II. třídy ochrany (83%), zábor půdy I. třídy ochrany je u této varianty nejmenší 

(1,3%). Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem 

varianty Jih. Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální 
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biokoridor s lokálním biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor 

s biocentrem podél vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů 

stanovených pro daný typ komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. 

třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy 

s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. 

Území obou obchvatových tras doporučujeme chránit vymezením územní rezervy, která nebude novou 

zastavitelnou plochou, ale bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, neumožňující 

umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky silnice I/11 a staveb 

s ní souvisejících. Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva nebude novou zastavitelnou plochou a 

nemění funkční využití pozemku. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských 

pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude  

pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován  

do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se 

zákonnými předpisy. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské 

půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Varianty řešení byly posuzovány v rámci posuzování vlivu 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů  

na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu,  

na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

- požadují nové posouzení z hlediska zásahu do přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, 

ekosystémy, krajina); domnívají se, že nejpřijatelnější vzhledem k zásahům do přírodních poměrů 

zájmového území je varianta „Průtah“, popř. varianta „Sever“ a v poslední řadě varianta „Jih“; 

vypořádání: 

obsahem připomínky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění:  

Všechny varianty vedení silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem byly v rámci posuzování vlivů 

provedení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány také z hlediska vlivů 

na faunu, floru a ekosystémy. Trasa severního obchvatu dvakrát kříží nadregionální prvky ÚSES 

situované podél meandrů řeky Opavy. Trasa jižního obchvatu kříží regionální biokoridor a lokální 

biocentrum podél vodoteče Strouha a lokální biokoridor a biocentrum podél vodoteče Hoštata. 

Z biologického posouzení, které bylo součástí dokumentace k posouzení záměru podle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí bylo konstatováno, že severní varianta představuje větší zásah  

do zájmu ochrany přírody z důvodu přítomnosti nadregionálního biokoridoru a charakteru nivy řeky 

Opavy, která je klidovým územím s výskytem některých vzácnějších druhů živočichů, jejichž výskyt je 

v okolní oblasti relativně vzácný. Z pohledu zájmů ochrany přírody je preferovaná varianta průtahu, 

která má z tohoto pohledu minimální vliv, protože nezasahuje do významných lokalit a biotopů. Varianta 

průtahu je však z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, je v rozporu s požadovaným vymístěním 

stávající dopravy mimo obytnou zástavbu. Na základě provedeného posouzení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vydal z hlediska 

přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci 

záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a 

veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i 

varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti 

vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví preferuje variantu Jih před variantou Sever. 

- požadují nové posouzení z hlediska hluku, které by mělo zahrnovat vlivy jižního obchvatu, 

průmyslového areálu bývalého JZD a průmyslové zóny RKL; v posouzení je řešena vzdálenost 

hlavní osy od obytné zástavby, která činí 110m a v ostatních případech 260m, od souvislé zástavby 

Komárova je vzdálena cca 900m, vzdálenost osy trasy od jednotlivých budov a souvislé zástavby 

MČ Suché Lazce není posuzována vůbec, plánovaná ochranná zeleň na pozemcích centra RKL, 
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neboť se jedná o plochy podnikání, ochranná zeleň, která má bránit hluku je v nedohlednu,  

při realizaci jižního obchvatu MČ Opava-Komárov nemají občané záruku, že bude protihluková 

stěna – navrhovaná zeleň někdy realizovaná   

vypořádání: 

obsahem připomínky jsou skutečnosti, které byly předmětem dalšího posuzováním záměru podle 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 

odůvodnění: 

Jednotlivé varianty vedení silnice I/11 územím MČ Komárov byly posouzeny v rámci procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně. Součástí dokumentace „Porovnání 

variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ byla také hluková studie a rozptylová studie. 

Pro posouzení byly v území vybrány podél tras nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly vyměřeny 

referenční body na straně fasády, kde je možné očekávat zdroj hluku. Pro referenční body byly vybrány 

záměru nejbližší objekty bydlení v k.ú. Komárov i v k. ú. Suché Lazce. U varianty jižního obchvatu byla 

hluková studie doplněna o možnou kumulaci vlivů hluku navržené trasy komunikace, Centra 

outsourcingových služeb (tj. areálu RKL) a areálu Zemědělské a.s., Opava-Kylešovice, ze které 

vyplynulo, že vlivem varianty dojde mírnému navýšení, avšak zcela splňující požadavky Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad ve smyslu zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí vydal na základě veřejného projednání výše uvedené dokumentace a k ní 

zpracovanému posudku k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví souhlasné stanovisko,  

ve kterém vyloučil variantu průtahu a konstatoval, že obchvatové varianty, tj. varianta jih a varianta sever, 

jsou z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v zásadě přijatelné při splnění podmínek 

k ochraně životního prostředí a zdraví. Míra vlivu obchvatových variant na životní prostředí a veřejné 

zdraví se liší, na základě provedeného posouzení obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byla ve stanovisku preferována varianta jih. Jednou z podmínek 

pro variantu jih je zajištění detailního posouzení hlukové zátěže u obytné zástavby v území. Podle 

výsledků posouzení navrhnout kompenzační opatření a podél komunikace navrhnout výsadbu vhodně 

umístěné zeleně, kdy souvislá výsadba bude navržena v lokalitách, kde se komunikace přibližuje obytné 

zástavbě na méně než 500m. Tyto požadavky bude nutné při zpracování podrobnější dokumentace pro 

konkrétní záměr respektovat. V návrhu Územního plánu Opavy bude realizace těchto opatření 

v podmínkách využití území přípustná. V  plochách smíšené výrobní a plochy výroby a skladování 

navazujících na plochy bydlení nebo v  bezprostřední blízkosti těchto ploch bude v návrhu stanovena 

podmínka připustit pouze stavby a zařízení, jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví 

z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší v území. 

- ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou zhodnoceny vlivy ve variantách řešení pro silniční 

dopravu; nejzávažnější dopad na ZPF má jižní obchvat, kdy se jedná o bonitně nejcennější půdy 

nejen z hlediska kvality, ale rovněž zdroje obživy pro řadu soukromých zemědělců, potažmo 

zemědělských akciových společností; nejvýznamnější dopad na ovzduší lze očekávat z plochy 

výroby a skladování, rozšířením plochy jižním směrem k obci Suché Lazce se nejen naruší klidová 

zóna obce, ale obec jako taková bude ohrožena, zvýší se riziko havárií, umístění průmyslové zóny 

do tohoto prostředí nenávratně poškodí a znehodnotí životní prostředí a ohrozí veřejné zdraví, 

jakékoli stavby či plochy pro výrobu a skladování, popř. jakýkoli jiný průmysl by měl být 

umisťován na pozemky již odňaté ze ZPF; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Plocha SL-Z2 v severní části Suchých Lazců označená jako plocha smíšená výrobní (VS) není plochou 

pro průmysl. Stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku a pro lehký průmysl jsou v podmínkách 

regulace využití plochy smíšené výrobní uvedené mezi nepřípustným využitím plochy. Dokumentace ke 

konkrétním stavbám v následných řízeních bude zpracována v souladu s přílohou vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v jejím platném znění, ve které je mimo jiné požadavek na popis vlivů stavby 
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na životní prostředí a jeho ochrana a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. Zákon 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, obsahuje výčet staveb a zařízení, 

které podléhají zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí.  

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

Při vymezování její trasy bylo třeba zohlednit blízkost obytné zástavby, regionální biokoridor s lokálním 

biocentrem kolem vodoteče Strouha v lokalitě Černý mlýn, lokální biokoridor s biocentrem podél 

vodoteče Hoštata, plochu plánované těžby štěrkopísku při dodržení parametrů stanovených pro daný typ 

komunikace. V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě 

navrhovaného obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se 

záborům zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pokud bude pro kteroukoliv 

obchvatovou variantu Komárova vymezena nová návrhová plocha, bude zpracován do územního plánu i 

nezbytný předpokládaný zábor ZPF, rozsah záboru bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy. 

Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale 

ne jediným hlediskem. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly varianty 

řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci,  

na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky.  

Udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF se vydává až před vydáním rozhodnutí či souhlasu stavebního 

úřadu ke konkrétním stavbám a zařízením, pozemky vyňaté ze ZPF jsou již stavbami zastavěné. 

Takovými jsou např. pozemky opuštěných areálů, které jsou na území města Opavy součástí zastavěného 

území mezi plochami s převažujícím bydlením a v blízkosti centra města a jejich opětovné využití  

pro účely průmyslu a výroby by zatížilo negativními dopady z dopravy a jejich provozu rozsáhlé území 

města. Pro tyto plochy se v územním plánu vymezuje území s dostupnou infrastrukturou, které navazuje 

na zastavěné území s převažujícími objekty a zařízeními podnikatelského charakteru a zároveň které je 

územím mimo vymezená záplavová území. Vymezení návrhových ploch pro rozvoj stávajících a vznik 

nových podnikatelských aktivit vytvoří podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj území, který je 

jedním z pilířů pro vyvážený udržitelný rozvoj území. 

- obava z podjatosti a nezávislosti orgánů, které prováděly studie, celý dokument konceptu, který se 

týká územní rezervy potažmo jižního obchvatu již předjímá vůli navrhovatelů, když např. ve veřejně 

prezentované interaktivní mapě na webové adrese města je zakomponována do konceptu jen jižní 

varianta jako územní rezerva, severní varianta se v tomto dokumentu vůbec nevyskytuje, dále 

v dokumentu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ na webové stránce města, 

který by měl být nezávislý, je mnoho bodů, které předjímají řešení, např. při hodnocení kladů a 

záporů různých variantních řešení severní a jižní varianty jsou rozepsány zápory u severní 

varianty na více řádků a rozdělena věta tak, aby vznikl dojem více záporných bodů, některá sdělení 

nelze považovat za objektivní a celý dokument se tak stává nedůvěryhodným a tendenčním;   

vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

odůvodnění: 

Koncept Územního plánu Opavy byl zpracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem 

statutárního města Urbanistickým střediskem Ostrava, s. r. o., zodpovědným projektantem byla Ing. arch. 

Vladimíra Fusková, která je autorizovaným architektem pro obor územního plánování. V konceptu bylo 

v souladu s požadavky zadání zpracováno variantní řešení dopravní infrastruktury v k. ú. Komárov.  

Ve výkresu A.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury bylo zapracováno řešení v souladu 

s nadřazenou závaznou dokumentací se ZÚR MSK. V tomto výkresu je pro silnici I/11 v k. ú. Komárov a 

k. ú. Suché Lazce vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) a pro variantu jižního obchvatu 

plocha územní rezervy. Variantní řešení bylo zpracováno na průsvitce k tomuto výkresu označené A.3 

Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury – varianty. V tomto výkresu byla zapracována varianta 

Jih a varianta Sever jako návrhové plochy koridorů pro vedení staveb dopravní infrastruktury silniční. 

Popis řešení variant byl součástí textové části konceptu. Všechny výkresy, včetně výkresu průsvitky 

s variantním řešením, i celá textová část byly součástí prezentovaného konceptu v průběhu jeho veřejného 

projednání a celý obsah konceptu byl zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup  
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na oficiálních stránkách města. Dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ 

byla zpracována Ing. Pavlou Žídkovou, která je odborně způsobilou osobou pro zpracování takové 

dokumentace s oprávněním podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Na základě veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy a Vyhodnocení vlivů územního plánu 

na životní prostředí doporučujeme pro obě varianty obchvatu území chránit vymezením územní rezervy, 

která nebude novou zastavitelnou plochou, ale bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky 

silnice I/11 a staveb s ní souvisejících. 

34. Oldřich Vašek, Suché Lazce, obdobná jako námitka č. 117 

obyvatel Suchých Lazců nesouhlasí s jižním obchvatem Komárova, který je z hlediska záboru zemědělské 

půdy zdaleka nejhorší variantou, prognóza dlouhodobého poklesu životní úrovně a růst cen pohonných 

hmot naznačují, že provoz na pozemních komunikacích bude klesat a jakákoli další výstavba cest bude 

zbytečná; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

odůvodnění: 

Jižní obchvat Komárova je variantním řešením přeložky silnice I/11 v městské části Komárov. Tato 

komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené jako I/11, která propojuje 

severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se 

Slovenskou republikou. Stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné 

území a veřejné zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento 

úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase 

silnice I/11 byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Přeložka 

silnice I/11 tzv. obchvat Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou 

předmětem řešení nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních 

plánech dále zpřesňují. V nadřazené dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, 

v územním plánu je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, 

směrově dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK, tedy plochu dopravy pro průtah.  

Pro varianty jižního a severního obchvatu doporučujeme chránit území před možnou zástavbou 

vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a nemění funkční 

využití pozemku. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky využití, neumožňující 

umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a staveb s ní 

souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný 

investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit 

v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu 

nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze k zástavbě MČ Komárov 

nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také 

požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 

ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle aktualizované 

ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli územního 

plánování. 

Vysoký zábor půdy především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. 

V území pro jižní obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného 

obchvatu, který je liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům 

zemědělských půd s II. a III. třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vlastní stavbu komunikace budou 

potřebná jen části dotčených pozemků. Při posuzování a vyhodnocování nejvhodnější varianty je rozsah 

odnětí zemědělské půdy jen jedním, ale ne jediným hlediskem. Z hlediska přijatelnosti vlivů na životní 
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prostředí a veřejné zdraví byly varianty řešení posuzovány v rámci posuzování vlivu záměru podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA také z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, 

na hlukovou situaci, na vody, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a 

kulturní památky. 

S ohledem na skutečnost, že komunikace je součástí silnice I. třídy republikového významu označené 

jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, Ostravu, Jablunkov 

až ke státní hranici se Slovenskou republikou a s přihlédnutím na opakované sčítání dopravy není důvod 

předpokládat, že přeložka silnice I/11 v obchvatové variantě nebude využívaná. Naopak, jejím přeložením 

dojde k výraznému zrychlení dopravního spojení mezi městem Opavou a krajským městem Ostravou. 

 

další připomínky k úpravě využití území 

35. Harry Brebán, Opava  

podává připomínky ke střednímu městskému okruhu: 

- když se před 15 lety začalo uvažovat o okruhu, bylo rozhodnuto napřed vystavět vnější okruh a 

teprve po jeho dopadu na dopravu ve městě uvažovat dál, zatím je část v provozu, ale je příliš brzy 

posoudit jeho vliv, odborné expertizy už tenkrát posoudily, že by okruh nic nevyřešil a byl by příliš 

drahý, doprava by se přesunula z jedné části města do ještě hustěji zastavěné části, problematické 

by bylo i několikeré křížení železnice a ostatních silnic, obtížné by bylo i napojení na Hradeckou, 

Olomouckou a Krnovskou; celá stavba by se dotkla soukromého majetku a je pravděpodobné, že by 

město čelilo desítkám soudních žalob a předem prohraných arbitráží, stavba by znehodnotila cenu 

soukromého majetku, který by se stal neprodejným a bez možnosti rekonstrukcí, žádná protihluková 

stěna by nezabránila šíření hluku ke stavbám, které jsou mnohem výše než stěny po obou stranách 

stavby a v délce několika stovek metrů; protože převládající směr větru je z asi 80 procent od 

jihozápadu, dostal by se prach a smog k obydleným částech; celý okruh by byl o mnoho delší a 

nikdo by řidiče nedonutil změnit kratší trasu, na kterou jsou zvyklí, domnívá se, že většina aut končí 

ve městě a projíždí jen menší část; navrhuje nestavět okruh a z uspořených peněz podpořit MHD, 

třeba zřídit přímé linky, kdy z okolních obcí není přímé spojení na Magistrát, do nemocnice, na 

hřbitov nebo do supermarketů; domnívá se, že je trapné, když úředník neví, že jižní okruh je již 

měsíce v provozu nebo že je nesmyslně zrušena zastávka MHD 213 Bartoníčkova a neví, že 

zastávka je úplně jinde a provoz v zatáčce na Gudrichově ulici vůbec neovlivňuje, tímto 

rozhodnutím byla znemožněna cesta na úřady, do nemocnice a do centra vůbec starým, mnohdy 

nemocným lidem; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Trasa středního městského okruhu (dále jen „SMO“) byla do konceptu zapracována na podkladu 

„Odborného stanoviska ke koncepci dopravy města Opavy – střední městský okruh“ (zpracovatel: HBH 

Projekt spol. s r.o., březen 2011) a dopravní studie „Střední městský okruh v Opavě propojení Hradecká – 

Těšínská“ (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., červenec 2011) jako součást radiálně okružního systému 

dopravní koncepce města Opavy. Z této dopravní studie vyplynula potřeba přebudování stávajícího 

radiálního systému komunikací v Opavě na radiálně okružní, kdy hlavní radiální směry jsou propojeny 

komunikacemi vytvářejícími vnější a střední okruh kolem města. Vnějším okruhem města budou 

vytvořeny podmínky k převedení tranzitní dopravy na okraj města mimo obytnou zástavbu. SMO by 

sloužil především potřebám vnitroměstské automobilové dopravy a umožnil by převést část dopravy ze 

stávajících komunikací vedených středem města nebo po vnitřním městském okruhu kolem historického 

centra města, kde byla již v roce 2006 mezi jeho křižovatkami s ulicemi Tyršovou a Jánskou roční 

průměrná denní intenzita 28 000 vozidel, což je hodnota pohybující se v blízkosti kapacitních možností 

intravilánové komunikace. SMO umožní nejen převedení části dopravy mimo komunikace kolem 

historického jádra města, ale je významný i pro celou síť městských komunikací v jihovýchodní části 

města Opavy, protože bude sloužit především cílové, zdrojové a vnitroměstské dopravě v jižní a 

jihovýchodní části města. V úseku mezi ulicemi Bílovecká a Hradecká procházející obytnou zástavbou se 

nepočítá s vedením nákladní dopravy. SMO významně zkrátí dojezdové časy do Slezské nemocnice 

v Opavě z dotčených částí města a navazujících území, bude významnou trasou v případě havárií na 
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vnitřním městském okruhu a umožní optimalizaci sítě linek MHD. Propojením ulic Bílovecké a Těšínské 

se zkrátí délka a čas jízdy potřebný pro dojezd do tohoto území, zklidněním území podél ulice Těšínské 

v úseku od křižovatky se SMO do centra města by bylo možné území revitalizovat. SMO je také 

významným doplnění základního komunikačního systému města v oblasti Kylešovského kopce. Protože 

řada komunikací v této oblasti je, vzhledem k jejich šířkovému uspořádání, jednosměrná, lze důvodně 

předpokládat, že nová obousměrná komunikace, která tangenciálně obejde Kylešovský kopec, bude 

znamenat pro mnoho cílových a zdrojových jízd z oblasti Kylešovského kopce zkrácení délky trasy a tím 

i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí kolem stávajících komunikací v této oblasti, 

nejvýznamněji pak v ulicích Gudrichova a Rooseveltova. Část dopravy z těchto dvou komunikací se 

přesune právě do trasy SMO v úseku ulic Gudrichova - Hradecká a do ulice Hobzíkovy. V současnosti je 

zpracováván „Plán udržitelné městské mobility Opava“, který vytvoří návrh trvale udržitelného 

dopravního systému města zajišťujícího prioritní cíle pro udržitelnou dopravu. Dokument řeší 

dlouhodobou integrovanou dopravní strategii města Opavy a bude dalším podkladem pro zpracování 

návrhu Územního plánu Opavy. Na základě závěrů „Plánu udržitelné městské mobility Opava“ a 

výsledků projednání jeho analytické a návrhové části budou opět zváženy negativní a pozitivní dopady 

SMO na území města. Pro možné propojení území mezi ulicemi Hradecká a Těšínská doporučujeme 

území chránit vymezením plochy územní rezervy, která nebude novou zastavitelnou plochou. Bude 

územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, které neumožní umístění staveb a zařízení 

znemožňující či výrazně ztěžující případnou realizaci tohoto záměru. Územní plán Opavy neomezuje 

stávající systém hromadné dopravy ani nebrání jeho dalšímu rozvoji. Návrh nových zastávek nebo úprava 

stávajících není předmětem územního plánu, přesahuje svou podrobností jeho možnosti.  

36. Jiří Havel, Opava  

zásadně je proti obchvatu na jižní straně Komárova kvůli příliš vysoké ztrátě nejlepší zemědělské půdy, 

severní obchvat je v tomto směru o něco lepší varianta, ale výstavba je výrazně dražší a také zabere 

spoustu zemědělské půdy, byť se jedná o půdu v záplavové oblasti a proto horší kvality, nejvíce by se 

mu líbilo řešení využít stávající čtyřproudé části ulice Ostravská a vybudovat novou silnici odbočující 

před železničním přejezdem, která by vedla podél trati a napojila se na stávající obchvat kolem 

Kylešovic, stávající čtyřproudá část ulice Ostravská, protože je tam omezená rychlost a předjíždění by 

z tohoto důvodu nemělo přicházet v úvahu, čtyřproudý je poměrně krátký a nenavazující, místo krajních 

pruhů lze vybudovat protihlukové valy osázené keři a nezbytné křižovatky řešit mimoúrovňovým 

křížením s připojovacími pruhy, tím by se podstatně zlepšilo bydlení na ulici Ostravská a nebylo by 

nutno bourat takové množství domů jako ve variantě s rozšířením celé ulice; 

vypořádání: 

námitka částečně zohledněna v pokynech 

odůvodnění: 

Komunikace procházející městskou částí Komárov u Opavy je součástí silnice I. třídy republikového 

významu označené jako I/11, která propojuje severní část území republiky od Prahy přes Hradec Králové, 

Ostravu, Jablunkov až ke státní hranici se Slovenskou republikou. Přeložka silnice I/11 tzv. obchvat 

Komárova je stavbou nadmístního významu, takové druhy staveb jsou předmětem řešení nadřazené 

územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

(dále jen „ZÚR MSK“). Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále zpřesňují.  

V nadřazené krajské dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem, v Územním plánu 

Opavy je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově 

dělenou silnici I. třídy, požadovanou dle ZÚR MSK. Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku 

katastrálního území Komárov u Opavy průtahem zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně 

čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i 

vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek 

silnice zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Varianty byly navrženy tak, aby vedly trasu silnice 

I/11 mimo zastavěná území při zachování parametrů kladených na komunikace I. třídy. Kromě varianty 

průtahu ve stávající trase silnice I/11, která je v souladu se ZÚR MSK, byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty jižního a severního obchvatu 

doporučujeme chránit území před možnou zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva 

nebude novou zastavitelnou plochou, ale bude územím, ve kterém budou stanoveny podmínky využití, 
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neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci přeložky a 

staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako 

oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň 

doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní 

variantu obchvatu nepodporují. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové poloze 

k zástavbě MČ Komárov nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava  

na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. 

Řešení průchodu silnice I/11 ve správním území města Opavy bude z aktualizované ZÚR MSK vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 

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

následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Vymezením návrhové plochy pro tento záměr podle 

aktualizované ZÚR MSK budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území v souladu s cíli 

územního plánování.  

K záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ proběhlo v dubnu 2012 

zjišťovací řízení 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, (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Následně byl záměr, po dopracování dokumentace 

podle požadavků, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení, dále posuzován podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Varianty řešení byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, 

na hlukovou situaci, na vody, na půdu, na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný 

majetek a kulturní památky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad dle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

souhlasné stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ 

konstatoval, že z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění 

podmínek obě obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 

obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví 

preferuje variantu Jih před variantou Sever. Podle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

je z hlediska ochrany veřejného zdraví varianta Průtah nejméně vhodnou variantou. Varianta Průtah byla 

zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vyloučena, protože je v konfliktu s požadovaným vymístěním 

stávající dopravy vedené obytnou zástavbou z důvodu ochrany veřejného zdraví. Vysoký zábor půdy 

především II. třídy ochrany je skutečně největším negativním vlivem varianty Jih. V území pro jižní 

obchvat převládají zemědělské půdy s II. a III. třídou ochrany, v případě navrhovaného obchvatu, který je 

liniovou stavbou komunikace I. třídy s předepsanými parametry, se záborům zemědělských půd s II. a III. 

třídou ochrany nelze vyhnout. Pro vymezené územní rezervy se předpokládaný zábor zemědělských 

pozemků nezpracovává, protože územní rezervy nejsou zastavitelnými plochami. Pokud bude  

pro kteroukoliv obchvatovou variantu Komárova a s ní související komunikace vymezena nová návrhová 

plocha, bude zpracován do územního plánu i nezbytný předpokládaný zábor ZPF. Rozsah záboru ZPF 

bude odůvodněn v souladu se zákonnými předpisy.  

37. Myslivecké sdružení Hošťata, předseda Josef Věntus 

sdružení provedlo na pozemcích statutárního města Opavy v k. ú. Suché Lazce a v k. ú. Podvihov výsadbu 

stromů (jabloň, dub letní, buk lesní, lípa srdčitá, jeřáb lesní, topol osika) a keřového porostu (trnka 

obecná, růže šípková, rybíz, hloh, kalina atd.) a navrhuje, aby byl vlastníkem předmětných pozemků 

podán návrh na zapracování vzniku biokoridoru do nového územního plánu města, předmětné pozemky 

nejsou širší než 7m, ale město Opava vlastní dostatek orné půdy, kterou je možno v rámci pozemkových 

úprav využít pro rozšíření takto hodnotné zeleně; doplněno zákresem do ortofoto mapy a 

fotodokumentací; 

vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

odůvodnění: 

Biokoridory jsou součástí ploch územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které jsou 

vymezovány v územně plánovací dokumentaci a vycházejí z podmínek stanovených pro prvky ÚSES a 

dále z možností a stavu území. Plochy ÚSES budou řešeny v návrhu pro celé správní území města Opavy 
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komplexně. Koncepce ÚSES se stanovuje v územním plánu v souladu s požadavky na parametry jeho 

jednotlivých skladebných částí. 

 

 

P.2) Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

se uskutečnilo dne 22. 6. 2016, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2016 

(včetně), mohl každý uplatnit k návrhu své připomínky. 

 

celé správní území města           

110. Ing. Karel Záleský, Opava 

uplatňuje připomínku s požadavkem na taxativní výčet konkrétních staveb, které splňují rysy 

architektonicky anebo urbanisticky významných staveb, pro které může zpracovat architektonickou 

část jen architekt. 

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění:  

Připomínku doporučujeme zohlednit vymezením konkrétních staveb architektonicky nebo 

urbanisticky významných, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 

dokumentace jen autorizovaný architekt. Pro své zachovalé významné historické a kulturní hodnoty 

bylo území kolem historického jádra města Opavy prohlášeno vyhláškou Ministerstva kultury 

České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 za městskou památkovou zónu. Z důvodu 

ochrany nemovitých kulturních památek a národní kulturní památky, nacházející se v tomto území, 

před nevhodnou stavební činnosti, bylo vymezeno rozhodnutím Okresního úřadu Opava ze dne 29. 

5. 1996 území ochranného pásma městské památkové zóny. Mimo tato území se také nacházejí 

stavby, které významným způsobem dokreslují obraz města a jsou součástí jeho kulturních a 

historických hodnot. V zájmu ochrany a rozvoje kulturních a civilizačních hodnot a v souladu 

s úkolem územního plánování na stanovení urbanistických, architektonických a estetických 

požadavků bude stanoven výběr architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, na jejichž 

řešení je nutné klást vyšší nároky, které zohlední také řešení estetické a kulturně historické. 

k. ú. Kylešovice 

111. Jarmila Schreierová, Opava 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s výstavbou sportovní haly dle studie pro Beach club  

na pozemcích p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice, hala je situována blízko koridoru vysokého 

napětí, ochranné pásmo VN je 5 m od krajního vodiče, zastavěná plocha znesnadňuje vsakování 

přívalových vod, není známé řešení kanalizace, navrhuje lesopark, který bude sloužit k vsakování 

přívalových vod. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i lesopark. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 
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méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území vodních 

toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku Hvozdnice 

byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 0,891 až 

2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku Hvozdnice na 

dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno záplavové 

území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní části Kylešovic 

je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, proběhla zároveň 

aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo stanoveno 

záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Koridor K2-TI je návrhovou 

plochou pro umístění trasy přívodního vedení velmi vysokého napětí k zajištění potřebného přísunu 

elektrické energie ze stávající rozvodny Velké Hoštice do navržené nové transformační stanice TS 

110/22 kV. Koridor K2-TI je situován v souběhu s jižním obchvatem a stávajícím vedením VN 268 

– 269 s ohledem na minimální dopad na zastavěné a zastavitelné území. 

112. Jindřich Toška, Opava – připomínka totožná s č. 111 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s výstavbou sportovní haly dle studie pro Beach club na 

pozemcích p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice, hala je situována blízko koridoru vysokého 

napětí, ochranné pásmo VN je 5 m od krajního vodiče, zastavěná plocha znesnadňuje vsakování 

přívalových vod, není známé řešení kanalizace, navrhuje lesopark, který bude sloužit k vsakování 

přívalových vod. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i lesopark. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území vodních 

toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku Hvozdnice 

byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 0,891 až 

2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku Hvozdnice na 

dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno záplavové 

území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní části Kylešovic 

je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, proběhla zároveň 

aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo stanoveno 

záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Koridor K2-TI je návrhovou 

plochou pro umístění trasy přívodního vedení velmi vysokého napětí k zajištění potřebného přísunu 

elektrické energie ze stávající rozvodny Velké Hoštice do navržené nové transformační stanice TS 

110/22 kV. Koridor K2-TI je situován v souběhu s jižním obchvatem a stávajícím vedením VN 268 

– 269 s ohledem na minimální dopad na zastavěné a zastavitelné území. 

113. Jan Vojtovič, Opava – připomínka, obdobná jako č. 111 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje, aby pozemky p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice 

zůstaly v územním plánu jako veřejná a ochranná zeleň, 

1. má obavy, že výstavbou sportovní haly nebo jiných hal může dojít k rozlití vody a k zatopení 

soukromých pozemků a rodinných domů při přívalových srážkách,  

2. má obavy, že majitel zamýšlené sportovní haly, když se rozhodne, přebuduje sportovní halu na 

další výrobní halu nebo sklad a bude nadměrným hlukem rušit okolní klid, 
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3. má obavy, že se zhorší situace s přetíženou kanalizací, když majitelé okolních rodinných domů 

žádali o připojení ke kanalizaci, ale toto bylo zamítnuto z důvodu jejího přetížení, 

4. má obavy z dopravní obslužnosti při plánování sportovních akcí, nejsou zde vybudované 

parkovací kapacity a parkovací kapacity pro firmu Grafiko jsou již teď nedostačující. 

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Nejen nové stavby, 

ale i změna v užívání staveb musí být v souladu s podmínkami pro využití ploch občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). V těchto podmínkách jsou stavby a činnosti, 

které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci nepřípustné. Součástí dokumentace pro 

realizaci konkrétního záměru bude řešeno připojení na technickou infrastrukturu, tedy i na 

kanalizaci a také dopravní řešení, včetně parkování. 

114. Miroslav Tůma, Opava - připomínka, totožná s č. 113 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje, aby pozemky p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice 

zůstali v územním plánu jako veřejná a ochranná zeleň, 

1. má obavy, že výstavbou sportovní haly nebo jiných hal může dojít k rozlití vody a k zatopení 

soukromých pozemků a rodinných domů při přívalových srážkách,  

2. má obavy, že majitel zamýšlené sportovní haly, když se rozhodne, přebuduje sportovní halu na 

další výrobní halu nebo sklad a bude nadměrným hlukem rušit okolní klid, 

3. má obavy, že se zhorší situace s přetíženou kanalizací, když majitelé okolních rodinných domů 

žádali o připojení ke kanalizaci, ale toto bylo zamítnuto z důvodu jejího přetížení, 

4. má obavy z dopravní obslužnosti při plánování sportovních akcí, nejsou zde vybudované 

parkovací kapacity a parkovací kapacity pro firmu Grafiko jsou již teď nedostačující. 

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 
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obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Nejen nové stavby, 

ale i změna v užívání staveb musí být v souladu s podmínkami pro využití ploch občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). V těchto podmínkách jsou stavby a činnosti, 

které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci nepřípustné. Součástí dokumentace pro 

realizaci konkrétního záměru bude řešeno připojení na technickou infrastrukturu, tedy i na 

kanalizaci a také dopravní řešení, včetně parkování. 

115. Jan a Ludmila Valečkovi, Opava – připomínka obdobná jako č. 111  

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s návrhem sportovní haly na beach volejbal  

na pozemcích p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice v novém územním plánu. Sportovní hala není 

důležitý objekt, jde o záležitost pro pár jedinců, 300 m dál u řeky Moravice je sportovního využití 

dostatek, nechce pohled z okna na halu, se sportovištěm je spojen hluk, není řešeno parkování, 

stravování účastníků, kanalizace, cesta U Panského mlýna se rozpadá. V prostoru meandrovala 

Hvozdnice, je zde staré řečiště, kde se drží spodní voda, při povodních 1997 a 2010 bylo celé pole 

zaplavené, stejně jako přilehlé nové rodinné domy a také jejich polovina zahrady. Postavením 

jižního obchvatu se zhoršilo prostředí, jsou zastáncem lesoparku pro odvádění vody. Pokud bude 

schválena přes připomínky nová sportovní hala a nastane povodňová situace, budou požadovat po 

městu úplnou náhradu škody na majetku. 

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Součástí 

dokumentace pro realizaci konkrétního záměru bude řešeno připojení na technickou infrastrukturu, 

tedy i na kanalizaci a také dopravní řešení, včetně parkování. 

116. Jana a Libor Blažkovi, Opava – připomínka totožná s č. 115 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s návrhem sportovní haly na beach volejbal  

na pozemcích p. č. 2575/1 a 2577/1 v k. ú. Kylešovice v novém územním plánu. Sportovní hala není 

důležitý objekt, jde o záležitost pro pár jedinců, 300 m dál u řeky Moravice je sportovního využití 

dostatek, nechce pohled z okna na halu, se sportovištěm je spojen hluk, není řešeno parkování, 
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stravování účastníků, kanalizace, cesta U Panského mlýna se rozpadá. V prostoru meandrovala 

Hvozdnice, je zde staré řečiště, kde se drží spodní voda, při povodních 1997 a 2010 bylo celé pole 

zaplavené, stejně jako přilehlé nové rodinné domy a také jejich polovina zahrady. Postavením 

jižního obchvatu se zhoršilo prostředí, jsou zastáncem lesoparku pro odvádění vody. Pokud bude 

schválena přes připomínky nová sportovní hala a nastane povodňová situace, budou požadovat po 

městu úplnou náhradu škody na majetku. 

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. Součástí 

dokumentace pro realizaci konkrétního záměru bude řešeno připojení na technickou infrastrukturu, 

tedy i na kanalizaci a také dopravní řešení, včetně parkování. 

117. Ing. Ondřej Tůma, Opava – připomínka obdobná jako č. 111 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje, aby pozemky p. č. 2575/1, 2577/1, 2578/1, 2579/1, 

2582/2, 2584/2, 2585/2 a 2586/2 v k. ú. Kylešovice zůstaly v územním plánu jako „veřejná a 

ochranná zeleň“. 

1. V případě změny na jiný účel a následné výstavby se zamezí rovnoměrnému rozlévání vody a 

dojde k povodňovému ohrožení v celé této oblasti a na přilehlých pozemcích. V oblasti jsou velké 

zásoby spodní vody, v roce 2010 zde byla z důvodu vytrvalých dešťů povodeň. Výstavba situaci 

zhorší, zvyšuje se riziko zatopení soukromých pozemků a vzniku vysokých finančních škod. 

2. Dopravní obslužnost těchto pozemků je velice složitá, okolní ulice jsou úzké a v katastrofálním 

stavu. Navýšením dopravní obsluhy by mohlo dojít ke zhoršení stavu komunikací a ke zhoršení 

podmínek bydlení v lokalitě. 

3. Oblast by měla zůstat veřejnou a ochrannou zelení a neměnit ji pro možnou výstavbu, s ní 

spojená zpevněná plocha bude zhoršovat podmínky vsakování vod. 

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 

v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 
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obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se na 

méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40.  

118. Ing. Dušan Schreier, Opava – připomínka obdobná jako č. 4 

v uplatněné připomínce nesouhlasí s navrženou plochou KY-Z52 pro komunikaci na pozemcích  

p. č. 1611/1 a 1610 v k. ú. Kylešovice, která má sloužit jako přivaděč k nové ploše zástavby 

rodinných domů. Cení si území z ekologického hlediska, území je hnízdištěm mj. slavíka obecného, 

v těsné blízkosti v řece Moravici žije bobr. Pro zamýšlenou komunikaci by se musel překonat 

výškový rozdíl mezi jižní části pozemku p. č. 1611/1 a pozemkem p. č. 1812 v celkové výšce 8 m, 

tzn., že pro komunikaci se bude muset vybudovat násep a dojde k devastaci přírody. Zhorší se také 

podmínky obyvatel okolních rodinných domů. Tím, že je oblast na hranici záplavového území, 

dojde také k porušení vodního režimu. Výstavbou náspu budou znepřístupněny pozemky podél řeky 

Moravice, které leží tak jako pozemek p. č. 1611/1 pod svahem. 

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

Vzhledem velkému rozsahu předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu na půdách 

zařazených do II. třídy ochrany v lokalitě mezi ulicí na Dolní hrázi a celostátní železniční tratí č. 

321, kdy u plochy KY-Z30 je předpokládaný zábor 5,4 ha a navazující plocha OP-Z21 je vymezena 

v rozsahu 15,8 ha zemědělského půdního fondu, bude velikost obou ploch zmenšena. Omezení 

rozsáhlých ploch pro bydlení mimo jiné v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí je v souladu 

doporučením omezit rozsah zastavitelných ploch v území dle dokumentu Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu 

Územního plánu Opavy. Omezením těchto ploch budou minimalizovány nepříznivé vlivy 

železniční dopravy na plochy bydlení v souladu se závazným republikovým dokumentem, tj. s 

Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Zmenšením plochy KY-

Z30 není nutné vymezovat další plochu pro její dopravní napojení, plocha je dostupná z veřejně 

přístupné pozemní komunikace prostřednictvím plochy pro komunikaci s označením KY-Z57. 

Vedení tras veřejné dopravy je umožněno ve všech funkčních plochách a také v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem i bez jejich konkrétního vymezení. 

119. Mgr. Jiří Klapetek, Opava – připomínka obdobná jako č. 4 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s navrženou plochou KY-Z52 pro komunikaci  

na pozemcích p. č. 1611/1 a 1610 v k. ú. Kylešovice. Navrhovanou komunikaci bude nutné zvýšit 

proti stávajícímu terénu, což vytvoří hráz a při případných záplavách bude voda pronikat na 

sousední parcely a na pozemek vlastníka, kde bude zaplavovat stávající stavby. Při záplavách 

v roce 1997 bylo na pozemku cca 60 cm vody a došlo k zaplavení sklepů a podmáčení základového 

zdiva budovy. Pokud by došlo k obdobným záplavám v budoucnu s již vybudovanou komunikací, 

následky by byly daleko horší, voda by neměla kam odtéct, bránila by jí v tom komunikace, na 

pozemcích by se vytvořilo jezero. 

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

Vzhledem velkému rozsahu předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu na půdách 

zařazených do II. třídy ochrany v lokalitě mezi ulicí na Dolní hrázi a celostátní železniční tratí č. 
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321, kdy u plochy KY-Z30 je předpokládaný zábor 5,4 ha a navazující plocha OP-Z21 je vymezena 

v rozsahu 15,8 ha zemědělského půdního fondu, bude velikost obou ploch zmenšena. Omezení 

rozsáhlých ploch pro bydlení mimo jiné v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí je v souladu 

doporučením omezit rozsah zastavitelných ploch v území dle dokumentu Vyhodnocení vlivů  

na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovaném ke konceptu 

Územního plánu Opavy. Omezením těchto ploch budou minimalizovány nepříznivé vlivy 

železniční dopravy na plochy bydlení v souladu se závazným republikovým dokumentem, tj.  

s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Zmenšením plochy KY-

Z30 není nutné vymezovat další plochu pro její dopravní napojení, plocha je dostupná z veřejně 

přístupné pozemní komunikace prostřednictvím plochy pro komunikaci s označením KY-Z57. 

Vedení tras veřejné dopravy je umožněno ve všech funkčních plochách a také v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem i bez jejich konkrétního vymezení. 

120. Ing. Robert Nosek, Opava 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požaduje, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 

- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků na 

technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné ve 

všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 
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zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě.  

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 

úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů.  

121. Ing. Ivan Rohovský, Opava - totožná s č. 120  

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požaduje, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 
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- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 

zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 
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úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

122. Vladimír Mrůzek, Lucie Mrůzková, Opava – totožná s č. 120 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požadují, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 

- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 
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zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 

úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

123. Roman Michalka, Opava – totožná s č. 120 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požaduje, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 
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- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 

zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 
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úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

124. Ing. Josef Zachař, Opava – totožná s č. 120 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požaduje, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 

- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 
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zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 

úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

125. Radim Horák, Ing. Jana Horáková – totožná s č. 120 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požadují, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 
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- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 

zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 
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úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

126. Ing. Radek Šmach, Kravaře – totožná s č. 120 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s nově navrženou zastavitelnou plochou bydlení 

individuálního – městského a příměstského (BI) s označením KY-Z60. Požaduje, aby pozemek p. č. 

2292 v k. ú. Kylešovice byl ponechán, stejně jako v platném Územním plánu města Opavy jako 

součást lokálního biocentra, navazujícího na regionální biokoridor, v současné době plně fungující. 

Uvádí: 

- návrh Územního plánu Opavy neřeší příjezd k lokalitě KY-Z60,  

- neřeší napojení na inženýrské sítě, 

- lokalita sousedí se dvěma vodními toky a dle § 49 odst. 2c Vodního zákona jsou stanovena 

ochranná pásma 6 m, 

- je nelogicky přemístěn regionální biokoridor R10 RBK (PP) pod VN (ochranné pásmo VN), čímž 

dochází k významné degradaci a současně je nelogicky přesunuto lokální biocentrum,  

- stálá lidská činnost významně a nezvratně naruší činnost biocenózy, 

- absolutní nevhodnost oboustranné obestavěnosti vodního toku, 

- v lokalitě žije celá řada živočichů, včetně zvláště chráněných (vydra říční, bobr evropský ledňáček 

říční, vranka obecná a mnoho dalších), 

- v této věci již bylo rozhodnuto, a to „Vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města 

Opavy“ dne 10. 1. 2012 pod zn. MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT.  

Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná změna má značný negativní dopad na biokoridor R10 RBK 

(PP) a biocentrum R9 LBC a není nezbytná z hlediska veřejného zájmu občanů a města Opavy. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Zastavitelná plocha je zábor nezemědělské půdy s předpokládaným rozsahem 0,7 ha. Převážná část 

plochy je dle katastru nemovitostí ostatní plochou s využitím manipulační plocha. 

 Nově navržená zastavitelná plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) 

s označením KY- Z60 byla v minulosti využívána jako stavební pozemek v zastavitelném území, 

má v současnosti zajištěn příjezd. Řešení dopravního napojení a napojení jednotlivých pozemků  

na technickou infrastrukturu je podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán 

stanovuje základní koncepci veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Dopravní napojení 

a napojení na sítě technické infrastruktury je předmětem navazujících řízení a jsou přípustné  

ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu Opavy.  

 V návrhu Územního plánu je stanovena podmínka nepřipustit výstavbu nových staveb a oplocení, 

které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů podél významných vodních toků Opavy, Moravice a 

Hvozdnice v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Podmínka 

umožní správcům vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud to bude nezbytně nutné a 

po předchozím projednání s vlastníky pozemků, využívat pozemky sousedící s korytem vodního 

toku v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vztažená k dané lokalitě zajistí 
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zachování 6 metrového nezastavitelného pásu pro zajištění výkonu práv a povinností správce 

vodního toku.  

 Pozemky p. č. 2289 a 2292 v k. ú. Kylešovice jsou dle katastru nemovitostí nezemědělskými 

pozemky s využitím manipulační plocha a byly v minulosti z velké části zastavěné. Vymezení 

prvků ÚSES mimo tyto pozemky, s využitím části pozemku vodního toku, části pozemků orné 

půdy a části lesního pozemku, vytváří vhodné podmínky pro skutečnou realizaci a funkčnost této 

části ÚSES – regionálního biokoridoru. Část z pozemků dotčených vymezeným regionálním 

biokoridorem je ve vlastnictví ČR, tato skutečnost může pomoci realizaci prvků ÚSES v lokalitě. 

 V souvislosti s negativním vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

pod značkou MMOP 4147/2013/ZIPR-LeT ve věci novostavby Senior centra OASA Opava – 

Kylešovice bylo následně zpracováno biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovatel Mgr. A. Czernik, červen 

2014). Předmětem biologického hodnocení a dílčích biologických průzkumů bylo provést aktuální 

průzkum a rešerši biologických dat území k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

přírodních stanovišť. Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru  

na tyto skupiny. V základním měřítku byl vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl v zájmovém území zjištěn 

žádný druh. Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 17 (18) 

chráněných druhů (bezobratlí, obratlovci). Přestože záměr byl vyhodnocen jako negativní  

na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů, byla navržena opatření pro zmírnění 

negativních účinků na biotu území se závěrem: 

 Realizace záměru je proveditelná na základě splnění návrhů potřebných opatření.  

Na základě biologického hodnocení bylo dne 13. 8. 2014 pod značkou MMOP 

90360/2014/ZIPR-Va vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) 

za dodržení následujících podmínek - stálý odborný biologický dozor, provedení odborného 

odlovu ryb s přemístěním, nasazení technických a ekonomických prostředků proti nadměrnému 

úhynu rostlin a živočichů, použití techniky v dokonalém technickém stavu, kácení dřevin jen 

v nezbytném rozsahu, instalace norných stěn a umístění sorbentů v případě havárie, žádosti  

o udělení výjimek při vypouštění neznečistěných dešťových vod a ochrany chráněných druhů 

živočichů (vydra říční), likvidace invazivních druhů rostlin již v průběhu výstavby, 

 V souvislosti s dlouhodobě územním plánem vymezenou funkční plochou občanská vybavenost 

(v letech 1998 – 2013) na pozemcích p. č. 2292, 2289 je v biologickém hodnocení přeložení 

regionálního biokoridoru R10 RBK do volné krajiny mimo stávající zástavbu hodnoceno jako 

značný potenciál být využíván jako migrační trasa s širokým spektrem živočišných druhů. 

V tomto směru je význam koridoru o to větší, že se jedná v širším navazujícím území o jedinou 

souvislou přírodní plochu, která propojuje nadregionální biokoridor na řece Opavě s územím 

povodí Moravice. Navíc se v blízkosti nově navržené trasy vyskytují pozemky ve vlastnictví 

ČR, které mohou umožnit směny majetku s vlastníky, pomoci tak ke skutečné realizaci 

biokoridorů. 

127. NEWPORT PARK ONE a.s., Brno 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje, aby plochy označené jako KY-Z60 a KY-Z38 byly rovněž 

začleněny mezi plochy, uvedené textové části na straně č. 89 v kapitole L., ve kterých by 

rozhodování o umístění staveb bylo závazně podmíněno zpracováním územní zastavovací studie. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Plocha KY-Z60 je protáhlého tvaru a je tvořena jedním celým a částmi dvou spolu sousedících 

pozemků s celkovou výměrou 0,7 ha, řazenými podél vodního toku Strouha. Zástavba plochy je 

limitována stávající trafostanicí u jihozápadního okraje plochy, polovina plochy se nachází 

v ochranném pásmu lesa, a v ochranném pásmu vrtu. Vzhledem k těmto skutečnostem není  

pro rozhodování v území nezbytná podmínka zpracování územní studie, avšak její pořízení není 
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touto skutečností vyloučeno. Plocha KY-Z38 bude zařazena mezi plochy, ve kterých je 

rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

 

k. ú. Opava-Předměstí 

128. Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s. – obdobná jako č. 15 

uplatňuje připomínku proti zařazení pozemků p. č. 2704/8, 2704/16 a 2704/18 v k. ú. Opava-

Předměstí do plochy veřejně přístupné zeleně a požaduje je zařadit do ploch občanské vybavenosti - 

sportoviště jako je tomu v současné době. Pozemky se nacházejí v areálu Tyršova stadionu a je 

zamýšleno je využít k rozšíření sportovišť. Před 14 lety došlo k nepovolené úpravě těchto pozemků a 

přilehlého pozemku p. č. 2704/5, došlo k odvozu svrchní zeminy, jeho srovnání a návozu štěrku 

k vyrovnání povrchu pro tehdy plánované dětské dopravní hřiště. Půdní hodnota pozemků byla 

trvale zničena a jsou zcela nevhodné k úpravě pro veřejnou zeleň. Pozemky nejsou dlouhodobě 

majitelem – statutárním městem Opava vůbec využívány, na pozemcích se vyskytují pouze odolné 

traviny a náletové dřeviny. TJ Slezan Opava, z. s. vypracoval studii k využití sousedního pozemku 

2704/5 pro víceúčelové sportovní hřiště, které by sloužilo nejen samotné TJ, ale v dopoledních a 

dřívějších odpoledních hodinách i školám. Hřiště o rozměrech 50x 30 m by mělo mít víceúčelový 

povrch vhodný pro plánované sporty: házená, floorbal, volejbal, basketbal, tenis, školní tělesná 

výchova. K přístupu k tomuto hřišti a k dobudování zázemí je plánováno částečné využití i pozemků 

p. č. 2704/8, 2704/16 a 2704/18. Uvedené pozemky města Opavy a TJ Slezan Opava tvoří jeden 

celek a jejich smysluplné využití lze zajistit jen ve vzájemné spolupráci. Se záměrem je seznámeno i 

současné vedení města Opavy a odbor školství Magistrátu města Opavy, kteří záměr na vybudování 

hřiště podporují. Souhlas a zájem vyslovili i ředitel SOU Stavební Opava a ředitelky ZŠ Boženy 

Němcové a MŠ Heydukova. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Plochu občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) vymezit v rozsahu 

navrhované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na pozemcích p. č. 2704/18, 

2704/5 a 2704/16 v k. ú Opava-Předměstí. Na části pozemku p. č. 2704/8 v k. ú. Opava-Předměstí, 

která odděluje území sportu a rekreace od ulice Boženy Němcové ponechat plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) jako optickou i protihlukovou barieru vůči zástavbě bytových a 

rodinných domů podél ulice Boženy Němcové. Podmínky pro plochu veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) sportovní aktivity nevylučují, mezi přípustným využitím jsou uvedena dětská 

hřiště a také herní a cvičební prvky pro dospělé. Také nezbytné obslužné komunikace, včetně 

komunikací pro pěší jsou v ploše veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) přípustné. 

129. Základní škola Boženy Němcové, Opava - obdobná jako č. 15 

uplatňuje připomínku proti zařazení pozemků p. č. 2704/8, 2704/16 a 2704/18 v k. ú. Opava-

Předměstí do plochy veřejně přístupné zeleně a navrhuje je zařadit do ploch občanské vybavenosti 

– sportoviště. Pozemky se nacházejí v areálu Tyršova stadionu a je zamýšleno je využít k rozšíření o 

další sportoviště. Vzhledem k plánu TJ Slezan Opava, z. s., jako vlastníka pozemku 2704/5, na 

vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které v dopoledních hodinách plánují využívat pro 

školní tělesnou výchovu, podávají tuto připomínku. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Plochu občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) vymezit v rozsahu 

navrhované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na pozemcích p. č. 2704/18, 

2704/5 a 2704/16 v k. ú Opava-Předměstí. Na části pozemku p. č. 2704/8 v k. ú. Opava-Předměstí, 

která odděluje území sportu a rekreace od ulice Boženy Němcové ponechat plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) jako optickou i protihlukovou barieru vůči zástavbě bytových a 

rodinných domů podél ulice Boženy Němcové. Podmínky pro plochu veřejných prostranství – 
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zeleně veřejné (ZV) sportovní aktivity nevylučují, mezi přípustným využitím jsou uvedena dětská 

hřiště a také herní a cvičební prvky pro dospělé. 

 

130. Mateřská škola Heydukova, Opava - obdobná jako č. 15 

uplatňuje připomínku proti zařazení pozemků p. č. 2704/8, 2704/16 a 2704/18 v k. ú. Opava-

Předměstí do plochy veřejně přístupné zeleně a navrhuje je zařadit do ploch občanské vybavenosti 

– sportoviště. Pozemky se nacházejí v areálu Tyršova stadionu a je zamýšleno je využít k rozšíření  

o další sportoviště. Vzhledem k plánu TJ Slezan Opava, z. s., jako vlastníka pozemku 2704/5,  

na vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které v dopoledních hodinách plánují využívat i 

pro školní pohybovou výchovu dětí, podávají tuto připomínku. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna  

Odůvodnění: 

Plochu občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) vymezit v rozsahu 

navrhované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na pozemcích p. č. 2704/18, 

2704/5 a 2704/16 v k. ú Opava-Předměstí. Na části pozemku p. č. 2704/8 v k. ú. Opava-Předměstí, 

která odděluje území sportu a rekreace od ulice Boženy Němcové ponechat plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) jako optickou i protihlukovou barieru vůči zástavbě bytových a 

rodinných domů podél ulice Boženy Němcové. Podmínky pro plochu veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) sportovní aktivity nevylučují, mezi přípustným využitím jsou uvedena dětská 

hřiště a také herní a cvičební prvky pro dospělé. 

131. Střední odborné učiliště stavební, Opava - obdobná jako č. 15 

uplatňuje připomínku proti zařazení pozemků p. č. 2704/8, 2704/16 a 2704/18 v k. ú. Opava-

Předměstí do plochy veřejně přístupné zeleně a navrhuje je zařadit do ploch občanské vybavenosti 

– sportoviště. Pozemky se nacházejí v areálu Tyršova stadionu a je zamýšleno je využít k rozšíření 

sportovišť. Vzhledem k plánu TJ Slezan Opava, z. s., jako vlastníka pozemku 2704/5,  

na vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které v dopoledních hodinách plánují využívat i 

pro školní tělesnou výchovu, podávají tuto připomínku. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Plochu občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) vymezit v rozsahu 

navrhované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na pozemcích p. č. 2704/18, 

2704/5 a 2704/16 v k. ú Opava-Předměstí. Na části pozemku p. č. 2704/8 v k. ú. Opava-Předměstí, 

která odděluje území sportu a rekreace od ulice Boženy Němcové ponechat plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) jako optickou i protihlukovou barieru vůči zástavbě bytových a 

rodinných domů podél ulice Boženy Němcové. Podmínky pro plochu veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) sportovní aktivity nevylučují, mezi přípustným využitím jsou uvedena dětská 

hřiště a také herní a cvičební prvky pro dospělé. 

132. Společenství vlastníků Kasárenská 18, Opava 

uplatňuje připomínku, ve které žádá umožnění příjezdu ke stávajícímu domu na ulici Kasárenská 

2894/18. Uvažuje o napojení formou obytné zóny s částečným využitím stávajících dopravních těles 

na parcelách č. 245/3 a 249/2 v k. ú. Opava-Předměstí. Žádá o úpravu z důvodu neexistence 

dopravního napojení předmětného domu. Současný stav, kdy pro účely domu je sice z ulice 

Kasárenská vázáno věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku p. č. 256/1 v k. ú. Opava-Předměstí, je 

nepřijatelný, a to z důvodu přístupu majitelů pozemku p. č. 256/1, kteří neumožňují využívat tohoto 

práva (jsou kladeny překážky ve formě dvou zamčených bran) a ani současné stavební objekty vjezd 

neumožňují (rozdílné výšky na pozemcích 256/1 a 256/19, existující nosná zděná konstrukce v místě 

vjezdu na pozemku 256/19 a poloměr zalomení při případném vjezdu z pozemku 256/1 na pozemek 

256/19 a dále na 256/17 není dostatečný a vyhovující).  

Vypořádání: 
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připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Řešení dopravního napojení jednotlivých staveb a organizace dopravy na jednotlivých pozemcích je 

podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán stanovuje základní koncepci veřejné 

dopravní infrastruktury. Dopravní napojení staveb je předmětem navazujících řízení, obslužné 

komunikace jsou přípustné ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu 

Opavy. Příjezd k objektům je možné zajistit v souladu s podmínkami stanovenými pro funkční 

plochu a s ohledem na využití okolních staveb, kdy dopravní napojení staveb nebude snižovat 

bezpečnost a plynulost dopravy a nedojde ke snížení kvality bydlení a hodnot v území. 

133. Marta Dostálová, Opava - obdobná jako č. 132 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje dopravní napojení ke stavbě na pozemcích 256/19, 256/16, 

256/20 v k. ú. Opava-Předměstí, a to využitím stávajícího připojení, které ale neslouží jako pozemní 

komunikace na parcelách č. 245/3, 249/2 v k. ú. Opava-Předměstí. Připravuje záměr rekonstrukce 

stavby na bytový dům, ke kterému však dnes neexistuje dopravní napojení. Tímto žádá o úpravu 

územního plánu tak, aby zde byla zanesena komunikace, která by umožnila dopravní napojení 

objektu. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Řešení dopravního napojení jednotlivých staveb a organizace dopravy na jednotlivých pozemcích je 

podrobnost přesahující možnosti územního plánu, územní plán stanovuje základní koncepci veřejné 

dopravní infrastruktury. Dopravní napojení staveb je předmětem navazujících řízení, obslužné 

komunikace jsou přípustné ve všech funkčních plochách, uvedených v návrhu Územního plánu 

Opavy. Příjezd k objektům je možné zajistit v souladu s podmínkami stanovenými pro funkční 

plochu a s ohledem na využití okolních staveb, kdy dopravní napojení staveb nebude snižovat 

bezpečnost a plynulost dopravy a nedojde ke snížení kvality bydlení a hodnot v území. 

k. ú. Suché Lazce 

134. Suché Lazce občanům o. s., Opava 

spolek uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s uvedením územní rezervy R3-DS do územního 

plánu města Opavy. Zavedením územní rezervy do územního plánu je v hrubém rozporu proti 

právům a přáním vlastníků pozemků dotčeného území, kteří se již při návrhu konceptu územního 

plánu vyjádřili proti záměru výstavby tzv. jižního obchvatu Komárova. Minimálně 523 obyvatel 

obce (dle výsledků referenda) a absolutní většina majitelů dotčených pozemků podali již 24. 11. 

2012 přes 60 námitek, ke kterým se dodnes odbor hlavního architekta nevyjádřil. Zavedením této 

územní rezervy do územního plánu považuje za aroganci moci, která nijak nezohlednila práva a 

názory vlastníků půdy v dotčeném úseku.  

Vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: 

Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné 

území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost 

dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odklonění 

převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení 

škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového 

efektu stávající trasy silnice I/11. Variantní řešení přeložky silnice I/11 v obchvatových trasách je 

vedeno také katastrálním územím sousedních obcí, severní varianta velkou částí trasy prochází 



 

351 

 

katastrálním územím Velké Hoštice, je proto záměrem nadmístního významu, které jsou obsahem 

nadřazené územně plánovací dokumentace kraje. V nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v Územním plánu Opavy je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, která je v souladu se ZÚR 

MSK. Vymezená plocha dopravní infrastruktury umožňuje přestavbu stávající komunikace  

na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii a její různá technická řešení. Protože však toto řešení 

neumožní dlouhodobě zajistit odpovídající snížení negativních vlivů z dopravy na obyvatele, byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení 

průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. V rámci aktualizace ZÚR MSK, které budou 

veřejně projednávány, budou prověřovány všechny varianty tras silnice I/11. Z aktualizované ZÚR 

MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje bude řešení silnice I/11 převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Do doby vydání aktualizované ZÚR MSK bude území  

pro varianty jižního a severního obchvatu chráněno před zástavbou, která by znemožnila či výrazně 

ztížila realizaci obchvatu, vymezením koridorů územních rezerv. Územní rezervy pro varianty 

obchvatů mimo zastavěné části Komárova jsou koridory, jejichž potřebu a plošné nároky je nutné 

prověřit, mimo jiné i v aktualizaci ZÚR MSK. Změnit tyto územní rezervy na plochy nebo koridory 

umožňující stanovené využití bude možné jen na základě změny Územního plánu Opavy. Pro řešení 

vedení silnice I/11 byl zpracován záměr „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“, které bylo posuzováno 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Varianty 

řešení byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, 

na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko 

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že 

z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě 

obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 

obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví 

preferuje variantu Jih před variantou Sever. Podle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje k posouzení vlivů provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ je z hlediska ochrany veřejného zdraví varianta Průtah nejméně vhodnou variantou.  

V konceptu Územního plánu Opavy, ke kterému bylo zpracováno vyhodnocení jeho vlivů na životní 

prostředí a který byl dne 2. 10. 2012 veřejně projednán spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný 

rozvoj území, byl vymezen koridor pro úpravu průtahu silnice I/11 ve stávající trase a variantně byl 

na průsvitkách k hlavnímu výkresu vymezen koridor pro variantu 1 – severní obchvat a koridor pro 

variantu 2 – jižní obchvat. Pořizovatel obdržel v rámci veřejného projednání konceptu proti variantě 

jižního obchvatu jednu námitku zástupce veřejnosti doloženou 525 podpisy a dalších 32 podání.  

Na základě výsledku veřejného projednání konceptu zpracoval pořizovatel spolu s určeným 

zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy, včetně návrhu rozhodnutí 

o výběru výsledné varianty řešení. Do odůvodnění návrhu pokynů pro zpracování návrhu Územního 

plánu Opavy bylo zapracováno mimo jiné také vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 

a vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán 

a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor vyjádřily souhlas s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro 

variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Zastupitelstvo 

obce Velké Hoštice vyjádřilo zásadní nesouhlas s vedením obchvatu v severní variantě. Pokyny  

pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy byly schváleny Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy. Při pořizování Územního plánu Opavy bylo postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů. Pořizování 

územního plánu je dynamický proces, který prochází fázemi, v rámci pořizování územního plánu se 

území prověřuje v širších vztazích, záměry jsou posuzovány s ohledem na limity využití území, které 

se v čase mohou měnit. Během pořizování Územního plánu Opavy, které bude ukončeno až jeho 

vydáním Zastupitelstvem statutárního města Opavy, nelze předjímat jeho výslednou podobu. 
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135. starosta za městskou část Suché Lazce - obdobná jako č. 135 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s uvedením územní rezervy R3-DS do územního plánu 

statutárního města Opavy. Na základě referenda, které proběhlo v městské části Suché Lazce, dále 

pak na základě svobodné vůle majitelů pozemků dotčených územní rezervou a následně také 

jednohlasnou vůlí zastupitelů městské části deklaruje, že městská část Suché Lazce nesouhlasí a 

staví se velmi negativně k jakýmkoliv krokům, které vedou k přípravě či realizaci tzv. jižního 

obchvatu Komárova. Z pozice starosty dále sděluje, že MČ bude využívat všech úkonů, které jí 

dovoluje a bude dovolovat právní řád České republiky, aby zamezila výstavbě, jelikož dodnes nezná 

jedinou odpověď na cca 60 námitek, které byly podány v souvislosti s jižní variantou obchvatu 

Komárova.  

Vypořádání: 

připomínka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: 

Protože stávající silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy průtahem 

zastavěnou částí v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením 

s železniční trati je dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné 

území a veřejné zdraví obyvatel, bylo pro tento úsek silnice zpracováno variantní řešení vedení 

silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice I/11 byly navrženy varianty 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Každá z navržených variant obchvatů byla 

vybrána jako nejoptimálnější z více pracovních variant, kdy významným kritériem byla vzdálenost 

dané trasy od obytné výstavby. Varianty jižního a severního obchvatu znamenají žádoucí odklonění 

převážné části dopravy ze zastavěné části Komárova, které by vedlo k poklesu negativního působení 

škodlivin a hluku na zdraví obyvatel, ke zklidnění dopravní situace v území a ke snížení bariérového 

efektu stávající trasy silnice I/11. Variantní řešení přeložky silnice I/11 v obchvatových trasách je 

vedeno také katastrálním územím sousedních obcí, severní varianta velkou částí trasy prochází 

katastrálním územím Velké Hoštice, je proto záměrem nadmístního významu, které jsou obsahem 

nadřazené územně plánovací dokumentace kraje. V nadřazené krajské dokumentaci, tj. Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen „ZÚR MSK“), není řešena žádná z variant 

obchvatu Komárovem, v Územním plánu Opavy je proto možné vymezit jen plochu pro rozšíření 

stávající komunikace na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, která je v souladu se ZÚR 

MSK. Vymezená plocha dopravní infrastruktury umožňuje přestavbu stávající komunikace  

na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii a její různá technická řešení. Protože však toto řešení 

neumožní dlouhodobě zajistit odpovídající snížení negativních vlivů z dopravy na obyvatele, byl 

jedním z požadavků statutárního města Opava na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení 

průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy. V rámci aktualizace ZÚR MSK, které budou 

veřejně projednávány, budou prověřovány všechny varianty tras silnice I/11. Z aktualizované ZÚR 

MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje bude řešení silnice I/11 převzato a následně 

zpřesněno v Územním plánu Opavy. Do doby vydání aktualizované ZÚR MSK bude území  

pro varianty jižního a severního obchvatu chráněno před zástavbou, která by znemožnila či výrazně 

ztížila realizaci obchvatu, vymezením koridorů územních rezerv. Územní rezervy pro varianty 

obchvatů mimo zastavěné části Komárova jsou koridory, jejichž potřebu a plošné nároky je nutné 

prověřit, mimo jiné i v aktualizaci ZÚR MSK. Změnit tyto územní rezervy na plochy nebo koridory 

umožňující stanovené využití bude možné jen na základě změny Územního plánu Opavy. Pro řešení 

vedení silnice I/11 byl zpracován záměr „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“, které bylo posuzováno 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Varianty 

řešení byly posuzovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví, na ovzduší, na hlukovou situaci, na vody, 

na půdu na horninové prostředí, na přírodu, na krajinný ráz, na hmotný majetek a kulturní památky. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, vydal z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko 

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, kde v oddíle „doporučení varianty“ konstatoval, že 

z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou přijatelné při splnění podmínek obě 

obchvatové varianty, tj. varianta Sever i varianta Jih. Z hlediska komplexního posouzení 
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obchvatových variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví 

preferuje variantu Jih před variantou Sever. Podle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje k posouzení vlivů provedení záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a 

Komárovem“ je z hlediska ochrany veřejného zdraví varianta Průtah nejméně vhodnou variantou.  

V konceptu Územního plánu Opavy, ke kterému bylo zpracováno vyhodnocení jeho vlivů na životní 

prostředí a který byl dne 2. 10. 2012 veřejně projednán spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný 

rozvoj území, byl vymezen koridor pro úpravu průtahu silnice I/11 ve stávající trase a variantně byl 

na průsvitkách k hlavnímu výkresu vymezen koridor pro variantu 1 – severní obchvat a koridor pro 

variantu 2 – jižní obchvat. Pořizovatel obdržel v rámci veřejného projednání konceptu proti variantě 

jižního obchvatu jednu námitku zástupce veřejnosti doloženou 525 podpisy a dalších 32 podání.  

Na základě výsledku veřejného projednání konceptu zpracoval pořizovatel spolu s určeným 

zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy, včetně návrhu rozhodnutí 

o výběru výsledné varianty řešení. Do odůvodnění návrhu pokynů pro zpracování návrhu Územního 

plánu Opavy bylo zapracováno mimo jiné také vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 

a vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán 

a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor vyjádřily souhlas s přeložkou silnice I/11 

v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor  

pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují. Zastupitelstvo 

obce Velké Hoštice vyjádřilo zásadní nesouhlas s vedením obchvatu v severní variantě. Pokyny pro 

zpracování návrhu Územního plánu Opavy byly schváleny Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy. Při pořizování Územního plánu Opavy bylo postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů. Pořizování 

územního plánu je dynamický proces, který prochází fázemi, v rámci pořizování územního plánu se 

území prověřuje v širších vztazích, záměry jsou posuzovány s ohledem na limity využití území, které 

se v čase mohou měnit. Během pořizování Územního plánu Opavy, které bude ukončeno až jeho 

vydáním Zastupitelstvem statutárního města Opavy, nelze předjímat jeho výslednou podobu. 

136. starosta za městskou část Suché Lazce  

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s rozšířením plochy výrobní smíšené v k. ú. Suché Lazce 

parcela č. 845/28 a překrýváním plochy výrobní smíšené s územní rezervou pro tzv. jižní obchvat. 

Městská část Suché Lazce zastoupena starostou deklaruje, že nesouhlasí s dalším rozšiřováním 

„průmyslové zóny“ v Suchých Lazcích. Dotazuje se na překryv územní rezervy s plochou smíšenou 

výrobní. Výstavbou areálu RKL bylo povoleno měnit charakter celého území, což současné 

zastupitelstvo hodnotí velmi negativně a nesouhlasí s dalším návrhem rozšíření. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Návrhovou plochu smíšenou výrobní (VS) doporučujeme upravit tak, aby návrhová plocha 

nezasahovala do územní rezervy pro variantu jižního obchvatu Komárova. Návrhová plocha 

smíšená výrobní (VS) je vymezena pro rozvoj firmy na jejich pozemcích. Úpravou velikosti bude 

rozvoj orientován západním směrem od stávajícího areálu firmy a bude více odkloněn od stávající 

zástavby Suchých Lazců. Zmenšením návrhové plochy bude také snížen předpokládaný zábor o cca 

1,2 ha zemědělské půdy v II. a III. třídě ochrany. 

137. starosta za městskou část Suché Lazce 

uplatňuje připomínku, ve které požaduje komplexní řešení plochy k. ú. Suché Lazce parcela  

č. 820/51, 820/44, 820/43, 820/42, 820/41, 820/40, 820/39, 820/38 a 820/36. V rámci parcel žádá  

o komplexní řešení i s příjezdovou cestou, jelikož 3 parcely označené SL-Z10 jsou navržené jako 

parcely pro rodinnou výstavbu ovšem bez příjezdové komunikace. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) doporučujeme upravit k hranici 

vymezeného zastavěného území, budou tak vytvořeny podmínky pro kompaktní zástavbu 
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rodinnými domy v návaznosti na území stavbami pro bydlení již zastavěné. Rozšířením plochy SL-

Z9 dojde k navýšení předpokládaného záboru z 0,4 ha na cca 0,6 ha zemědělské půdy ve II. třídě 

ochrany. Zároveň doporučujeme nevymezovat návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou 

(SV) s označením SL-Z21, která nenaplňuje prioritu závazného republikového dokumentu, tj. 

Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1., omezovat nežádoucí 

srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Sníží se tak předpokládaný 

zábor o cca 0,3 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Pro vyřešení přístupu k pozemkům 

v návrhových plochách pro bydlení, tj. zvětšené ploše SL-Z9 a ploše SL-Z10, doporučujeme 

stanovit podmínku zpracování územní studie. Vymezení komunikace v územním plánu v konkrétní 

poloze je závazné, takže případná změna trasy komunikace by byla možná jen změnou územního 

plánu. 

138. starosta za městskou část Suché Lazce  

uplatňuje připomínku, ve které požaduje navrácení stavu územního plánu do podoby  

po změně č. 13 v rámci k. ú. Suché Lazce a parcel č. 686/70, 686/69, 686/68, 686/67, 686/66, 

686/65, 686/664, 686/63, 686/53, 686/50, 686/46, 686/45, 686/42, 686/41, 686/38, 686/37, 99/1, 

100, 106, 107. V návrhu územního plánu je na parcelách navržena rodinná výstavba. Není ovšem 

řešena příjezdová komunikace k pozemkům ze spodní strany směr Nové Sedlice. Pozemky jsou 

dlouhé a je předpoklad, že se budou dělit na půl. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Území zahrnující pozemky v k. ú. Suché Lazce není součástí platného Územního plánu města 

Opavy. Pro katastrální území Suché Lazce je závazný platný Územní plán městské části Opava – 

Suché Lazce schválený dne 4. 2. 2003, ve znění Změny č. 1 Územního plánu městské části Opava-

Suché Lazce, vydané dne 3. 6. 2008. Nově pořizovaný Územní plán Opavy je pořizován v souladu 

s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro celé území města Opavy, tzn. řešeným územím 

je celé správní území města, včetně městských částí. Návrhová plocha smíšená obytná venkovská 

(SV), v návrhu označená jako plocha SL-Z17, bude zařazena mezi plochy, ve kterých bude  

pro rozhodování o změnách v území stanovena podmínka zpracování územní studie. Vymezení 

komunikace v územním plánu v konkrétní poloze je závazné, takže případná změna trasy 

komunikace by byla možná jen změnou územního plánu. 

celé řešené území 

139. Česká geologická služba, Praha  

uplatňuje připomínku k doplnění návrhu Územního plánu Opavy, a to: 

Textová část Územního plánu Opavy 

podkap. E7) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

Do výčtu ploch pro těžbu je nutno uvést také dobývací prostory (DP), které se v řešeném území 

vyskytují a k nimž bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území nutné ke stanovení dobývacího 

prostoru. Z tohoto důvodu musí být všechny plochy pravomocně stanovených dobývacích prostorů 

vedeny jako plocha TN, případně dále členěná na využívanou, nevyužívanou nebo v rekultivaci. 

Jedná se o DP 70112 Opava-Jaktař I, DP 70123 Opava-Jaktař, DP 60272 Palhanec a DP 70698 

Malé Hoštice.  

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Dobývací prostory jsou limitem v území a jsou vyznačeny v koordinačním výkrese odůvodnění 

návrhu Územního plánu Opavy, nejsou však zastavitelnou plochou vymezenou územním plánem. 

Jejich využití je možné i bez vymezení zastavitelné plochy těžby nerostů v souladu s § 18 odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Návrhová plocha 

těžby nerostů (TN) je plochou s širším využitím a umožňuje využití pro stavby doplňkové, které 
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pro těžbu nerostů nejsou nezbytné, ale s těžbou nerostů souvisí. Pro návrhovou plochu těžby 

nerostů (TN) je stanoven také předpokládaný zábor zemědělské půdy. 

Textová část odůvodnění Územního plánu Opavy 

podkap. A3) ÚDAJE O PODKLADECH 

V přehledu nejsou uvedeny mapy surovinového registru SurIS, jejichž obsah by měl být  

v návaznosti na zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, (§ 15) a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů, (§ 13) v územním plánu zohledněn. 

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

Bude doplněno do seznamu podkladů. 

kap. C) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ – část h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů  

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti upozorňuje na nutnost doplnit zbývající dobývací 

prostory, které se v řešeném území nacházejí (obr. 1). 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Na obr. 1 jsou vyznačeny dobývací prostory: 

Opava – Jaktař, ev. č. 7 0123 

Opava – Jaktař I, ev. č. 7 0112 

Palhanec, ev. č. 6 0272 

Malé Hoštice, ev. č. 7 0698 

Tyto dobývací prostory jsou uvedeny v koordinačním výkrese odůvodnění návrhu Územního plánu 

Opavy jako limity území. Do uvedené kapitoly textové části odůvodnění jsou stanovené dobývací 

prostory doplněny. 

V dalším odstavci, který se týká vymezení evidovaných ložisek nerostných surovin, poddolovaných a 

sesuvných území, jsou tato uvedena pouze v odkazu na přílohu odůvodnění Územního plánu Opavy, 

Limity využití území (PŘÍLOHA Č. 2) bez podrobnějšího a vysvětlujícího textu, i když se jedná o 

limity území. Do poddolovaného území 4492 Kateřinky u Opavy zasahuje návrh silničního obchvatu 

K2-SD, aniž by na tuto skutečnost bylo kdekoliv v textu upozorněno. Je nutné tento střet zájmů 

vyřešit.  

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Koridor dopravní infrastruktury silniční s označením K2-DS byl do návrhu vymezen  

pro východní část severního obchvatu podle již vydaného stavebního povolení. V rámci tohoto 

řízení byl uvedený střed řešen.  

 

V části „Vyhodnocení splnění upravených pokynů na úpravu po projednání“, „1.1. Pokyny 

vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a stanoviska krajského úřadu“, části „A Pokyny 

vyplývající ze stanoviska Ministerstva dopravy“ a v kap. E.6) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

jsou pro rozvojové záměry silniční infrastruktury sice vymezeny koridory, ale již nejsou řešeny  

z toho vyplývající střety s existujícími zákonnými limity území (dobývací prostor, poddolované 

území). Je nutné tento střet zájmů vyřešit. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 
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Střed konkrétních staveb s limity v území budou řešeny podrobnější dokumentací. Všechny známé 

limity území jsou zapracovány do koordinačního výkresu odůvodnění návrhu Územního plánu 

Opavy z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava. Územně analytické 

podklady obsahují informace o území na základě údajů zaslaných poskytovateli údajů, kterými jsou 

orgány veřejné správy, jím zřízené právnické osoby a dále vlastníci dopravní a technické 

infrastruktury. Do kapitoly bude doplněna informace o existenci těchto limitů. 

podkap. E.2.2) KONCEPCE ROZVOJE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ 

MĚSTA OPAVY  

Do částí „k. ú. Kateřinky u Opavy“ a „k. ú. Palhanec“ doporučuje doplnit omezení možnosti využití 

řešeného území v jeho severozápadní (resp. severní) části výhradním ložiskem sklářských a 

slévárenských písků a štěrkopísků B 3090600 Palhanec-Vávrovice s chráněným ložiskovým územím 

(CHLÚ) 0906000 Kateřinky a DP 60272 Palhanec.  

Do části „k. ú. Kateřinky u Opavy“ ČGS doporučuje doplnit k limitům území poddolované území 

4492 Kateřinky u Opavy.  

V části „k. ú. Kylešovice“ je nutno opravit větu: „V západní části k. ú. je vymezena plocha těžby 

nerostů (TN)…“ na „Ve východní části k. ú. je vymezena plocha těžby nerostů (TN)…“.  

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

Do kapitoly bude doplněna informace o existenci těchto limitů. Text k vymezené ploše těžby 

nerostů (TN) bude dle připomínky opraven, plocha se nachází ve východní části k. ú. Kylešovice. 

podkap. E.7.1) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, část Hydrologické vrty  

Rozsah projektovaného suchého poldru na Otickém příkopu zasahuje do ochranného pásma 

pozorovacího vrtu ČHMÚ VO-0037 Kylešovice, jež bylo stanoveno rozhodnutími čj. 40/76 a čj. 

voda-668/88/235/Pa, které vydal odbor VHZL ONV Opava dne 3. září 1976 a 8. dubna 1988. Je 

doporučeno tento střet zájmů vyřešit především z hlediska procedurálního, když případné zaplavení 

poldru na Otickém příkopu vlastní pozorovací vrt neohrozí.  

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Retenční nádrž na Otickém příkopu je plochou určenou k rozlivu a snížení povodňových rizik 

v zastavěném území a zastavitelných plochách kolem Otického příkopu za ulicí Na Horní hrázi. 

Retenční nádrž je vymezena v rozsahu stanoveného záplavového území vodního toku Otický příkop 

ze dne 16. 11. 2011, s nabytím účinnosti dne 9. 12. 2011. Vrt ČHMÚ se nachází mimo retenční 

nádrž, realizace opatření k jeho ochraně při zaplavení retenční nádrže je možná bez jeho vymezení 

v územním plánu. Stanovení procedurálních podmínek pro další navazující řízení není předmětem 

územního plánu. 

podkap. E.19) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ  

Do výčtu respektovaných ploch pro těžbu nerostů je nutno zařadit i dobývací prostory.  

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Dobývací prostory jsou limitem v území a jsou vyznačeny v koordinačním výkrese odůvodnění 

návrhu Územního plánu Opavy, nejsou však zastavitelnou plochou vymezenou územním plánem. 

Dobývací prostory se stanovují rozhodnutím příslušného správního orgánu (tj. příslušného 

obvodního báňského úřadu) a do odůvodnění územního plánu se přebírají z územně analytických 

podkladů jako limit území na základě údajů zaslaných poskytovatelem těchto údajů.  

Ostatní nerostné zdroje (ložiska, prognózní zdroje) by měly být v návaznosti na zákon č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 15) a 
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zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (§ 13) v územním plánu 

rovněž zohledněny.  

Je nezbytné níže uvedená ložiska a prognózní zdroje doplnit do textu odůvodnění Územního plánu 

Opavy a jejich zákresy zanést do koordinačního výkresu: 

 k. ú. Jarkovice  

ložisko štěrkopískůN5198000 Jarkovice  

ložisko cihlářské suroviny, sklářských a slévárenských písků N5092000 Vávrovice  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q9338200 Jarkovice-Neplachovice  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q9338300 Jarkovice  

 k. ú. Vávrovice (obr. 2)  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9099600 Vávrovice  

 k. ú. Jaktař (obr. 2)  

evidované ložisko štěrkopísků N 5198100 Jaktař  

prognózní zdroj štěrkopísků Q 9338400 Jaktař  

 k. ú. Kylešovice (obr. 3)  

ložisko štěrkopísků D 3165100 Kylešovice-Raduň (s navrhovanou těžbou)  

ložisko štěrkopísků D 3088100 Kylešovice  

prognózní zdroj štěrkopísků Q 9098000 Branka-Kylešovice  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9098200 Kylešovice  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097900 Raduň-Kylešovice  

 k. ú. Komárov (obr. 3)  

ložisko štěrkopísků D 3165200 Štítina-západ  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097800 Komárov-západ  

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097700 Komárov (i na k. ú. Suché Lazce) 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Všechny známé limity území jsou zapracovány do koordinačního výkresu odůvodnění návrhu 

Územního plánu Opavy z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava. 

Územně analytické podklady obsahují informace o území na základě údajů zaslaných poskytovateli 

údajů, kterými jsou orgány veřejné správy, jím zřízené právnické osoby a dále vlastníci dopravní a 

technické infrastruktury. Výše uvedená ložiska a prognózní zdroje nejsou limitem území a data o 

nich nebyla dosud do Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava 

poskytnuta žádným z příslušných poskytovatelů. Jako prognózní zdroje nerostných surovin jsou 

označovány akumulace nerostných surovin, které jsou prozkoumány méně podrobně, než aby se 

daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami, proto jsou zapracovány do koordinačního 

výkresu jako informace o území.  

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Opavy na udržitelný rozvoj  

kap. 3) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 

VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADECH, část i) Dobývací prostory  

Územní plán nemůže vymezit dobývací prostor, neboť to je výhradně kompetenci příslušného 

obvodního báňského úřadu. Doporučuje upravit formulaci. Navíc je zde evidováno pouze ložisko 

nevyhrazeného nerostu, na kterém dobývací prostor podle platné legislativy ani nemůže být 

stanoven. Těžba bude probíhat pouze činností prováděnou hornickým způsobem, nikoliv hornickou 

činností.  

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

Uvedené skutečnosti bereme na vědomí. V příslušných částech textu bude formulace upravena. 
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Koncept Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních 

plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  

podkap. 2.1) INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, část Geofaktory  

Geologie  

Je nutná oprava textu kapitoly „Geologie“ v části „Geofaktory“ v rámci konceptu Územního plánu 

Opavy jak bylo uvedeno ve stanovisku čj. ČGS-441/12/0995*SOG-441/365/2012 ze dne 10. října 

2012. Geologie řešeného území je v předkládaném konceptu vyhodnocení vlivu územního plánu na 

životní prostředí popsána nedostatečně, neboť nejjižnější a nejzápadnější část řešeného území 

(oblast v okolí Komárovských Chaloupek a obce Zlatníky) je budována převážně paleozoickými 

sedimenty karbonského stáří. Většinou se jedná o droby a břidlice. Diametrálně odlišné horninové 

zastoupení, než pouze zmiňované kvartérní uloženiny, je důležité z hlediska zakládání staveb, 

inženýrskogeologických podmínek výstavby, geologických rizik (sesuvy, řícení, radonové riziko 

atp.), využití a ochrany podzemních vod, surovinového potenciálu apod. Z tohoto důvodu 

doporučuje opravu a doplnění kapitoly. 

Ložiska nerostných surovin  

Doporučuje do textu doplnit i ostatní ložiska a prognózní zdroje (seznam viz výše).  

kap. 5) ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH 

VARIANT POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A 

ZÁPORNÝCH, část Popis a vyhodnocení návrhových ploch v jednotlivých k. ú.  

k. ú. Jaktař  

Text ani obrázek nesouhlasí s koordinačním výkresem. Severně od ložiska B 3131400 Opava-Jaktař 

je zakreslena navrhovaná zastavitelná plocha JK-Z13, která v územním plánu zmíněna není. ČGS 

upozorňuje na nutnost provést opravu.  

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Tato část připomínky se vztahuje k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

zpracovaného ke konceptu Územního plánu Opavy. Závěry tohoto dokumentu byly zohledněny při 

zpracování návrhu Územního plánu Opavy. K návrhu Územního plánu Opavy nebylo požadováno 

přepracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 

Mapové přílohy  

Ve výkresu dopravní infrastruktury a v koordinačním výkresu je uveden téměř celý DP 70698 Malé 

Hoštice v ochranném pásmu plánované přeložky silnice I. třídy Opava – Ostrava (K3-DS – Opava – 

Ludgeřovice). Vlastní ložisko cihlářské suroviny bylo již převedeno mezi zrušená ložiska, ale právně 

dobývací prostor stále existuje a do jeho zrušení musí být jako limit území plně respektován. 

Doporučuje oslovit vlastníka dobývacího prostoru (CIDEM Hranice, a. s.), aby požádal příslušný 

obvodní báňský úřad o jeho zrušení.  

V koordinačním výkresu je nutno doplnit zákresy chybějících ložisek a prognózních zdrojů (seznam 

viz výše). 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Uvedené skutečnosti bereme na vědomí. Všechny známé limity území jsou zapracovány  

do koordinačního výkresu odůvodnění návrhu Územního plánu Opavy z Územně analytických 

podkladů obce s rozšířenou působností Opava. Územně analytické podklady obsahují informace  

o území na základě údajů zaslaných poskytovateli údajů, kterými jsou orgány veřejné správy, jím 

zřízené právnické osoby a dále vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Výše uvedená ložiska 

a prognózní zdroje nejsou limitem území a data o nich nebyla dosud do Územně analytických 
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podkladů obce s rozšířenou působností Opava poskytnuta žádným z příslušných poskytovatelů. 

Jako prognózní zdroje nerostných surovin jsou označovány akumulace nerostných surovin, které 

jsou prozkoumány méně podrobně, než aby se daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami, 

proto jsou zapracovány do koordinačního výkresu jako informace o území. 

140. Národní památkový ústav 

uplatňuje tyto připomínky: 

1) V zásadách stanovených pro využití ploch vyloučit možnost umístění fotovoltaických systémů na 

fasádách a střechách objektů v historicky cenných, která jsou navržena k prohlášení městskými 

památkovými zónami (Opava-Předměstí, Opava-Kylešovice). Fotovoltaické systémy mění ráz 

zástavby a odlesky narušují panorama historického jádra. Jejich umísťováním, jak 

v exponovaných pohledech, tak i průhledech na kulturní památky nebo památkovou zónu, 

dochází k snížení památkové hodnoty navazujícího památkově chráněného území, ale i 

vlastního území, které je navrženo k plošné ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.  

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Krajský úřad jako dotčený orgán památkové péče požaduje vypustit z koordinačního výkresu 

zakreslení nových památkových zón s odkazem na skutečnost, že dosud nebyly Ministerstvem 

kultury za MPZ prohlášeny a také nebyly s krajským úřadem projednány, jak ukládá ustanovení § 6 

památkového zákona. Pro tato území je navržena samostatná plocha a stanoveny podmínky, které 

omezí fotovoltaické systémy na objektech.  

2) V ploše OP-P32 (plocha a koridor přestavby pro dopravní infrastrukturu silniční), nacházející 

se na území ochranného pásma památkové zóny a těsně na MPZ navazující, vyloučit možnost 

vybudování hromadných garáží. Území vymezené ochranným pásmem je prostorem vysoké 

koncentrace pro Opavu typické historizující zástavby z období po roce 1896, kdy naplňováním 

promyšlené urbanistické koncepce cílevědomě regulované vznikla současná podoba zástavby 

městské části v k. ú. Opava-Předměstí. Zachování této vývojové a stylové kontinuity prostředí je 

hlavním cílem, pro který bylo ochranné pásmo prohlášeno. Území ochranného pásma MPZ 

úzce souvisí s historickým jádrem a je taktéž územím s vysokou kulturní hodnotou, dochovanou 

urbanistickou strukturou zástavby, pro které bylo navrženo k prohlášení památkovou zónou 

jako MPZ Opava-Předměstí. Umísťování hromadných garáží v ochranném pásmu je v rozporu 

s předmětem a podmínkami ochrany území dle „Rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma 

městské památkové zóny v Opavě“, které bylo vydáno Okresním úřadem v Opavě, referátem 

kultury pod č. j. Kult. 404/5-224/96 ze dne 29. 5. 1996. Návrh plochy pro výstavbu hromadných 

garáží na Náměstí Republiky a na ploše původního, částečně asanovaného obytného bloku mezi 

ul. Olomoucká a ul. Olbrichova, tvořícího historicky severozápadní stranu Náměstí Republiky, 

na pohledově významně exponovaném vstupu do památkové zóny, nerespektuje podmínky 

stanovené ve výše uvedeném rozhodnutí, a to konkrétně významným narušením historického 

půdorysu města a chráněných urbanistických hodnot, nerespektováním kompozice náměstí, 

narušením původních uličních čar, prostorových a pohledových vazeb ve vztahu k historickému 

jádru města. Návrh plochy OP – P32 a v územním plánu stanovené podmínky pro využití této 

plochy nerespektují taktéž požadavek rozhodnutí vztahující se k využití objektů z hlediska 

souladu s památkovou hodnotou území. 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

V dané ploše bude zástavba podmíněna zapracováním hromadných garáží jako součásti 

polyfunkčního objektu v souladu s podmínkami využití plochy smíšené obytné městské (SM). 

V dané lokalitě nebude navrhován samostatný objekt hromadných garáží. Podrobnější podmínky 

pro konkrétní stavbu budou řešeny v navazujících dokumentacích, ke kterým bude vydávat závazné 

stanovisko příslušný dotčený orgán památkové péče v návaznosti na vyjádření Národního 

památkového úřadu.  
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141. Lesy České republiky, s.p. 

uplatňuje připomínku, ve které s návrhem územního plánu souhlasí za předpokladu, že jím nebudou 

přímo dotčeny lesní pozemky s právem hospodařit pro LČR, s.p., v opačném případě požadují 

předchozí vyrozumění. Při stavebních úpravách žádají o dodržení vzdálenosti 50 m od hranice 

lesního porostu, dle platného znění Lesního zákona č. 289/1995 Sb. 

Vypořádání: 

připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy nejsou dotčeny zastavitelnými plochami žádné pozemky 

s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., uvedené v katastru nemovitostí. Tyto jsou 

v návrhu Územního plánu Opavy převážně součástí plochy lesní (L), případně součástí plochy 

přírodní (PP), která je vymezena pro územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“).  

U většiny prvků ÚSES je navrženo jejich zalesnění. V ochranném pásmu lesa s právem hospodaření 

pro Lesy ČR, s.p. nebudou vymezeny nové návrhové plochy, které by neumožňovaly zástavbu  

ve vzdálenosti 50 m od hranice lesního porostu. Do ochranného pásma lesa těchto pozemků 

zasahují návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV) s označením PO-Z13 a PO-Z1, převzaté 

z platného Územního plánu městské části Opava-Podvihov. Obě plochy umožňují splnění 

požadavku dotčeného orgánu chránícího veřejný zájem dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a  

o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na bezpečnost 

samotných staveb a návrhové plochy umožnila uspořádání staveb ve vzdálenosti delší než 40 m  

od okraje lesa. Nově vymezena smíšená obytná venkovská (SV) označena PO-Z14 je dotčena 

ochranným pásmem lesa u lesního pozemku p. č. 746 v k. ú. Podvihov, avšak pozemek má výměru 

297 m
2 

a nachází se na něm skupina listnatých stromů v ploše udržovaného trávníku u silnice 

III/4646. V ochranném pásmu tohoto lesního pozemku se již stávající zástavbou nachází, návrhová 

plocha umožňuje doplnit zástavbu roztroušenou střídavě po stranách silnice III/4646 do podoby 

uzavřené návsi kolem veřejného prostranství. V k. ú. Kylešovice je ochranným pásmem lesa 

dotčena plocha bydlení individuálního – městského a příměstského (BI), v minulosti bylo toto 

území již zastavěno. Také u obou těchto ploch není vyloučeno splnění požadavku dotčeného 

orgánu. V ochranném pásu lesa se částečně nacházejí návrhové plochy občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení (OS). Jsou to plocha KY-Z37 navazující na stávající areál 

tenisových kurtů v Kylešovicích, plocha KY-Z68, která je rozšířením rekreačního areálu Panský 

mlýn pro jezdectví a chov koní a plocha SL-Z25 jižně od vodní nádrže Sedlinka. Také tyto plochy 

jsou dostatečné velikosti, aby navrhovaná zástavba umožnila splnění požadavku dotčeného orgánů. 

Pro plochu občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) s označením KA-Z23, 

která je vymezena na lesním pozemku pro rozšíření vodáckého areálu u vodáckého kanálu na řece 

Opavě, je stanovena podmínka, že zástavba nesmí narušit souvislý lesní porost. Do ochranného 

pásma lesa zasahuje také návrhová plocha zemědělská – zahrady (ZZ) v k. ú. Suché Lazce 

s označením SL-Z23. V podmínkách využitím této plochy jsou uvedeny zahrady se stavbami  

pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků se zastavěnou plochou do 25 m
2 

a další drobné 

stavby související s využitím zahrady. Intenzita využití pozemků zahrad je stanovena do 15%. 

Plocha SL-Z23 je návrhovou plochou převzatou z platného Územního plánu městské části Opava - 

Suché Lazce, kde je vymezena pro rekreaci individuální (RI). Podmínky stanovené pro plochy 

zemědělské – zahrady (ZZ) také umožňují splnění požadavku dotčeného orgánů. Ve všech plochách 

bude umísťování staveb na pozemcích řešeno v navazujících dokumentacích, požadavek  

na umístění staveb svou podrobností překračuje možnosti územního plánu. 

 Lesy České republiky, s.p., v připomínce dále uvádí, že návrh Územního plánu Opavy zahrnuje 

zavedení prvků ÚSES. Lesní správa neshledává důvod pro jejich realizaci, jelikož les plní 

přirozenou funkci ekologické stability a jakékoliv narušení je zásahem nepřirozeným a umělým.  

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 
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Obsahem územního plánu je mimo jiné vymezit územní systém ekologické stability (dále jen 

„ÚSES“). Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich 

typických stanovištích, a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit 

trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou 

schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých 

vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Síť ÚSES je vymezena na 

ekologicky významných částech krajiny na základě funkčních a prostorových podmínek o daných 

velikostních a kvalitativních parametrech a je tvořena biocentry, která jsou navzájem propojeny 

prostřednictvím biokoridorů. Propojení prvků ÚSES dává obecné podmínky pro migraci organismů 

v podobných životních podmínkách. Podle významu skladebných prvků se ÚSES dělí  

na nadregionální, regionální a lokální. Nadregionální a regionální síť ÚSES byla převzata a 

zpřesněna do návrhu Územního plánu Opavy z nadřazené územně plánovací dokumentace ze ZÚR 

MSK. Lokální síť ÚSES napojuje prvky vymezené ve správním území města a prvky sousedních 

obcí na vyšší úroveň ÚSES. Pro ÚSES jsou návrhem Územního plánu Opavy vymezeny plochy 

přírodní (PP). Do těchto ploch jsou zahrnuty jak plochy vodních toků včetně břehových porostů, tak 

části zemědělsky obhospodařovaných pozemků (ornou půdu, trvalé travní porosty), remízky, 

drobné lesní porosty. U většiny prvků ÚSES je navrženo jejich zalesnění, návrhem Územního plánu 

Opavy je tak vytvořen předpoklad pro navýšení lesních porostů a posílení jejich významu v souladu 

s reálnými možnostmi krajiny v celém správním území města Opavy. V současnosti je pořizována 

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP, OPAVA“, jejíž součástí bude také návrh ÚSES. 

Pro studii budou využita data a informace o území z územně analytických podkladů doplněná  

o doplňující průzkumy, které se zaměří na problém snížené ekologické stability, retence vody 

v krajině, zvýšené vodní a větrné eroze, zhoršené prostupnosti a nevhodného způsobu využití 

krajiny. Studie bude podkladem pro pořizování územních plánu v celém správním obvodu ORP 

Opava a pro jejich změny. Do doby zpracování studie a jejího zapracování do Územního plánu 

Opavy k realizaci ÚSES nedojde. 

142. Obec Raduň 

uplatňuje připomínku k nenávaznosti cyklostezky do Opavy, kdy v Územním plánu obce Raduň je 

pro cyklostezku samostatný koridor, Opava řeší cyklostezku ve stávající komunikaci. Tato 

komunikace II/464 je poměrně nepřehledná. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je ve výkresu, označeném „A.2 Hlavní výkres“, v trase silnice 

II/464, spojující Opavu a Raduň, vymezena funkční plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) 

bez vyznačení stávajících nebo navrhovaných cyklostezek. Stávající cyklotrasa 6078 Kunín – 

Opava je uvedena v trase silnice II/464 ve výkresu, označeném „B.2 Výkres dopravní 

infrastruktury“. V textové části návrhu Územního plánu Opavy je v rámci koncepce dopravní 

infrastruktury – provoz chodců a cyklistů stanoveno, aby pro bezkolizní pohyb cyklistů byly 

realizovány samostatné cyklistické stezky event. stezky pro společný provoz chodců a cyklistů. 

Tyto záměry je přípustné realizovat v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití, aniž by byly vymezeny v grafické části návrhu Územního plánu 

Opavy. Návrhová trasa pro cyklostezku Opava – Raduň není v návrhu Územního plánu Opavy 

vymezena, protože tuto stavbu není zpracována žádná projektová dokumentace. Podél silnice II/464 

z Kylešovic do Raduně jsou v návrhu Územního plánu Opavy vymezeny plochy zemědělské (Z) a 

plocha přírodní (PP) pro lokální biokoridor. V těchto funkčních plochách jsou stavby cyklostezek 

přípustné. V rámci zpracovaného Plánu udržitelné městské mobility byla stávající cyklotrasa 6078 

na silnici II/464 vyhodnocena jako nevyhovující z hlediska bezpečnosti, s návrhem výhledového 

řešení společné stezky pro chodce a cyklisty mimo komunikaci. Nejvhodnější umístění trasy 

z Kylešovic bude nutno technicky i majetkově prověřit studií. 
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143. Obec Velké Hoštice 

uplatňuje připomínku, ve které nesouhlasí s návrhem obchvatu Komárova tzv. „severní cestou“ 

přes katastrální území obce Velké Hoštice. Toto stanovisko je neměnné už od počátečních úvah a 

studií obchvatu Komárova a bylo již mnohokrát zdůvodněno. Požaduje, aby stanovisko bylo 

zakotveno do připomínek k předkládanému Územnímu plánu Opavy a aby tato varianta řešení 

obchvatu Komárova byla z územního plánu Opavy zcela vyloučena. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je možné vymezit jen plochu pro rozšíření stávající komunikace 

silnice I/11 na čtyřpruhovou, směrově dělenou silnici I. třídy, která je v souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

(dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR MSK jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů 

v Moravskoslezském kraji. Obce tyto záměry ze ZÚR MSK ve svých územních plánech dále 

zpřesňují. V nadřazené dokumentaci není řešena žádná z variant obchvatu Komárovem. Stávající 

silnice I/11 vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy zastavěnou částí 

v dvoupruhovém a částečně čtyřpruhovém uspořádání s úrovňovým křížením s železniční trati je 

dlouhodobě neúnosná, mimo jiné i vzhledem k negativním dopadům na zastavěné území a veřejné 

zdraví obyvatel. Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území bylo pro tento úsek silnice 

zpracováno variantní řešení vedení silnice I/11. Kromě varianty průtahu ve stávající trase silnice 

I/11, byly navrženy varianty v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Pro varianty 

jižního a severního obchvatu je v návrhu Územního plánu Opavy území chráněno před možnou 

zástavbou vymezením ploch územních rezerv. Územní rezerva není novou zastavitelnou plochou a 

nemění funkční využití pozemků. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny podmínky 

využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo realizaci 

přeložky a staveb s ní souvisejících. Protože platná ZÚR MSK žádnou variantu v obchvatové 

poloze k zástavbě Komárova nenavrhuje, proto byl jedním z požadavků statutárního města Opava 

na aktualizaci ZÚR MSK také požadavek na řešení průchodu silnice I/11 správním územím města 

Opavy. Řešení průchodu silnice I/11 správním územím města Opavy bude z aktualizované ZÚR 

MSK vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, převzato a následně zpřesněno v Územním plánu Opavy. Ministerstvo dopravy 

jako dotčený orgán a Ředitelství silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou 

silnice I/11 v jižním obchvatu Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu 

koridor pro variantu průtahu silnice I/11 Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují a 

považují ji za neprůchodnou. 

Připomínky po doplnění 

144. Alena a Ing. Lubomír Tkadlečkovi, Opava – připomínka obdobná jako č. 111 

uplatňují připomínku, ve které nesouhlasí s případnou stavbou kryté sportovní beach volejbalové 

haly v prostorách firmy GRAFICO, jejíž zamýšlený projekt výstavby byl projednáván dne 16. 6. 

2016. Tehdy si v plném rozsahu uvědomili negativní dopad případné stavby na jejich pozemek. 

Argument, že v případě záplav by sportovní hala vytlačila vodu na sousední pozemky, mají za to, 

se týká i jejich pozemku. Část pozemku v jejich vlastnictví - parcela č. 2581/7, k. ú. Kylešovice 

tvoří jakýsi trychtýř, do kterého stéká voda z okolních pozemků. Během záplav v červnu 2013 byla 

část pozemku zaplavena a trvalo tři dny (od 11. června do 13. června 2013) než voda – díky 

dlouhému odvodňovacímu kanálu, který museli vykopat – opadla. Mají zájem na tom, aby 

předmětný pozemek zůstal jako trvalá zeleň.  

Vypořádání:  

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Opavy je v lokalitě vymezena pouze plocha s funkcí občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, která je určena v obecné rovině pro sport a rekreaci, 
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v ploše není vymezená žádná konkrétní veřejně prospěšná stavba. Plocha občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení umožňuje celou škálu využití, kromě otevřených i krytých 

sportovní zařízení a staveb pro sport a rekreaci, může být v celé ploše využitá pro veřejná 

prostranství s hracími prvky pro relaxaci obyvatel i zeleň. Všechna tato zařízení, stavby nebo 

vzrostlá zeleň mohou tvořit optickou i protihlukovou bariéru, oddělující území bydlení od jižního 

obchvatu. Lokalita je územím s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, nachází se  

na méně kvalitních půdách ve IV. třídě ochrany. Je územím mimo vyhlášená záplavová území 

vodních toků a jejich aktivní zóny. Pro zlepšení povodňové situace v území kolem vodního toku 

Hvozdnice byly v letech 2009 - 2011 provedeny protipovodňové úpravy v obci Otice v říčním km 

0,891 až 2,858. Součástí opatření bylo přes obec Otice zkapacitněno koryto vodního toku 

Hvozdnice na dvacetiletou vodu. Na základě těchto protipovodňových opatření bylo aktualizováno 

záplavové území vodního toku Hvozdnice v říčním km 0,00-2,90. Protože lokalita jihozápadní 

části Kylešovic je zaplavována vodou z vodních toků Moravice, Hvozdnice a Otický příkop, 

proběhla zároveň aktualizace záplavového území Moravice v úseku říčního km 3,270-5,500 a bylo 

stanoveno záplavové území Otického příkopu v úseku říčního km 3,20-5,40. V případě zpracování 

dokumentace pro realizaci konkrétní stavby bude řešeno nakládání s dešťovými vodami  

na předmětných pozemcích a jejich odvádění do vodního toku Moravice s ohledem na výše 

uvedené problémy v lokalitě. Ponechání pozemků v ploše zeleně není řešením uvedeného 

problému. 

 

 

P.3) Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu Opavy 

v rámci opakovaného veřejného projednání  

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy se uskutečnilo dne 6. 9. 2017. 

V termínu do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 13. 9. 2017 (včetně), mohl každý uplatnit své 

připomínky. Sousední mohly uplatnit ve stejné lhůtě své připomínky z hlediska navazujícího území. 

1. Městská část Vávrovice, starosta Miroslav Kořistka 

uplatňuje připomínky k vyhodnocení připomínek podaných ke konceptu Územního plánu Opavy Emilií 

Dubovou, zastupitelkou MČ pod č. 28: 

1) Připomínka k vypořádání bodu č. 1 (8) 

ÚP řešil na pozemcích p. č. 2990/1, 2990/2, 2992 a 2993 v k. ú. Jaktař výstavbu výrobního závodu HASTA-

IMPEX, s.r.o. V současné době vlastník upustil od svého záměru a dotčené pozemky nabízí k prodeji. 

S ohledem na tuto skutečnost opětovně žádají o zařazení těchto pozemků do plochy smíšené výrobní (VS), 

včetně zachován í navržené plochy ochranné zeleně (ZO). Jako další důvod pro zařazení dotčených 

pozemků do plochy VS se jeví skutečnost, že v této době město již připravuje novou průmyslovou zónu v k. ú. 

Vávrovice, kde je počítáno s dalšími plochami VL.  

2) Připomínka k vypořádání bodu č. 3 

Požadují do textové části upraveného návrhu ÚP doplnit podmínku, že stávající a navržené plochy 

průmyslu (Karlovec, Palhanec) budou řešeny komplexně v samostatné územní studii. Tato podmínka se 

musí následně řešit po schválení ÚP. 

3) Doplnění k bodu č. 4 

Požadují rovněž, aby ochranná plocha zeleně byla navržena všude ve stávajícím území, kde komunikace 

rozděluje plochu obytné zástavby od plochy průmyslu. Územní plán má vytvářet podmínky pro ochranu 

území před negativními vlivy záměrů na území a navrhnout koncepční opatření a posouzení dané lokality 

v celém rozsahu, tj. dopravní zatížení plochy, vliv na životní prostředí…Pořizovatel má průběžně 

aktualizovat územně analytické podklady, což se v čase a lokalitě neuskutečnilo. Stávajícím a novým 

umístěním ploch může v této lokalitě dojít k dotčení vlastnických práv občanů (hluk, doprava, emise…). 

4) Připomínka k vypořádání bodu č. 6 

Lokalita v území MČ Karlovec, Palhanec je již předimenzována výrobními firmami. Územní plán má 

vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Požadují 
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adekvátní ochranné plochy zeleně u stávajících i nově navržených ploch. MČ Vávrovice je na rozhraní tří 

katastrů – Jaktař, Palhanec, Opava-Předměstí. Umístění firmy Bidfood je sice na okraji Jaktaře, ale tvoří 

hranici s obytnou zástavbou Karlovce a Palhance, proto požadujeme, aby byl respektován nesouhlas 

občanů, kteří jsou dotčeni a omezeni ve svých právech zvýšeným a neustále narůstajícím provozem 

výrobních závodů (hluk, prach, doprava…). 

5) Připomínka k vypořádání bodu č. 7 

Jak je uvedeno v připomínce k bodu č. 6 – lokalita v území MČ Karlovec, Palhanec je v tuto chvíli 

předimenzována výrobními firmami. Co se týká současných pozemků (orná půda) v rámci celé lokality MČ 

Vávrovice, s těmito plochami je nutno hospodárně nakládat a navrhovat průmyslovou výrobu do jiných 

lokalit Opavy, ve kterých je průmyslová výroba v daleko menším rozsahu.  

Vypořádání: 

k připomínkám se nepřihlíží, jejich obsahy směřuje k částem návrhu, které nebyly úpravou měněny 

Odůvodnění: 

Připomínky se nevztahují k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy.  

Ad 1) Plocha VL na uvedených pozemcích byla vymezena v konceptu i v návrhu Územního plánu 

Opavy beze změny s přihlédnutím k platnému Územnímu plánu města Opavy, ve kterém jsou pozemky 

součástí plochy průmyslu (PP) a vydanému stavebnímu povolení pro stavbu „HASTA Opava obchodní a 

skladovací areál“. Součástí projektové dokumentace, která je součástí stavebního povolení, je pro 

eliminaci negativních vlivů z provozu budoucího obchodního a skladovacího areálu navržena 

protihluková stěna s doprovodnou izolační zelení. Stavební povolení ke stavbě „HASTA Opava 

obchodní a skladovací areál“ na těchto pozemcích je platné do 19. 6. 2018.  

Ad 2) Požadavek na zpracování územní studie jako podmínky pro řešení stávajících a navržených ploch 

průmyslu je obdobný požadavku připomínky uplatněné při veřejném projednání konceptu, která byla 

vypořádána v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy ze 

dne 2. 10. 2012 v kapitole P.1) jako připomínka pod č. 28 odst. 3). 

Ad 3) Plochy zeleně ochranné (ZO) byly rozšířeny do míst kontaktu stávajícího území bydlení  

s plochami výroby a skladování a také podél komunikace rozdělující tyto funkční plochy již v návrhu 

Územního plánu Opavy, veřejně projednaného 22. 6. 2016. Připomínka obdobného obsahu, uplatněna 

při veřejném projednání konceptu, byla vypořádána v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání 

konceptu Územního plánu Opavy ze dne 2. 10. 2012 v kapitole P.1) jako připomínka pod č. 28 odst. 4). 

Ad 4) Podél areálu firmy Bidfood Czech Republic s.r.o. souběžně s komunikací ve směru k obytné 

zástavbě byla vymezena plocha zeleně ochranné (ZO) již v návrhu Územního plánu Opavy, veřejně 

projednaného 22. 6. 2016. Realizace ploch zeleně však přesahuje možnosti územního plánu. 

Ad 5) Rozsah návrhových ploch pro výrobu a skladování v území MČ Vávrovice se v upraveném 

návrhu Územního plánu Opavy nezměnil od návrhu Územního plánu Opavy, veřejně projednaného 22. 

6. 2016. Převážná většina návrhových ploch byla převzata ze záměrů, vyplývajících z platného 

Územního plánu města Opavy, především jako plochy pro rozvoj stávajících výrobních a skladovacích 

areálů. Připomínka obdobného obsahu, uplatněna při veřejném projednání konceptu, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy ze dne 2. 10. 

2012 v kapitole P.1) jako připomínka pod č. 28 odst. 7).  

2. Obec Vršovice 

nemá připomínky k upravenému návrhu Územního plánu Opavy. 

Vypořádání: 

bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Sdělení sousední Obce Vršovice neobsahuje žádné připomínky k projednávaným úpravám návrhu 

Územního plánu Opavy. 
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3. Společenství vlastníků Kasárenská 18, Opava 

uplatňuje připomínku prostřednictvím předsedy výboru, ve které uvádí, že opakovaně požadují změnu 

územního plánu v takové podobě, která by umožnila příjezd ke stávajícímu domu na adrese Kasárenská 

2894/18. Opětovně žádají o zařazení současné pěší přístupové cesty na pozemcích p. č. 245/3 a 249/2 v k. ú. 

Opava-Předměstí do plochy označené jako občanská vybavenost (OV a její vyjmutí z plochy označené (AO). 

Tato připomínka nebyla zohledněna, přičemž odůvodněním bylo: „Řešení dopravního napojení jednotlivých 

staveb a organizace dopravy na jednotlivých pozemcích je podrobnost přesahující možnosti územního 

plánu, územní plán stanovuje základní koncepci veřejné dopravní infrastruktury. Dopravní napojení staveb 

je předmětem navazujících řízení, obslužné komunikace jsou přípustné ve všech funkčních plochách, 

uvedených v návrhu Územního plánu Opavy…“. S tímto vyhodnocením se neztotožňují, protože již na 

začátku roku 2016 požádali odbor hlavního architekta a ÚP, aby se k možnosti dopravního napojení 

vyjádřil. Dne 2. 5. 2016 obdrželi vyjádření se sp. zn. MMOP 31352/2016/OHA a ÚP/Pa, kde je 

konstatováno, že vzhledem k tomu, že dle platného ÚP se dům nachází v území označeném jako občanská 

vybavenost (OV), ale navrhované dopravní napojení je ve funkční ploše označené jako území se zvýšenou 

architektonickou ochranou (AO) a není tedy součástí obytného území, naopak vede přes klidovou pěší 

přístupovou cestu, která lemuje obytné území a předškolní zařízení, vydávají k záměru dopravního napojení 

negativní vyjádření. Proto původní připomínka k návrhu územního plánu směřovala k požadavku docílení 

změny územního plánu, aby mohlo být dopravní napojení schváleno.  

Vypořádání: 

k připomínce se nepřihlíží, její obsah směřuje k částem návrhu, které nebyly úpravou měněny 

Odůvodnění: 

Připomínka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, byla vypořádána 

v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole P.2) jako připomínka pod č. 132. Vyhodnocení této části připomínky se upravuje takto: Území 

vymezené ulicemi Rybářská, Kasárenská, Krnovská a Mařádkova, ve kterém se nachází pozemek 

s domem na adrese Kasárenská 2894/18 a pozemky p. č. 245/3 a 249/2 v k. ú. Opava-Předměstí s pěší 

komunikací, je v celém rozsahu součástí jedné funkční plochy. Řešení dopravního napojení domu 

nebrání územně plánovací dokumentace, návrh řešení příjezdu k domu je třeba řešit bezkolizně s pěší 

trasou podél zahrady mateřské školy využívanou s velké části malými dětmi s rodiči a dětmi 

docházejícími do základní školy Mařádkova a sousední školní družiny.  

4. Markéta Čechová, Vlaštovičky - zmocněnec JUDr. Tomáš David  

Zmocnitel prostřednictvím zmocněnce, na základě doložené plné moci ze dne 12. 9. 2017, uplatňuje 

připomínku k vymezení návrhové plochy SV (VL-Z7) na části pozemku p. č. 53 v k. ú. Vlaštovičky a žádá, 

aby celá plocha pozemku byla vymezena jako ZZ. Jako vlastník parcel č. 54 a 55, které s parcelou č. 53 

sousedí, uvádí, že pozemky jsou součástí areálu farmy se zemědělskou produkcí, na parcelách je vymezena 

plocha SF jako stabilizovaná. Navrhovaným řešením může být v daném území založen problém spočívající 

v produkci zemědělských imisí (prach, hluk, zápach, mouchy) z těchto parcel, vůči kterým se bude 

vymezovat vlastník parcely č. 53. Jedním ze základních úkolů územního plánování je vytváření předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území… a pro soudržnost společenství. Tento cíl je navrhovaným řešením ohrožen. 

Vypořádání: 

připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: 

Pozemky p. č. 54 a 55 v k. ú. Vlaštovičky se nacházejí v jižní části k. ú. Vlaštovičky a těsně sousedí se 

územím zastavěným rodinnými domy. Pozemek p. č. 54 je dle katastru nemovitostí zastavěn 

zemědělskou stavbou. Ke stavbě umístěné v hranici pozemku p. č. 54 se přimyká objekt rodinného domu 

na pozemku p. č. 12 jiného vlastníka. K tomuto domu náleží zahrada na pozemku p. č. 53, která má 

společnou hranici nejen s pozemkem p. č. 12 s rodinným domem, ale ze západní strany sousedí také 

s pozemky p. č. 54 a 55. Severně od pozemku p. č. 53 pokračuje zástavba rodinnými domy v k. ú. 

Vlaštovičky. Vlastník pozemku p. č. Pozemek p. č. 54 také východním směrem sousedí s pozemkem  

p. č. 12, na kterém je rodinný dům. Vzhledem k těmto skutečnostem byla do návrhu Územního plánu 

Opavy vymezena na pozemcích p. č. 54 a 55 plocha smíšená obytná – farmy (SF) a na část pozemku  

p. č. 53 sousedící s pozemky zastavěnými rodinnými domy a s přihlédnutím na požadavek vlastníka 
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pozemku návrhová plocha smíšená obytná venkovská (SV). Plochy smíšené obytné – farmy (SF) jsou 

vymezeny na pozemcích stávajících zemědělských usedlostí nacházejících se mezi obytnou zástavbou. 

Podmínky stanovené pro využití ploch SF nepřipouštějí v těchto plochách stavby a zařízení pro výrobu 

zemědělskou, které by svými negativními vlivy z provozovaných činností omezovaly nebo 

znemožňovaly využití okolních ploch s funkcí obytnou.  

5. Česká geologická služba  

k předloženému upravenému návrhu Územního plánu Opavy má následující připomínky a doplňující 

informace: 

Textová část odůvodnění Územního plánu Opavy 

str. 3, podkap. A.3) ÚDAJE O PODKLADECH 

V přehledu použitých podkladových materiálů stále nejsou uvedeny mapy surovinového registru SurIS 

(http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5), viz stanovisko ČGS čj. ČGS-441/16/0685*SOG-

441/321/2016 ze dne 20. června 2016, ačkoliv v textové části zpracované pořizovatelem v Odůvodnění 

Územního plánu Opava je napsáno, že připomínka bude doplněna.  

Dále ČGS doporučuje do přehledu mapových podkladů doplnit také odkaz na mapové aplikace:  

Vlivy důlní činnosti (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1) a Svahové nestability 

(http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/). 

Vypořádání: 

připomínka zohledněna 

Odůvodnění: 

Do seznamu podkladů a mezi další zdroje informací jsou zapracovány zdroje informací: 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
 

str. 245, podkap. E.19) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

V podkapitole je popsána pouze charakteristika jedné vymezené plochy TN. Tato podkapitola by však měla 

řešit i ostatní údaje související s nerostnými surovinami a horninovým prostředím, měl by zde být uvedený 

alespoň výčet ložisek, dobývacích prostorů (DP), chráněných ložiskových území (CHLÚ) a prognózních 

zdrojů, jak již bylo doporučeno v předchozím stanovisku ČGS (čj. ČGS-441/16/0685*SOG-441/321/2016  

ze dne 20. června 2016).  

Kromě ložisek a prognózních zdrojů uvedených v Příloze č. 2 jsou to následující ložiska:  

N 5198100 Jaktař (štěrkopísky), D 3165200 Štítina-západ (štěrkopísky), D 3088100 Kylešovice 

(štěrkopísky), D 3165100 Kylešovice-Raduň (štěrkopísky) – v jehož rámci je vymezená plocha určená  

k těžbě (TN) KY-Z19  

– a prognózní zdroje:  

Q 9338400 Jaktař (štěrkopísky), Q 9098000 Branka-Kylešovice (štěrkopísky), Q 9098200 Kylešovice 

(cihlářské suroviny), Q 9097900 Raduň-Kylešovice (cihlářské suroviny), Q 9097800 Komárov-západ 

(cihlářské suroviny) a Q 9097700 Komárov (cihlářské suroviny). 

ČGS doporučuje kromě ložisek nerostných surovin doplnit a komentovat také rizikové geofaktory ve smyslu 

vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 

rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů 

(poddolovaná území, svahové nestability, radonové nebezpečí). 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Podkapitola E.19 Vymezení ploch pro dobývání nerostů, která je součástí odůvodnění návrhu, 

odůvodňuje vymezení plochy těžby v k. ú. Kylešovice Územním plánem Opavy. Plocha těžby nerostů je 

převzata z platného Územního plánu města Opavy a při jejím vymezení bylo zohledněno platné stavební 

povolení ze dne 21. 11. 2006 s nabytí účinností 25. 3. 2008 pod č.j. výst-5839/2005/Aki pro stavbu 

„Těžba štěrkopísků v nevýhradním ložisku Opava-Kylešovice – I. a II. etapa“. Vymezením plochy těžby 

nerostů je navržená zastavitelná plocha se stanoveným okruhem staveb, vyjmenovaných v kapitole F. 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v návrhu Územního plánu Opavy, 

která je projevem vůle Zastupitelstva statutárního města Opavy. Uvedená ložiska a prognózní zdroje 

nejsou závislá na vůli zastupitelstva, zastupitelstvo ve své samostatné působnosti o nich nerozhoduje. 

Proto uvedené jevy nelze uvádět do předmětné kapitoly.  

Dobývací prostor 70698 Malé Hoštice je téměř celý v ochranném pásmu plánované přeložky silnice I. třídy 

Opava–Ostrava (K3-DS). Vlastní ložisko cihlářské suroviny bylo již převedeno mezi zrušená ložiska, ale 

právně dobývací prostor stále existuje a do jeho zrušení musí být jako limit území respektován. ČGS proto 

doporučuje oslovit vlastníka DP Malé Hoštice (CIDEM Hranice, a. s.) a požádat jej o jeho zrušení. 

Vypořádání: 

bereme na vědomí 

Odůvodnění: 

Připomínka se nevztahuje k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, koridor dopravní 

infrastruktury silniční s označením K3-DS je vymezen pro přeložku silnice I. třídy I/56 Opava – 

Ludgeřovice, je převzat z platného Územního plánu města Opavy a z nadřazené územně plánovací 

dokumentace kraje ZÚR MSK (dle ZÚR MSK je to veřejně prospěšná stavba nadmístního významu 

D55). Koridor K3-DS byl vymezen v této poloze ve všech fázích pořizování nového Územního plánu 

Opavy, koridor nebyl v upraveném návrhu Územního plánu Opavy od veřejného projednání původního 

návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 změněn. 

str. 338, PŘÍLOHA Č. 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, část ochrana ložisek nerostných surovin 

Do této části textu nepatří ložiska a prognózní zdroje uvedená jako ostatní nerostné zdroje, neboť se 

nejedná o limity území. Limitem území jsou výhradní ložiska, dobývací prostory a chráněná ložisková 

území. 

Ostatní nerostné zdroje (ložiska, prognózy) jsou součástí pozemku a měly by být v návaznosti na zákon  

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 15) 

a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (§13) v územním plánu 

rovněž zohledněny (viz kap. E 19). 

Vypořádání: 

připomínka částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Text odůvodnění bude upraven tak, aby z něho nevyplývalo, že ložiska a prognózy jsou limitem území. 

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Opavy na udržitelný rozvoj území 

kap. 3) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH 

SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, část i) Dobývací 

prostor 

V textu je psáno: „Územním plánem Opavy je vymezen dobývací prostor – plocha těžby nerostů v k. ú. 

Kylešovice. Jedná se o plánovanou povrchovou těžbu štěrkopísků.“. Územní plán nemůže podle platné 

legislativy vymezit dobývací prostor, neboť to je výhradní kompetencí příslušného obvodního báňského 

úřadu. Kromě toho, zmiňovaná lokalita není dobývacím prostorem (dobývací prostory jsou stanoveny v k. ú. 

Palhanec, Opava-Jaktař a Malé Hoštice). Rekultivace plochy v případě těžby štěrkopísků východně od 

Kylešovic musela být již řešena v rámci povolení těžby a územního rozhodnutí o změně využití území. ČGS 

tedy doporučuje upravit formulaci. 

Územní plán Opavy, koncept, Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování 

vlivů územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona  

č. 183/2006 Sb. (autor Ing. Pavla Žídková, 2012) 

podkap. 2.1. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, 

část Geofaktory životního prostředí 

ČGS doporučuje upravit text dle připomínek ČGS, stanovisko čj. ČGS-441/16/0685*SOG-441/321/2016  

ze dne 20. června 2016, resp. ČGS-441/12/0995*SOG-441/365/2012 ze dne 10. října 2012, které doposud 

nebyly akceptovány. 

Geologie 
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ČGS již podruhé doporučuje opravu a doplnění kapitoly (viz stanoviska ČGS čj. ČGS-441/12/0995*SOG-

441/365/2012 ze dne 10. října 2012 a ČGS-441/16/0685*SOG-441/321/2016 ze dne 20. června 2016). 

 

Ložiska nerostných surovin 

ČGS doporučuje do textu doplnit chybějící ložiska a prognózní zdroje – viz připomínka k odůvodnění 

Územního plánu Opavy, podkap. E.19) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ. 

kap. 5) ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VLIVŮ 

SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A 

DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH, část Popis a 

vyhodnocení návrhových ploch v jednotlivých k. ú. 

str. 62, k. ú. Jaktař 

Text ani obrázek nesouhlasí s koordinačním výkresem. Severně od ložiska B 3131400 Opava-Jaktař je 

zakreslena navrhovaná zastavitelná plocha JK-Z13, která v územním plánu zmíněna není. ČGS upozorňuje 

na nutnost provést opravu tak, jak již navrhovala ve stanovisku čj. ČGS-441/16/0685*SOG-441/321/2016 

ze dne 20. června 2016. 

Vypořádání: 

připomínka zohledněna 

Odůvodnění: 

Tyto části připomínky se nevztahují k projednávaným úpravám návrhu Územního plánu Opavy, jsou 

totožné s částmi připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy a byly vypořádány v rámci 

vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole P.2) jako části připomínky pod č. 139. Vyhodnocení této části připomínky se upravuje takto: 

Vztahují se k vyhodnocení vlivů Územního plánu Opavy na udržitelný rozvoj a k vyhodnocení vlivů 

Územního plánu Opavy životní prostředí zpracovaného ke konceptu Územního plánu Opavy. Oba 

dokumenty byly spolu s konceptem Územního plánu Opavy veřejně projednány dne 2. 10. 2012. 

V rámci veřejného projednání uplatnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný orgán 

ochrany přírody stanovisko, ve kterém požadoval respektovat závěry posouzení konkrétní doporučení 

vyplývající z vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Opavy na životní prostředí a zohlednit 

požadavky na úpravu ploch dle stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uplatněné ke 

konceptu Územního plánu Opavy. Zároveň příslušný orgán ochrany přírody konstatoval, že posuzovaný 

územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí. Požadavky byly zohledněny při zpracování návrhu Územního 

plánu Opavy. K návrhu Územního plánu Opavy nebylo požadováno přepracování vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí, dokumentace již nebyla upravována, protože nebyla dále 

projednávána. 

Grafické přílohy 

Do koordinačního výkresu, i přes doporučení obsažená ve stanovisku ČGS čj. ČGS-441/16/0685*SOG-

441/321/2016 ze dne 20. června 2016, nebyly doplněny zákresy ložisek a prognózních zdrojů. ČGS 

opakovaně doporučuje chybějící zákresy doplnit: 

k. ú. Jarkovice 

ložisko štěrkopísků N5198000 Jarkovice 

ložisko cihlářské suroviny, sklářských a slévárenských písků N5092000 Vávrovice 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q9338200 Jarkovice-Neplachovice 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q9338300 Jarkovice 

k. ú. Vávrovice 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9099600 Vávrovice 

k. ú. Jaktař 

evidované ložisko štěrkopísků N 5198100 Jaktař 

prognózní zdroj štěrkopísků Q 9338400 Jaktař 

k. ú. Kylešovice 

ložisko štěrkopísků D 3165100 Kylešovice-Raduň (s navrhovanou těžbou) 

ložisko štěrkopísků D 3088100 Kylešovice 
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prognózní zdroj štěrkopísků Q 9098000 Branka-Kylešovice 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9098200 Kylešovice 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097900 Raduň-Kylešovice 

k. ú. Komárov 

ložisko štěrkopísků D 3165200 Štítina-západ 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097800 Komárov-západ 

prognózní zdroj cihlářské suroviny Q 9097700 Komárov (i na k. ú. Suché Lazce) 

ZÁVĚR 

Česká geologická služba po prostudování příslušných podkladů konstatuje, že k opakovanému 

veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu Opavy uplatňuje připomínky, týkající se 

především ložisek nerostných surovin. 

Vypořádání: 

připomínka již byla částečně zohledněna 

Odůvodnění: 

Tato část připomínky je totožná s části připomínky uplatněné k návrhu Územního plánu Opavy a byla 

vypořádána v rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 

22. 6. 2016 v kapitole P.2) jako část připomínky pod č. 139. Vyhodnocení této části připomínky se 

upravuje takto: Výše uvedená ložiska a prognózní zdroje nejsou limitem území a data o nich nebyla 

dosud do Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava poskytnuta žádným 

z příslušných poskytovatelů. Data o těchto jevech neposkytla ani Česká geologická služba, přestože je 

opakovaně požaduje. Část prognózních zdrojů a ložisek, která bylo možné dohledat, byla zapracována, 

ostatní budou znovu prověřeny dostupných informací a doplněny do grafické části odůvodnění. Jako 

prognózní zdroje nerostných surovin jsou označovány akumulace nerostných surovin, které jsou 

prozkoumány méně podrobně, než aby se daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami, proto jsou 

dostupné informace o prognózních zdrojích zapracovány do koordinačního výkresu jako informace o 

území.  

6. Národní památkový ústav 

ve vyjádření ke změnám v návrhu Územního plánu Opavy uvádí, že připomínky NPÚ k veřejnému 

projednání ze dne 22. 6. 2016 byly částečně zohledněny (připomínka č. 1 – vyloučit možnost umístění 

fotovoltaických systémů na fasádách a střechách objektů v historicky cenných územích, která jsou navržena 

k prohlášení městskými památkovými zónami; připomínka č. 2 – v ploše OP-P32 vyloučit možnost 

vybudování hromadných garáží). 

Připomínka č. 3 – z hlediska archeologické památkové péče je neakceptovatelné, aby plocha nemovité 

kulturní památky opevněného sídliště – hradiště (ev. č. rejs. ÚSKP 29152/8-1427), k. ú. Komárov u Opavy, 

byla zahrnuta do územní rezervy dopravní infrastruktury (R2-DS). Plocha hradiště je vymezena parcelami 

č. 1001/1 a 1001/2, k. ú. Komárov u Opavy. Přijatelné řešení připomínky č. 3. – zúžení plánovaného 

koridoru tak, aby se jeho okraj nacházel minimálně ve vzdálenosti 100 m od hranice parcel 1001/1 a 

1001/2, které vymezují nemovitou kulturní památku. 

Vypořádání: 

část připomínky bereme na vědomí, k připomínce č. 3 se nepřihlíží, její obsah směřuje k částem návrhu, 

které nebyly úpravou měněny 

Odůvodnění: 

Připomínky č. 1 a 2 NPÚ uplatnil k návrhu Územního plánu Opavy a byly vypořádány v rámci 

vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Opavy ze dne 22. 6. 2016 

v kapitole P.2) jako připomínky pod č. 140. 

Připomínka č. 3 je zcela novou připomínkou k územní rezervě R2-DS pro severní obchvat Komárova, 

která nebyla úpravou návrhu měněna. Územní rezervy R2-DS a R3-DS byly vymezeny pro variantní 

řešení přeložky silnice I/11, vedena v úseku katastrálního území Komárov u Opavy jeho zastavěnou 

částí. Tato situace je dlouhodobě neúnosná, proto byly navrženy varianty vedení této silnice I. třídy 

v obchvatových trasách - varianta Jih a varianta Sever. Územní rezerva není novou zastavitelnou 

plochou a nemění funkční využití pozemků. Územní rezerva je územím, ve kterém jsou stanoveny 

podmínky využití, neumožňující umístění staveb a zařízení, které by znemožnilo či výrazně ztížilo 
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realizaci přeložky a staveb s ní souvisejících. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán a Ředitelství 

silnic a dálnic Brno jako oprávněný investor souhlasí s přeložkou silnice I/11 v jižním obchvatu 

Komárova, avšak zároveň doporučují vymezit v územním plánu koridor pro variantu průtahu silnice I/11 

Komárovem. Severní variantu obchvatu nepodporují a považují ji za neprůchodnou. Vymezení územní 

rezervy R2-DS nad částí nemovité kulturní památky opevněného sídliště - hradiště neohrozí ani neomezí 

ochranu ani údržbu tohoto archeologického dědictví v původním místě. 


