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J)

ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Brumovice dne 20.05.2014 usnesením č. 16.
Návrh zadání Územního plánu Brumovice zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem po provedených doplňujících průzkumech a rozborech. Návrh zadání byl
zpracován v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona a přílohou č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 08.02. 2016 pod zn.:
MMOP 16328/2016/HAUP/WeJ. Veřejná vyhláška byla vyvěšena v termínu od 15.02.2016 do
17.03.2016 na úřední desce Magistrátu města Opavy a Obecního úřadu obce Brumovice, v
obou případech i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V uvedeném termínu byl návrh
zadání k nahlédnutí v místě pořizovatele, na Obecním úřadě v obci Brumovice, současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických úředních deskách pořizovatele a
obce. Taktéž byl návrh zadání jednotlivě doručen dotčeným orgánům, dotčeným organizacím,
správcům sítí, sousedním obcím a obci Brumovice dopisem ze dne 08.02.2016 pod zn.:
MMOP 16358/2016/HAUP/WeJ.
Na základě uplatněných požadavků byl návrh zadání upraven a předložen Zastupitelstvu obce
Brumovice ke schválení. Zadání Územního plánu Brumovice schválilo Zastupitelstvo obce
Brumovice dne 14.06.2016 usnesením č. 9.
Na základě schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Brumovice pro společné
jednání. Zpracovatelem byla osoba oprávněna autorizací č. ČKA 01022 ke zpracování územně
plánovací dokumentace.
Společné jednání o územním plánu s dotčenými orgány pořizovatel oznámil v souladu s § 50
stavebního zákona dopisem ze dne 15.05.2019 pod zn.: MMOP 59212/2019/HAUP/WeJ. Toto
oznámení bylo jednotlivě doručeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci a sousedním
obcím nejméně 15 dnů před termínem společného jednání. Společné jednání o návrhu
územního plánu se uskutečnilo na Magistrátu města Opavy dne 06.06.2019. Pořizovatel
současně doručil veřejnosti návrh územního plánu veřejnou vyhláškou zn.: MMOP
60788/2019/HAUP/WeJ, která byla zveřejněna na úředních deskách pořizovatele a Obecního
úřadu obce Brumovice.
Při společné jednání obdržel pořizovatel dne 08.07.2019 koordinované stanovisko zn. MSK
75011/2019 krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), ve kterém
konstatoval nesouhlas s předloženým řešením návrhu územního plánu v těchto bodech




z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy dle § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně s
návrhem ploch Z9 SO, Z12 SO, Z22 ZV.
z hlediska zájmu ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s
odůvodněním:
„Níže vyjmenované přípustné využití ploch přírodních (PP), kterým by měla být
zajištěna ochrana územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) –
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regionálního a nadregionálního biocentra, regionálního a nadregionálního
biokoridoru, nezajistí ochranu stabilizační funkce ÚSES, uchování a reprodukci
přírodního bohatství a příznivé působení na okolní ekologicky nepříznivé
agrocenózy, a proto krajský úřad požaduje, aby v plochách PP nebyly
následující činnosti zařazeny mezi přípustná využití:
 zařízení, stavby a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,
 u značených turistických tras stavby přístřešků a odpočívek pro turisty,
 stavby na vodních tocích, pokud nejsou zařazeny v nepřípustném
využití, stavby přírodě blízkých malých vodních nádrží do 2000 m2,
 nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství.
Mezi nepřípustné využití ploch přírodních požadujeme zařadit stavby
nových malých vodních elektráren (MVE) a nových jezů. Kromě ÚSES se v
řešeném území nacházejí 2 zvláště chráněná území (dále „ZCHÚ“); PP
Úvalenské louky a PR Hořina. ZCHÚ nejsou uvedena v přípustném využití
žádné funkční plochy, přičemž podle hlavního výkresu přírodní památka
Úvalenské louky spadá do plochy přírodní a přírodní rezervace Hořina
spadá částečně do plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území
(SN). Využití ploch L a SN je v rozporu s cílem ochrany ZCHÚ, proto
doporučujeme zařadit ZCHÚ do ploch přírodních a sjednotit tak funkční
využití ploch se zájmem ochrany přírody. Doporučujeme zakreslit hranice
ZCHÚ do hlavního výkresu, pokud tak nebude snížena jeho přehlednost.“
Na základě vyvolaného jednání mezi Magistrátem města Opavy a krajským úřadem, které se
konalo dne 19.08.2019 na Magistrátě města Opavy, oddělení územního plánování (dále jen
„pořizovatel“), na kterém se hledalo vhodné řešení, pořizovatel požádal krajský úřad dne
21.10.2019 dopisem zn. MMOP 124090/2019/OUP/WeJ o přehodnocení svého dílčího
stanoviska vydaného pro účely koordinovaného stanoviska z hlediska zájmů ochrany
zemědělské půdy a z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve výše uvedené věci, a to na
základě úpravy územního plánu spočívající
 zmenšení zastavitelné plochy Z22 ZV v k. ú. Skrochovice.
 zrušení zastavitelné plochy Z18 SO v k. ú. Skrochovice a její označeni jako stávající
plocha zemědělská – obhospodařované půdy (Z).
 vymezit plochu Z12 SO jako plochu rezervy.
 ponechání plochy Z9 SO (celkový zábor 4,74 ha)
Odůvodnění
Plocha Z12 SO se v územním plánu vymezí jako plocha rezervy (celkový zábor 5,88
ha) a plocha Z18 SO (celkový zábor 4,18 ha) se zruší a vymezí jako stávající plocha
zemědělská – obhospodařované půdy (Z).
 rozšíření plochy Z33 SO o pozemky parc. č. 4470, 4471, 4472, 4475, 4474, 4477,
4476, 4478, 4480, 4482, 4483 v k. ú. Brumovice u Opavy. Odůvodnění: Jedná se o
pozemky, které tvoří proluku mezi stávajícími zahradami a bezprostředně navazuje na
současně vymezené zastavěné území a bude tak tvořit ucelenou zástavbu. Pozemky
budou obsloužené ze stávající ostatní komunikace, která je vlastnictví obce Brumovice.
 zařízení, stavby a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, u značených uristických
tras stavby přístřešků a odpočívek pro turisty, stavby na vodních tocích, stavby přírodě
blízkých malých vodních nádrží do 2000 m2, nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodářství se v přípustném využití ploch přírodních (PP) vypustí.
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 mezi nepřípustné využití ploch přírodních se zařadí nové malé vodní elektrárny (MVE)
a nové jezy
 plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území (SN), které jsou součástí PR
HOŘINA se vymezí v územním plánu jako plochy přírodní (PP), aby byla zajištěná
ochrana ZCHÚ
 plochy zemědělské – obhospodařované půdy (Z), které jsou součástí PP ÚVALENSKÉ
LOUKY se vymezí v územním plánu jako plochy přírodní (PP), aby byla zajištěná
ochrana ZCHÚ.
Dne 21.11.2019 bylo obdrženo navazující stanovisko zn. MSK 157251/2019 krajského úřadu
k návrhu územního plánu, ve kterém krajský úřad konstatoval, že s takto projednaným a
odůvodněným územním plánem Brumovice souhlasí.
Po společném jednání byl návrh územního plánu v rámci postupu dle § 50 odst. 5 až 7
stavebního zákona společně se všemi uplatněnými stanovisky, připomínkami a výsledky
konzultací předán krajskému úřadu dopisem ze dne 21.11.2019 pod zn.: MMOP
136740/2019/OUP/WeJ. K návrhu územního plánu Krajský úřad, odbor životního prostředí a
zemědělství vydal z hlediska zákoan č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů dne 16.12.2019 pod.
zn.. MSK 171082/2019 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu
Brumovice souhlasné stanovisko a odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury vydal
stanovisko ze dne 19.12.2019 pod zn.: MSK 171081/2019, ve kterém shledal nedostatky.
Pořizovatel společně s pověřeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a na jejich
základě zpracoval požadavky na úpravu návrhu územního plánu před veřejným projednáním.
Požadavky byly předány zpracovateli s žádostí o úpravu dopisem ze dne 14.01.2020 pod zn.:
MMOP 5551/2020/OUP/WeJ. Na základě upravené dokumentace byl Krajský úřad MSK,
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury pořizovatelem zažádán v souladu s §
50 odst. 8 stavebního zákona dopisem ze dne 17.02.2020 zn. MMOP 20018/2020/OUP/WeJ
o potvrzení o odstranění nedostatku v návrhu územního plánu. Krajský úřad potvrdil dopisem
zn. MSK 38763/2020 doručeným dne 01.04.2020 odstranění nedostatku. Na základě
vydaného stanoviska mohlo být zahájeno řízení o územním plánu a vyhlášeno veřejné
projednání.
Návrh – veřejné projednání
Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zn. MMOP 49320/2020/OUP/WeJ ze
dne 11.05.2020. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu min. 15 dnů na úřední desce
pořizovatele a úřední desce obecního úřadu obce Brumovice, v obou případech i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Termín veřejného projednání byl stanoven na 15.06.2020 v
16:30 hod. v sále hasičské zbrojnice v Brumovicích. Do návrhu územního plánu bylo
umožněno nahlížet v termínu od 15.05.2020 do 23.06.2020 u pořizovatele a způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách http://www.opava-city.cz/cz/mestourad/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/uzemni-plany-projednavane/uzemni-planbrumovice.html Veřejné projednání bylo jednotlivě oznámeno dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, sousedním obcím a obci Brumovice dopisem zn. MMOP 49370/2020/OUP/WeJ ze dne
11.05.2020 s poučením, že uplatňují stanovisko k věcem, které byly od společného jednání
měněny, k jiným věcem v případě, že došlo ke změně rozhodných skutečnosti, na jejichž
základě bylo vydáno jejich stanovisko.
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Dotčené orgány:
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (koordinované stanovisko), 28. Října 117,
702 18

-

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií
5, 702 00 Ostrava

-

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, odd. územního plánu, Nábř.
L.Svobody 12/1222, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, Tychonová 1, 160 01 Praha 6

-

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4

-

Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15

-

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajská hygienická stanice MSK, odbor hygieny obecné a komunální, odd.
územního plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

-

Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava

-

Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00
Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava

Krajská veterinární správa, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava -Třebovice
Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko
(Tučně zvýraznění označuje doručeno stanovisko pořizovateli)
Veřejné projednání proběhlo za účastí pořizovatele, zpracovatele, pověřeného zastupitele a
veřejnosti. Z průběhu veřejného projednání byl pořízen písemný záznam. V rámci veřejného
projednání byly uplatněny námitky i připomínky. Jejich výpis je součástí „rozhodnutí o
námitkách“ a „vyhodnocení připomínek“ (kapitola n) a o)).

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl zpracován návrh rozhodnutí o
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tento dokument byl zaslán dotčeným orgánům
dopisem zn. MMOP 81855/2020/OUP/WeJ ze dne 24.07.2020 k uplatnění stanoviska.
Dotčené orgány:
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. Října 117, 702 18
- odbor životního prostředí
- odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5, 702 00
Ostrava
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- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, odd. územního plánu, Nábř. L. Svobody 12/1222,
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha
- Ministerstvo obrany, Svatopluková 84, Brno – Židenice, 615 00
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava
- Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
- Krajská hygienická stanice MSK, odbor hygieny obecné a komunální, odd. územního
plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3
- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 120 00
- Krajská veterinární správa, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava – Třebovice
- Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně
- Magistrát města Opavy o odbor životního prostředí (koordinované stanovisko)
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byly uplatněný stanoviska
ze strany Krajského úřad MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru
životního prostředí, Ministerstva průmysl a obchodu, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva dopravy, Krajské hygienické stanice MSK a Magistrátu města Opavy, odboru
životního prostředí (koordinované stanovisko). Ve všech případech byl s návrhem rozhodnutí
o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek udělen souhlas nebo nebyly připomínky.
Ostatní obeslané dotčené orgány v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona souhlasily
neuplatněním stanoviska.
Na základě vyhodnocení veřejného projednání, zpracovaných návrhů rozhodnutí o námitkách
a návrhu vyhodnocení připomínek a uplatněných stanovisek k tomuto návrhu rozhodnutí bylo
potřebné návrh Územního plánu upravit. Návrh se upravil v kontextu níže uvedených
požadavků:
V textové částí ÚPD „v kapitole G.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ vypustit u popisu VPS ozn. KDS1, aby
výsledný text vypadal takto: „přeložka silnice I/57 včetně souvisejících dopravních
staveb a vyvolaných přeložky sítí technické infrastruktury“.
Opravit překlep v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v částí „ Koridory dopravní infrastruktury (DS)“. Kde místo DS
by mělo být správně uvedeno KDS.
Stanovisko Ministerstva dopravy, připomínka ŘSD ČR
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Z textové částí Odůvodnění vypustit odstavec „Zájmové území Ministerstva obrany
pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m…..“ odstavec „Zájmové území
Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m…..“ v platnosti
zůstává „Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50m
nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu
přesahující 50 m.n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.)
Stanovisko Ministerstva obrany

Do textové části Odůvodnění, oddíl E.2.3. Ochrana a rozvoj hodnot území doplnit
parcelní čísla nemovitých kulturních památek.
18305/8-1338 fil. Kostel Narození P.Marie s areálem
filiální kostel Narození P. Marie parc. č. 148 st
kříž kamenný parc.č. 3905/9
ohradní zeď s dvěma branami parc. č. 246
33652/8-1339 kaplička u čp. 222, parc. č. 363
18574/8-2537 zvonička parc. č. 134 st.
33085/8-1499 zřícení hradu Vartnov, parc. č. 1400
Stanovisko Magistrátu města Opavy, odd. památkové péče

Vypustit zastavitelnou plochu TI Z 31 (ČOV) a vymezit ji jako stávající plochu
zemědělské -obhospodařované půdy Z. Doplnit v textových částech způsob likvidace
odpadních vod.
Námitka Illík Přemysl

Funkční podmínky využití plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VÝROBY
ZEMĚDĚLSKÉ (VZ) upravit následovně: využití přípustné doplnit o „-byty majitelů,
správců, hlídačů“ anebo využití nepřípustné o znění „ – stavby pro bydlení, kromě bytů
majitelů, správců, hlídačů“
Námitka Vyorala Miroslava

V koordinačním výkresu opravit označení kulturní památky č. r. 18305/8-1338 kostel
Narození Panny Marie (ve výkresu je chybně uvedeno číslo rejstříku, a to 180305/81338).
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V textové části návrhu ÚP doplnit chybějící prokázané archeologické naleziště UAN II
(v části A. „Textová část“ i v odůvodnění v části B „Textová část“ chybí UAN II –
(Pocheň), poř. č. SAS: 230).
Připomínka Národního památkového ústavu

Do textové částí ÚP kapitoly E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY…… doplnit text
o poddolovaném území 4466 – Brumovice u Opavy.
V textové částí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území doplnit
o

Na str. 15, kap. 3.2.GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
„Z geologického hlediska je zájmové území budováno horninami Nízkého
Jeseníku karbonského stáří. Jedná se o flyšové sedimenty moravického
souvrství: prachovce, prachovité a jílovité břidlice s polohami jemnozrnných
drob, které se střídají se středno- až hrubozrnnými drobami. Jsou většinou
tektonicky postiženy puklinami a drobnými zlomy.
Z období sálského zalednění středního pleistocénu zůstaly v jejich nadloží
uloženy pestré glacifluviální písky a štěrky a zrnitostně nevytříděné písky a jíly
– tilly, které jsou překryty převážně nevápnitými sprašovými hlínami a sprašemi
pocházejícími z posledního pleniglaciálu svrchnopleistocenního stáří. U
Pustého mlýna se v nadloží tillu vyskytují písčité štěrky tzv. hlavní terasy. V
zářezech a při úpatí svahů se ukládaly písčitohlinité až hlinitopísčité svahové a
splachové sedimenty. V údolní nivě řeky Opavy a jejích pravostranných přítoků
Hořina a Čižina jsou uloženy písčitohlinité povodňové sedimenty holocenního
stáří.

o

str. 17, kap. 3.2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY ČGS
doporučuje do textu, kvůli jednoznačnosti, doplnit plný název poddolovaného
území i s jeho identifikačním číslem (4466 – Brumovice u Opavy).
Připomínka Česká geologická služba

Upravený návrh se v rozsahu provedených úprav projednal na opakovaném veřejném
projednání.
Opakované veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zn. MMOP
126565/2020/OUP/WeJ ze dne 13.11.2020. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu min. 15
dnů na úřední desce pořizovatele a úřední desce obecního úřadu obce Brumovice, v obou
případech i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Termín veřejného projednání byl
stanoven na 21.12.2020 v 16:00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Brumovicích (Brumovice č.
p. 69 . Součástí vyhlášky bylo oznámení, že na opakovaném veřejném projednání budou
projednány pouze ty částí návrhu Územního plánu Brumovice, které byly na základě výsledků
veřejného projednání upraveny a dále vyhláška obsahovala poučení o možnosti podat námitky
a připomínky včetně souvisejících lhůt. Do návrhu územního plánu bylo umožněno nahlížet v
termínu od 18.11.2020 do 22.12.2020 u pořizovatele a způsobem umožňujícím dálkový přístup
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na webových stránkách http://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemniplanovani/uzemni-plany-projednavane/uzemni-plan-brumovice.html. Opakované veřejné
projednání bylo jednotlivě oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím
a obci Brumovice dopisem zn. MMOP 126585/2020/OUP/WeJ ze dne 13.11.2020 s poučením,
že uplatňují stanovisko k věcem, které byly od společného jednání měněny, k jiným věcem v
případě, že došlo ke změně rozhodných skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno jejich
stanovisko.
Dotčené orgány:
•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (koordinované stanovisko), 28. Října 117,
702 18

•

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií
5, 702 00 Ostrava

•

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, odd. územního plánu, Nábř. L.Svobody
12/1222, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1

•
•
•
•

Ministerstvo obrany ČR, Tychonová 1, 160 01 Praha 6
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 101 15

•
•

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajská hygienická stanice MSK, odbor hygieny obecné a komunální, odd.
územního plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

•
•
•
•
•
•

Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00
Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava
Krajská veterinární správa, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava -Třebovice
Magistrát města Opavy – koordinované stanovisko

Opakované veřejné projednání proběhlo za účastí pořizovatele a zpracovatele. Z průběhu
opakovaného veřejného projednání byl pořízen písemný záznam. V rámci opakovaného
veřejného projednání byla uplatněna námitka (viz. kapitola n) Rozhodnutí o námitkách).
Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání byl zpracován návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tento dokument byl zaslán
dotčeným orgánům dopisem zn. MMOP 81855/2020/OUP/WeJ ze dne 24.07.2020 k uplatnění
stanoviska. Jejich výpis je součástí „rozhodnutí o námitkách“ a „vyhodnocení připomínek“
(kapitola n) a o)).
Dotčené orgány:
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. Října 117, 702 18
- odbor životního prostředí
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- odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5,
702 00 Ostrava
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, odd. územního plánu, Nábř. L. Svobody 12/1222,
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha
- Ministerstvo obrany, Svatopluková 84, Brno – Židenice, 615 00
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava
- Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
- Krajská hygienická stanice MSK, odbor hygieny obecné a komunální, odd. územního
plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3
- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 120 00
- Krajská veterinární správa, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava – Třebovice
- Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně
- Magistrát města Opavy o odbor životního prostředí (koordinované stanovisko)
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byly uplatněný stanoviska
ze strany Krajského úřad MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru
životního prostředí, Ministerstva průmysl a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Krajské
hygienické stanice MSK. Ve všech případech byl s návrhem rozhodnutí o námitkách a
návrhem vyhodnocení připomínek udělen souhlas nebo nebyly připomínky. Ostatní obeslané
dotčené orgány v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona souhlasily neuplatněním
stanoviska.
Na základě vyhodnocení opakovaného veřejného projednání, zpracovaných návrhů
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a uplatněných stanovisek k tomuto
návrhu rozhodnutí byl Územního plán Brumovice předložen zastupitelstvu obce k vydání.

Pořizovatel dopisem č.j. MMOP 20353/2021/OUP/WeJ předal zastupitelstvu obce zpracovaný
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, které byly v rámci
projednávání návrhu územního plánu uplatněny. Zastupitelstvo obce Brumovice na svém
zasedání konaném dne 23. 2. 2021 souhlasilo s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách
a návrhem vyhodnocení připomínek. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je
součástí kapitoly n) a o).
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Projednaný návrh územního plánu byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s § 53 odst. 4
stavebního zákona.
Návrh - vydání
Takto projednaný a přezkoumaný návrh územního plánu byl dopisem zn.: MMOP
20661/2021/OUP/WeJ předán obci Brumovice a předložen zastupitelstvu obce Brumovice k
vydání. Zastupitelstvo obce Brumovice na svém zasedání dne 23.02.2021 ověřilo v souladu s
§ 54 odst. 2 stavebního zákona předložený návrh územního plánu a poté ve formě opatření
obecné povahy tento návrh vydalo. Územní plán nabyl účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující jeho vydání na úřední desce správního orgánu, který
opatření vydal. Po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bylo vydané opatření (Územní plán
Brumovice) k nahlédnutí u pořizovatele, obce Brumovice a na webových stránkách přístup na
webových
stránkách
http://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemniplanovani/uzemni-plany-projednavane/uzemni-plan-brumovice.html
Územní plán Brumovice byl opatřen záznamem o účinnosti a takto označen se ukládá u obce
Brumovice, Magistrátu města Opavy u odboru výstavby a u oddělení územního plánování, a
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Územní plán byl pořízen postupem dle stavebního zákona.

K)

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUMOVICE S
POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Soulad územního plánu byl přezkoumán zejména s požadavky následujících zvláštních
právních předpisů:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán respektuje podmínky dané tímto zákonem v oblastech:
- nakládání s vodami – územní plán obsahuje řešení, které neovlivňuje negativně způsob
nakládání s vodami ať povrchovými nebo podzemními.
- stav povrchových a podzemních vod – územní plán nebude mít negativní vliv na stav vod. V
rámci řešení likvidace odpadních vod je řešeno odvedení splaškových vod na ČOV v obci
Skrochovice, kdy důsledkem čistění dojde ke zlepšení celkové situace likvidace odpadních
vod od současného stavu.
- plánování v oblasti vod – územní plán respektuje současný stav vodních toků a vody v krajině,
zároveň navrhuje podmínky umožňující řešení v této oblasti.
- ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů – územní plán respektuje ochranná pásma
vodních zdrojů a zároveň i vodní poměry.
- vodní toky – územní plán respektuje stávající vodní toky na území obce včetně vymezených
záplavových území a aktívních zón.
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- ochrana před povodněmi – s ohledem na polohu obce a vodní toky je ochrana před
povodněmi řešena vhodnými podmínkami v krajině.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán respektuje podmínky dané tímto zákonem v oblastech:
- obecné ochrany přírody a krajiny – územní plán řeší obecnou ochranu přírody vhodným
návrhem systému ekologické stability na území, kde respektuje stávající funkční prvky
systému a doplňuje je prvky návrhovými. Současně jsou doplněny interakční prvky v krajině,
které doprovází intenzívní zemědělsky obhospodařované plochy.
- respektuje přírodní památku kód 476 – ÚVALENSKÉ LOUKY; k. ú. Brumovice.
- respektuje přírodní rezervaci PR HOŘINA, k. ú. Brumovice.
- Natura 2000 – na území se nevyskytuje.

Zákon č. 201/2013 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Územní plán respektuje požadavky na ochranu ovzduší.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Územní plán respektuje stanovené podmínky ochrany ZPF. V rámci zastavitelných ploch byla
snaha upřednostnit plochy, které spadají pod nižší stupeň ochrany. Zábory byly dohodnuty s
orgánem ochrany půdního fondu.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán respektuje podmínky památkové péče. V rámci řešení jsou respektovány
podmínky ochrany nemovitých kulturních památek, území s archeologickými nálezy.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán respektuje podmínky dané tímto zákonem v oblastech:
- zachování lesů,
- obecného užívání lesů,
- hospodaření v lesích.
Stávající lesní pozemky územní plán respektuje a zahrnuje je do ploch lesních. Část funkčních
prvků navrhuje jako stávající plochy pro ÚSES a v místech potřebných jsou doplněny o plochy
lesní.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán se přímo nedotýká řešení požární ochrany.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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Územní plán respektuje podmínky dané tímto zákonem.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších
předpisů
Území obce Brumovice není v rozporu se zájmy, které tento zákon hájí v oblasti ochrany a
využití nerostného bohatství.
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Území obce Brumovice není dotčeno zájmy ochrany přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Nenachází se zde
žádné zdroje léčivých vod nebo lázeňská zařízení. Územní plán není dotčen ochranou dle
tohoto zákona.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán není dotčen ochranou dle tohoto zákona.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán neobsahuje řešení, které by negativně vedlo k ovlivnění ochrany veřejného
zdraví, šíření nemocí. Plochy s rozdílným způsobem využití (převážně bydlení x výroba) jsou
navrženy v takovém vztahu, aby byly eliminovány možná překročení stanovených limitů.

V průběhu pořizování proběhlo společné jednání s dotčenými orgány, které chrání
veřejné zájmy na základě zvláštních právních předpisů, i těch uvedených, a k územnímu
plánu vydaly závazná stanoviska, jejichž znění a vyhodnocení je uvedeno dále.
Stanoviska dotčených orgánů – společné jednání
Návrh Územního plánu Brumovice byl projednán společně s dotčenými orgány postupem,
který upravuje § 50 stavebního zákona. Jednotlivě bylo místo a doba konání společného
jednání oznámeno dotčeným orgánům (zvýraznění značí uplatnění stanoviska, a to v termínu
do 09.07.2019):







Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5,
702 00 Ostrava
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, Oddělení územního plánu, Nábř. L.
Svobody 12/1222, P. O. Box 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, Vojenská ubytovací a
stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 11800 Praha 1
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Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, odbor hygieny obecné a
komunální, oddělení územního plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,
Těšínská 39, 746 01 Opava
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava
Krajská veterinární správa, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava
Magistrát města Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně 12, 160 08 Praha 6

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
uplatnil v rámci společného jednání koordinované stanovisko zahrnující požadavky, které
plynou z působnosti krajského úřadu na základě jednotlivých právních předpisů, ve znění
(dopis zn.: MSK 75011/2019 ze dne 08.07.2019 doručený dne 08.07.2019):
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad
dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu ust. § 40 odst. 3,
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon
o pozemních komunikacích).
Odůvodnění:
Návrh ÚP Brumovice pro společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona v koncepci dopravní
infrastruktury nestanovuje žádné nové požadavky pro úpravy silnic II. a III. třídy, nedojde k novému
dotčení silnic II. a III. třídy, a proto ve smyslu tohoto bodu zákona krajský úřad není dotčeným správním
orgánem.
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou návrhem ÚP Brumovice ve fázi společného jednání
dle § 50 stavebního zákona dotčeny.
Odůvodnění:
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Dle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k
plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým návrhem ÚP Brumovice nejsou rekreační a sportovní stavby
na PUPFL umisťovány.
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.
Odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obcí,
s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností.
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko nevydává.
Odůvodnění:
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním
plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností.
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska veřejných zájmů, vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský úřad podle § 77a
odst. 4 písm. x) tohoto zákona, krajský úřad nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu.
Odůvodnění:
Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém
správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy,
stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska
zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a
regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany
přírody.
Níže vyjmenované přípustné využití ploch přírodních (PP), kterým by měla být zajištěna ochrana
územního systému ekologické stability (dále „ÚSES“) – regionálního a nadregionálního biocentra,
regionálního a nadregionálního biokoridoru, nezajistí ochranu stabilizační funkce ÚSES, uchování a
reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní ekologicky nepříznivé agrocenózy, a proto
krajský úřad požaduje, aby v plochách PP nebyly následující činnosti zařazeny mezi přípustná využití:

ích tocích, pokud nejsou zařazeny v nepřípustném využití, stavby přírodě blízkých
malých vodních nádrží do 2 000 m²,
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Mezi nepřípustné využití ploch přírodních požadujeme zařadit stavby nových malých vodních elektráren
(MVE) a nových jezů.
Kromě ÚSES se v řešeném území nacházejí 2 zvláště chráněná území (dále „ZCHÚ“); PP Úvalenské
louky a PR Hořina. ZCHÚ nejsou uvedena v přípustném využití žádné funkční plochy, přičemž podle
hlavního výkresu přírodní památka Úvalenské louky spadá do plochy přírodní a přírodní rezervace
Hořina spadá částečně do plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území (SN). Využití ploch
L a SN je v rozporu s cílem ochrany ZCHÚ, proto doporučujeme zařadit ZCHÚ do ploch přírodních a
sjednotit tak funkční využití ploch se zájmem ochrany přírody. Doporučujeme zakreslit hranice ZCHÚ
do hlavního výkresu, pokud tak nebude snížena jeho přehlednost.
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný k posuzování záměrů
na zemědělské půdě při územní plánovací činnosti, dle kompetencí vymezených § 17a písm. a) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil
předkládaný návrh ÚP Brumovice, dle postupů daných § 4 a § 5 uvedené právní úpravy a zásad
specifikovaných Metodickým pokynem MŽP OOLP 1067/96 a s předloženým návrhem nesouhlasí.
Odůvodnění:
Předkládaný územní plán vyhodnocuje z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu
dosavadní možnosti realizace zástavby v území, a v této souvislosti vymezuje dosavadní plochy dosud
projednané a odsouhlasené ve stávajícím územním plánu. S ohledem na postupy vymezené § 4 odst.
4 uvedeného zákona, kdy posouzení předpokládaného záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany je
vázáno především na nové požadavky, dosud územním plánem neprojednané, se zdejší správní orgán
zaměřil především na tyto nové, požadované úpravy. Výše uvedený nesouhlas je tedy zaměřen na
požadavky označené Z9 SO, Z12 SO, Z22 ZV.
Krajský úřad, jako správní orgán s oprávněním posuzovat zásah do zájmů ochrany zemědělské půdy v
daném případě nejvyšší kvality, vyhodnotil tento požadavek jako nepřiměřený, a to i s ohledem na
deklarovanou potřebu rozvoje sídelního celku pro účely bydlení. Ve všech zmíněných případech se
jedná o významný rozsah předpokládaného záboru zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, kdy
v souladu i se zmíněným metodickým pokynem lze takto bonitně nejcennější půdy odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Současně je s ohledem na
situování požadavku možno konstatovat, že zasahuje do území, kde ovlivňuje organizaci zemědělského
půdního fondu tak, že zasahuje do dosud nedotčeného území funkčně vymezeného pro zemědělské
využívání.
Krajský úřad je toho názoru, že bude nezbytné k dané problematice vyvolat ze strany pořizovatele
jednání s cílem optimalizovat předkládané - sporné požadavky tak, aby došlo k naplnění ust. § 5 odst.
1 uvedeného zákona, tj. volit řešení vhodná i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud se týká zbývajících požadavků, krajský úřad nemá k těmto lokalitám výhrad, přičemž především,
jak již bylo uvedeno, přihlédl k již projednanému a odsouhlasenému stavu, a současně také ke
skutečnostem, kdy tyto plochy významným rozsahem navazují na stávající zástavbu v území.
8/ 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
Krajský úřad je dle § 22 písm. d) dotčeným orgánem a úřadem příslušným k vydání stanoviska k
posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí. Stanovisko z hlediska uvedeného
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zákona bude vydáno v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona následně, po obdržení stanovisek,
připomínek a konzultací.
9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s návrhem ÚP Brumovice.
Odůvodnění:
Návrh ÚP není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází
podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou koncepcí
Moravskoslezského kraje.
10/ 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)
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle e § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií.
Odůvodnění:
Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně
plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B.
Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona.
Závěr
Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na
základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací
dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy podle části čtvrté správního řádu
coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.

Vyhodnocení
Stanovisko krajského úřadu bylo včasné. S ohledem na to, že krajský úřad s návrhem
nesouhlasil z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy dle § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb.
a ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., proběhlo dne 19.08.2019 jednání, na
kterém byly dohodnuty úpravy v návrhu územního plánu. Na základě těchto dohodnutých
úprav byl krajský úřad opětovně požádán dopisem zn. MMOP 124090/2019/OUP/WeJ ze dne
21.10.2019 o změnu dílčího stanoviska. Navazujícím stanoviskem zn.: MSK 157251/2019 ze
dne 11.11.2019 doručeno dne 21.11.2019 (viz. níže) krajský úřad udělil souhlas s takto
upraveným a odůvodněným územním plánem.
Navazující stanovisko
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též
„krajský úřad“), obdržel Vaši žádost ze dne 21.10.2019, zn. MMOP 124090/2019/OUP/Wej, o
nové, navazující, posouzení návrhu daného územního plánu, a to z hlediska zájmů ochrany
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny, uplatněných v koordinovaném
stanovisku zdejšího správního orgánu, ze dne 8. 7. 2019, pod č.j. MSK 75011/2019, ve smyslu
§ 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) a § 77a odst. 4 písm. x)
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu vyjádřil zdejší správní orgán
nesouhlas k záměrům ozn. Z9 SO, Z12 SO, Z22 ZV.
K tomuto přijatému závěru bylo, dne 19. 8. 2019, vedeno následné jednání na Magistrátu města
Opavy s cílem nalézt řešení ve smyslu zásad vymezených § 5 odst. 1 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, k uplatnění postupů vhodných i z hlediska zájmů ochrany
zemědělské půdy. V tomto směru a s ohledem na komplexní posouzení původního požadavku,
byly navrženy tyto úpravy:
Plocha Z22 ZV - bude zmenšena, a to i s ohledem na situování záměru podél komunikace a
sevření této plochy mezi stávající zástavbu a vymezeným dopravním koridorem
Plocha Z18 SO – bude zrušena a bude plnit funkci zemědělské, obhospodařované půdy (Z)
Plocha Z12 SO – plocha bude vymezena jako územní rezerva
Plocha Z9 SO bude v návrhu ponechána, a to z důvodů významného snížení předpokládaného
záboru zemědělské půdy, provedeného úpravou uvedenou v případech ploch Z12 SO a Z18
SO
Plocha Z33 SO – bude rozšířena o pozemky parc. č. 4470, 4471, 4472, 4474, 4475, 4476,
4477, 4478,
4480, 4482, 4483. Jedná se o pozemky tvořící proluku mezi stávajícími zahradami a
bezprostředním navázáním na vymezené zastavěné území.
Krajský úřad, vázán potřebou respektovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu, dle
ust. § 4 a § 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, vyvolal, závěrem přijatým ve
výše uvedeném koordinovaném stanovisku, jednání s cílem vyhodnotit skutečné potřeby
rozvoje obce, a to i ve vztahu k zájmům ochrany zemědělského půdního fondu a řešením
výhodným i z hlediska ochrany významné složky životního prostředí (dle postupů
specifikovaných § 5 odst. 1 uvedeného zákona). Po zvážení předložených argumentů a s
přihlédnutím ke stávajícímu stavu rozvoje zástavby v navazující lokalitě, postupoval zdejší
správní orgán tak, že zásadně omezil urbanistický rozvoj do volné zemědělské krajiny. Krajský
úřad současně zohlednil navržené využití území z hlediska dotvoření využití proluk v zástavbě.
S ohledem na uvedené skutečnosti, není uvedený záměr v rozporu se zásadou uvedenou § 4
odst. 1 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a nedochází zde k omezení
způsobu hospodaření na zemědělské půdě.
Tímto postupem, přijatým na základě výše uvedeného posouzení, je možno z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu, přehodnotit koordinované stanovisko, ze dne 8.
7. 2019, vedené pod č.j. MSK 75011/2019, a to tak, že krajský úřad s takto upraveným a
odůvodněným návrhem souhlasí.
Z hlediska závěrů přijatých podle zákona o ochraně přírody a krajiny, krajský úřad vyjádřil
ve výše uvedeném, koordinovaném stanovisku, nesouhlas, neboť přípustné využití ploch
přírodních (PP), kterým by měla být zajištěna ochrana územního systému ekologické stability
(dále „ÚSES“) – regionálního a nadregionálního biocentra, regionálního a nadregionálního
biokoridoru, nezajistí ochranu stabilizační funkce ÚSES, uchování a reprodukci přírodního
bohatství a příznivé působení na okolní ekologicky nepříznivé agrocenózy. Dále bylo
poukazováno na absenci vyznačení a nedostatečnou ochranu 2 zvláště chráněných území (PP
Úvalenské louky PR Hořina) z hlediska územního plánování, nacházejících se na území obce.
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V žádosti o změnu dílčího stanoviska čj. MMOP 124090/2019 / OUP/Wej ze dne 21. 10. 2019
Magistrát města Opavy uvádí, že územní plán Brumovice upraví následovně:
- zařízení, stavby a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, u značených turistických tras
stavby přístřešků a odpočívek pro turisty, stavby na vodních tocích, stavby přírodě blízkých
malých vodních nádrží do 2000 m2, nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství se v
přípustném využití ploch přírodních (PP) vypustí,
- mezi nepřípustné využití ploch přírodních se zařadí nové malé vodní elektrárny (MVE) a nové
jezy,
- plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území (SN), které jsou součástí PR Hořina
se vymezí v územním plánu jako plochy přírodní (PP), aby byla zajištěná ochrana ZCHÚ
- plochy zemědělské – obhospodařované půdy (Z), které jsou součástí PP Úvalenské louky se
vymezí v územním plánu jako plochy přírodní (PP), aby byla zajištěná ochrana ZCHÚ
Pořizovatel v žádosti o navazující stanovisko čj. MMOP 124090/2019 / OUP/Wej navrhnul
řešení, které zajistí dostatečnou ochranu ploch ÚSES a zvláště chráněných území. Tímto
postupem, přijatým na základě výše uvedeného posouzení předložených úprav návrhu
územního plánu, je možno z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, přehodnotit vyjádření
bodu 6 koordinovaného stanoviska čj. MSK 75011/2019, ze dne 8. 7. 2019, a to tak, že krajský
úřad s takto upraveným a odůvodněným návrhem územního plánu Brumovice u Opavy
souhlasí.

Ministerstvo dopravy
uplatnilo v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: 417/2019-910-UPR/2 ze
dne 02.07.2019 doručený dne 03.07.2019):
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu územního plánu Brumovice vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen
„stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice
a požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice a
požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy jsou respektovány.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme
s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice za následujících podmínek:
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1. v textové části územního plánu v kapitole „G.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ požadujeme stávající text „přeložka silnice I/57…“
upravit na „přeložka silnice I/57 včetně souvisejících dopravních staveb a vyvolaných přeložek
sítí technické infrastruktury.“
2. V plochách, které navazují na vymezený koridor přeložky silnice I/57, požadujeme v přípustném
využití umožnit stavby DI a TI (vedlejší stavby).
Odůvodnění:
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy)
Ad 1) Veřejně prospěšnou stavbou je nejen přeložka silnice I/57, ale i všechny její součásti a
příslušenství (viz §12 a §13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a všechny vyvolané
stavby a stavby související nezbytné pro zajištění výstavby a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č.
183/2006 Sb.), proto je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka.
Ad 2) Některé stavby vedlejší související (dle § 2 odst. (9) stavebního zákona), jejichž rozsah nelze v
současné době specifikovat, např. přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí),
opatření pro zajištění odvodnění a retenci vod mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený
koridor. V souvislosti s výše uvedeným požadujeme, aby v plochách navazujících na vymezený koridor
byly jako přípustné využití uvedeny stavby DI a TI (vedlejší stavby). Jedná se zejména o plochy
zemědělské – obhospodařované půdy (Z), plochy lesní (L), plochy smíšené obytné (SO), plochy výroby
a skladování (VZ). Z těchto důvodů je ve výroku stanoviska uvedena předmětná podmínka.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko bylo respektováno a zapracováno v dokumentaci
v plném rozsahu.

Ministerstvo obrany
uplatnilo v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: 92254/2019-1150-OÚZBR ze dne 28.05.2019 doručený dne 28.05.2019):
Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování
obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně
plánovací dokumentace před veřejným projednáním.
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(dle ÚAP jev 82a).
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:
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Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v
tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany);
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v
tomto vymezeném lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany).
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území zapracujte do grafické části
např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zájmy, které
požaduje zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní
zájmy Ministerstva obrany ČR a do grafické části - koordinačního výkresu.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného
orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání
ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických
podkladů ORP.
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování
výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná
se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré
požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti
státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo
k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.

Vyhodnocení
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Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko bylo respektováno a zapracováno v dokumentaci
v plném rozsahu.

Ministerstvo vnitra
uplatnilo v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: MV-25225-11/OSM-2016
ze dne 25.06.2019 doručený dne 25.06.2019):
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Brumovice
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3,
Praha 7, PSČ 170 34.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
uplatnilo v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: MPO 39805/2019 ze dne
24.05.2019 doručený dne 24.05.2019):
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „horní zákon“), uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), následující stanovisko.
S návrhem Územního plánu Brumovice souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenachází žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska
nerostných ani prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Z uvedeného důvodu není nutno v rámci
společného jednání o návrhu územního plánu stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
uplatnila v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: S-KHSMS
26482/2019/OP/HOK ze dne 04.07.2019 doručený dne 04.07.2019):
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný
správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudila podání Magistrátu
města Opavy ze dne 15.5.2019 o stanovisko k návrhu územního plánu Brumovice a k vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm.j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Brumovice a s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
souhlasí.
Odůvodnění:
Na základě podání oznámení Magistrátu města Opavy ze dne 15.5.2019 o konání společného jednání
o návrhu územního plánu Brumovice, o vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a výzvy k
uplatnění stanovisek a připomínek posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví.
Jsou navrhovány zastavitelné plochy veřejných prostranství, rekreace, plochy obytné, výrobní, TI,
zemědělské a dopravní. V textové části jsou v kapitole F uvedeny podmínky pro využití ploch a koridorů
s rozdílným způsobem využití. Dále je specifikováno dodržování právních předpisů z hlediska hluku a
vibrací hlavně u ploch dopravní infrastruktury osobní a drážní.
U ploch bydlení navazujících na stávající či novou plochu výroby a skladování KHS požaduje v dalším
stupni jednání prokázat dodržení hlukových limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
S návrhem územního plánu Brumovice a s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území KHS
souhlasí bez připomínek. Návrh ÚP odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících
předpisů.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Hasičský záchranný sbor MSK
uplatnil v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: HSOS-4814-2/2019 ze dne
05.06.2019 doručený dne 05.06.2019):
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán podle ustanovení § 12 odst. 2
písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě posouzení dané
dokumentace vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska 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 civilní
ochraně a ochraně obyvatelstva a zároveň splňuje požadavky civilní ochrany k územnímu plánu podle
§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Krajská veterinární správa SVS pro MSK
uplatnila v rámci společného jednání stanovisko ve znění (dopis zn.: SVS/2019/072604-T ze
dne 14.06.2019 doručený dne 14.06.2019):
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro projednání „Návrhu Územního plánu Brumovice a
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brumovice na udržitelný rozvoj území“.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s předloženým „Návrhem
Územního plánu Brumovice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brumovice na udržitelný
rozvoj území“ souhlasí.
Odůvodnění:
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „Návrhu Územního plánu Brumovice a
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brumovice na udržitelný rozvoj území“ a skutečnosti, že 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.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.
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Stanoviska dotčených orgánů – veřejné projednání
Návrh Územního plánu Brumovice byl veřejně projednán s dotčenými orgány postupem, který
upravuje § 52 stavebního zákona. Jednotlivě bylo místo a doba konání veřejného projednání
oznámeno dotčeným orgánům (zvýraznění značí uplatnění stanoviska, a to v termínu do
22.06.2020)
















Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5,
702 00 Ostrava
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, Oddělení územního plánu, Nábř. L.
Svobody 12/1222, P. O. Box 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, Vojenská ubytovací a
stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 11800 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, odbor hygieny obecné a
komunální, oddělení územního plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,
Těšínská 39, 746 01 Opava
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha
Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava
Krajská veterinární správa, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava
Magistrát města Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
uplatnil v rámci veřejného projednání koordinované stanovisko zahrnující požadavky, které
plynou z působnosti krajského úřadu na základě jednotlivých právních předpisů, ve znění
(dopis zn.: MSK 49370/2020 ze dne 10.06.2020 doručený dne 11.06.2020):
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad
dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
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Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy Návrh ÚP Brumovice, nenavrhuje v
koncepci silnic II. a III. třídy žádné změny.
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, chráněné zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nejsou ÚP Brumovice ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona
dotčeny.
Odůvodnění:
Dle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k
plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým ÚP Brumovice ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 3
stavebního zákona, nejsou nově rekreační a sportovní stavby na PUPFL umísťovány.
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 107
odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obcí,
s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností.
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.
Odůvodnění:
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním
plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností.
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
krajský úřad s předloženou koncepcí (resp. jejími částmi řešení, které byly po společném projednání
změněny) souhlasí.
Odůvodnění:
Územní plán Brumovice byl upraven v souladu s navazujícím závazným stanoviskem orgánu ochrany
přírody. Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém
správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy,
stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska
zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a
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regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany
přírody.
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle kompetencí vymezených §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil předložené podklady, nemá k tomuto připomínky a s uvedenými skutečnostmi
souhlasí.
Odůvodnění:
Krajský úřad v souvislostí s projednávaným návrhem územního plánu posoudil jednotlivé požadavky
změny funkčního využití území, přičemž přijatý závěr podrobil (na základě požadavku pořizovatele)
následnému opětovnému projednání s tím, že navazujícím stanoviskem tyto navržené úpravy následně
odsouhlasil. Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu byly tyto úpravy odůvodněny.
Jelikož je tato úprava předmětem požadovaného projednání, není k uvedenému dalších námitek.
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentace.
Odůvodnění:
Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší,
z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a s ním související Územní
energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.
9/ 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)
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49
odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona.
10/ 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
Krajský úřad, jako dotčený orgán podle § 22 odst. d) 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, bere na vědomí části řešení návrhu ÚP Brumovice, které byly
od společného jednání změněny. Případnou podstatnou úpravu územního plánu krajský úřad jako
příslušný úřad posoudí na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Krajský úřad konstatuje, že ÚP Brumovice byl posouzen dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a pod č. j. MSK 171082/2019 ze dne 16.12.2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko s
uplatněním požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní prostředí nad rámec návrhu
ÚP. Tyto požadavky byly stanoveny na základě SEA vyhodnocení tzn. vyhodnocení vlivů koncepce na
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životní prostředí z důvodu předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí, a které jsou zahrnuty do podmínek
tohoto stanoviska. Krajský úřad upozorňuje, že v odůvodnění ÚP Brumovice, v části doplněné
pořizovatelem, v kapitole M) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S
UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY
ZOHLEDNĚNY NEBYLY, je uvedeno, požadavky uvedené v SEA vyhodnocení nebyly zohledněny.
Krajský úřad konstatuje, že v případě že tyto požadavky nejsou zohledněny je nutné doplnit důvody, pro
které tak nebylo učiněno.
Závěr
Krajský úřad posoudil části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, ve smyslu §
52 odst. 3 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je
krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem
na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto
koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí
ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle
stavebního zákona.

Vyhodnocení
Stanovisko vzato na vědomí.

Ministerstvo životního prostředí
uplatnilo v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: ZN/MZP/202/580/30 ze
dne 09.06.2020 doručený dne 09.06.2020):
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše
oznámení /v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst.
2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
geologických pracích“), sděluje po prostudování upraveného návrhu, že k němu nemá žádné
připomínky.
Odůvodnění:
Ministerstvo konstatuje, že v upraveném návrhu územního plánu obce Brumovice je správně zakresleno
a uvedeno poddolované území, které se nachází na území obce. Oprávněnost požadavku na
zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost
úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst.
1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.

Vyhodnocení
Stanovisko vzato na vědomí
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Ministerstvo dopravy
uplatnilo v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: 394/2020-910-UPR/2
ze dne 11.05.2020 doručený dne 22.06.2020):
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného
zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu územního plánu Brumovice vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen
„stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice
a požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice a
požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy jsou respektovány.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme
s projednávaným návrhem územního plánu Brumovice za následující podmínky:
- v textové části územního plánu v kapitole „G.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ požadujeme stávající text „přeložka silnice I/57…v
koridoru KDS1“ upravit na „přeložka silnice I/57 včetně souvisejících dopravních staveb a vyvolaných
přeložek sítí technické infrastruktury.
Odůvodnění:
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy) Veřejně prospěšnou
stavbou je nejen přeložka silnice I/57, ale i všechny její součásti a příslušenství (viz §12 a §13 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související nezbytné
pro zajištění výstavby a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č. 183/2006 Sb.), proto je ve výroku
stanoviska uplatněna předmětná podmínka.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko bylo respektováno a zapracováno v dokumentaci
v plném rozsahu.
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Ministerstvo obrany
uplatnilo v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: 101164/2020-1150OÚZ-BR ze dne 27.05.2020 doručený dne 27.05.2020):
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona
a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
I. souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR.
II. uplatňuje připomínku
Z textové části Odůvodnění vypusťte:
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto
vymezeném lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany).
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto
vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany).
V platnosti zůstávají níže uvedené zájmy a limity Ministerstva obrany:
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v
tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany);
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území zapracujte do grafické části
např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
Limity a zájmy jsou v grafická části zapracovány správně.
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Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného
orgánu.
Ad I - Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání
změněny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s
předloženou ÚPD.
Ad II - Ministerstvo obrany požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území v rámci
vyjádření k návrhu zadání ÚPD a dále v rámci vydaného stanoviska k návrhu ÚPD při společném
projednání. Vzhledem k tomu, že v průběhu projednání došlo k úpravě limitů Ministerstva obrany,
Ministerstvo obrany požaduje jejich úpravu v zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu
(úplného znění) ÚPD obce. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci
předložené ÚPD.
Uplatněné zájmy Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a
jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a
bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu úpravy výše
uvedených vymezených území MO v textové části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení
úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva
obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací
stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti
speciálních zařízení MO.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko bylo respektováno a zapracováno v dokumentaci
v plném rozsahu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
uplatnilo v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: MPO 181228/2020 ze
dne 25.05.2020 doručený dne 28.05.2020):
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „horní zákon“), uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), následující stanovisko.
S upraveným a posouzeným návrhem Územního plánu Brumovice souhlasíme.
Odůvodnění:
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Ve správním území obce se nenachází žádné dobývací prostory, ložisková nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno k částem řešení,
které byly od společného jednání (§50 stavebního zákona) změněny, stanovit žádné podmínky
k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
uplatnila v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: S-KHSMS
23023/2020/OP/HOK ze dne 04.06.2020 doručený dne 04.06.2020):
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný
správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudila podání oznámení
Magistrátu města Opavy ze dne 11.5.2020 o jednání o Návrhu územního plánu Brumovice a o
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Brumovice a s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
souhlasí.
Odůvodnění:
Na základě podání oznámení Magistrátu města Opavy ze dne 11.5.2020 o konání veřejného jednání o
návrhu územního plánu Brumovic, o vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a výzvy k
uplatnění stanovisek a připomínek posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví.
Po předchozích jednáních byly podány námitky a připomínky, které se nedotýkají zájmů orgánu ochrany
veřejného zdraví a jejich vyhodnocení pořizovatelem je v souladu s právními předpisy OOVZ. Námi
vydané stanovisko v předchozím jednání bylo vzato pořizovatelem na vědomí.
K částem řešení, které byly od společného jednání změněny, nemá KHS připomínky. Návrh územního
plánu Brumovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území vyhovuje požadavkům zákona č.
258/2000 Sb. a souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.
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Hasičský záchranný sbor MSK
uplatnil v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: HSOS-4387-2/2020 ze
dne 09.06.2020 doručený dne 09.06.2020):
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako dotčený orgán podle
ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil výše
uvedenou dokumentaci, předloženou dne 13. 5. 2020. Na základě posouzení dané dokumentace
vydává HZS MSK v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
Posouzená dokumentace, specifikovaná v úvodu stanoviska, 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 pozdějších předpisů, ve vztahu k civilní ochraně
a ochraně obyvatelstva a zároveň splňuje požadavky civilní ochrany k územnímu plánu podle § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Krajská veterinární správa SVS pro MSK
uplatnila v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: SVS/2020/060898-T ze
dne 26.05.2020 doručený dne 27.05.2020):
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro projednání „Návrhu Územního plánu Brumovice a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s předloženým „Návrhem
Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“
souhlasí.
Odůvodnění:
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „Návrhu Územního plánu Brumovice a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ a skutečnosti, že 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.
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Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí (koord.stanovisko)
uplatnil v rámci veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: ŽP/8154/2020/DoL ze
dne 12.06.2020 doručený dne 12.06.2020):
1. Ochrana přírody a krajiny
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny jako orgán
ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") věcně příslušný § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") a místně
příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád)" sděluje na základě § 90 odst. 16 ZOPK ve spojení s § 65 ZOPK, že k návrhu
Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nemá připomínky.
2. Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto
orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nejsou záměrem dotčeny.
Magistrát města Opavy jako orgán státní správy (ochrana ovzduší) nemá v procesu pořizování územně
plánovací dokumentace postavení dotčeného orgánu.
3. Ochrana lesa
Ochrana lesa
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní
orgán") věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm b) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní
zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že
k návrhu Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nemá ve
smyslu lesního zákona připomínky.
Ochrana myslivosti
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen "správní
orgán") věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s
ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že k návrhu Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území nemá ve smyslu zákona o myslivosti připomínky.
4. Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.
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Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný místně podle § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že z hlediska zájmů
chráněných vodním zákonem nemá připomínky k návrhu Územnímu plánu Brumovice.
5. Silniční správní úřad
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán vydává k tomuto
záměru souhlasné závazné stanovisko.
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40, odst.
4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným
orgánem státní správy z hlediska dotčení silnic II. či III. třídy. K předloženému aktuálnímu návrhu
Územního plánu obce Brumovice nemá námitek.
6. Památková péče
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Magistrát města Opavy, odd. památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle
ustanovení § 29 odst. 2 bod c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů sděluje, že s předmětným návrhem Územního plánu obce Brumovice a jeho vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území souhlasí za předpokladu, že do textové části Odůvodnění, oddíl E.
2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot území budou doplněny parcelní čísla nemovitých kulturních
památek rejstř. č. 18305/8-1338 -kostel Narození P.Marie s areálem, rejstř. č. 33652/8-1339
kaplička, rejstř. č. 18574/8-2537 zvonička, rejstř. č. 33085/8-1499 zřícenina hradu Vartnov, dle
požadavku stanoviska k návrhu zadání územního plánu.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko bylo respektováno a zapracováno v dokumentaci
v plném rozsahu.

Stanoviska dotčených orgánů – opakované veřejné projednání
Návrh Územního plánu Brumovice byl opakovaně veřejně projednán s dotčenými orgány
postupem, který upravuje § 53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona. Jednotlivě bylo místo a doba
konání opakovaného veřejného projednání oznámeno dotčeným orgánům (zvýraznění značí
uplatnění stanoviska, a to v termínu do 28.12.2020)




Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5,
702 00 Ostrava
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, Oddělení územního plánu, Nábř. L.
Svobody 12/1222, P. O. Box 9, 110 15 Praha 1

36














Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, Vojenská ubytovací a stavební
správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 117 34 Praha 4
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 11800 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, odbor hygieny obecné a
komunální, oddělení územního plánování a hluku, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská
39, 746 01 Opava
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha
Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava
Krajská veterinární správa, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava
Magistrát města Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
uplatnil v rámci opakovaného veřejného projednání koordinované stanovisko zahrnující
požadavky, které plynou z působnosti krajského úřadu na základě jednotlivých právních
předpisů, ve znění (dopis zn.: MSK 145564/2020 ze dne 17.12.2020 doručený dne 18.12.
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad
dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) nejsou
dotčeny.
Odůvodnění:
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy, nejsou v koncepci dopravy na síti silnic
II. a III. třídy navrženy žádné změny.
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, chráněné zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nejsou návrhem ÚP Brumovice ve fázi opakovaného veřejného projednávání dle § 52 odst. 3
stavebního zákona dotčeny.
Odůvodnění:
Dle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k
plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým návrhem ÚP Brumovice ve fázi opakovaného veřejného
projednávání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, nejsou nově rekreační a sportovní stavby na PUPFL
umísťovány.
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4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.
Odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obcí,
s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností.
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko nevydává.
Odůvodnění:
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním
plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností.
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
krajský úřad s předloženou koncepcí souhlasí.
Odůvodnění:
V řešeném území se nacházejí 2 zvláště chráněná území a prvky regionálního a nadregionálního ÚSES,
které jsou respektovány a povětšinou navrženy jako plochy přírodní. Krajský úřad dle předmětného
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní
park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná
pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního
rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů
chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle kompetencí vymezených §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil předložené podklady, dle ustanovení vymezených § 4 a § 5 uvedené právní úpravy,
vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, i
metodického pokynu MŽP OOLP 1067/96, nemá k tomuto námitek a s předloženým návrhem souhlasí.
Odůvodnění:
Krajský úřad posoudil tyto podklady rovněž z hlediska dosavadního postupu projednávání návrhu
územního plánu, kde neshledal rozpor se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, a v tomto
směru poskytl koordinované stanovisko i z hlediska ochrany této složky životního prostředí. Zdejší
správní orgán v tomto směru, a především porovnáním s předchozími podklady, nezaznamenal úpravu,
která by byla v rozporu se zmíněnými zájmy ochrany zemědělské půdy, a v tomto smyslu přijal
stanovisko, jak je výše uvedeno.
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.
Odůvodnění:
Upravený návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování
kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a s ním
související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.
9/ 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)
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Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49
odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona.
10/ 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
Krajský úřad, jako dotčený orgán při pořizování ÚP podle § 22 odst. d) 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, bere na vědomí části řešení návrhu územního
plánu (ÚP) Brumovice, které byly změněny.
Odůvodnění:
Krajský úřad konstatuje, že návrh ÚP Brumovice byl posouzen dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a bylo vydáno stanovisko pod č. j. MSK 171082/2019 ze dne 16.12.2019 bylo vydáno
souhlasné stanovisko s uplatněním požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní
prostředí, toto stanovisko zůstává v platnosti.
Krajský úřad jako příslušný úřad posoudil na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona úpravu územního
plánu po veřejném projednání a ve stanovisku č. j. MSK 114722/2020 ze dne 12.10.2020 krajský úřad
konstatoval, že nepožaduje zpracovat nové vyhodnocení vlivů úprav ÚP Brumovice na životní prostředí.
Případnou další podstatnou úpravu ÚP krajský úřad jako příslušný úřad posoudí na základě § 53 odst.
2 stavebního zákona.
Upozornění:
Krajský úřad upozorňuje, že v odůvodnění ÚP Brumovice, v části doplněné pořizovatelem, v kapitole L)
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 a kapitole M) „SDĚLENÍ, JAK BYLO
STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY“, není výše uvedené stanovisko
(MSK 171082/2019 ze dne 16.12.2019) doplněno. Krajský úřad upozorňuje, že tyto kapitoly je nutné
doplnit.

Vyhodnocení
Stanovisko vzato na vědomí.

Ministerstvo životního prostředí
uplatnilo v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.:
ZN/MZP/2020/580/30 ze dne 18.12.2020 doručený dne 18.12.2020):
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše
oznámení /v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst.
2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
geologických pracích“), sděluje po prostudování upraveného návrhu, že k němu nemá žádné
připomínky.
Odůvodnění:
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Ministerstvo konstatuje, že v upraveném návrhu územního plánu obce Brumovice je správně zakresleno
a uvedeno poddolované území, které se nachází na území obce. Oprávněnost požadavku na
zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost
úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst.
1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas a vzato na vědomí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
uplatnilo v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: MPO
641904/2020 ze dne 25.11.2020 doručený dne 26.11.2020):
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „horní zákon“), uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 53
odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), následující stanovisko.
S úpravami, které jsou předmětem opakovaného veřejného projednání Územního plánu Brumovice,
souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenachází žádné dobývací prostory, ložisková nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno k částem řešení,
které jsou předmětem opakovaného veřejného projednání, stanovit žádné podmínky k ochraně a
hospodárnému využití nerostného bohatství.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
uplatnila v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.: S-KHSMS
56775/2020/OP/HOK ze dne 28.12.2020 doručený dne 28.12.2020):
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný
správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudila podání oznámení
Magistrátu města Opavy ze dne 13.11.2020 o projednávání o Návrhu územního plánu Brumovice a o
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
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Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Brumovice a s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
souhlasí.
Odůvodnění:
Na základě podání oznámení Magistrátu města Opavy ze dne 13.11.2020 o konání opakovaného
veřejného projednání o návrhu územního plánu Brumovic, o vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území a výzvy k uplatnění stanovisek a připomínek posoudila Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Po předchozích jednáních provedeny textové a grafické úpravy, které jsou v souladu s právními předpisy
orgánu ochrany veřejného zdraví. Byla například vypuštěna plocha technické infrastruktury (ČOV), v
textové části doplněna podmínka podmíněně přípustná pro realizaci bytů správce a majitelů v ploše
smíšené výrobní.
K Návrhu územního plánu Brumovice a k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území nemá KHS
připomínky. Návrh územního plánu Brumovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
uplatnila v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.:
SÚJB/RO/24147/2020 ze dne 10.12.2020 doručený dne 14.12.2020):
K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., Atomového
zákona, sdělujeme, že se zaslaným návrhem Územního plánu Brumovice z hlediska působnosti
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při
činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, souhlasíme
a k uvedené věci nemáme žádné věcné připomínky.
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali v oblasti radiační
ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný zájem.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.
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Krajská veterinární správa SVS pro MSK
uplatnila v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.:
SVS/2020/135131-T ze dne 23.11.2020 doručený dne 23.11.2020):

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro projednání „Návrhu Územního plánu
Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s předloženým
„Návrhem Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“
souhlasí.
Odůvodnění:
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „Návrhu Územního plánu Brumovice a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ a skutečnosti, že 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.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí (koord.stanovisko)
uplatnil v rámci opakovaného veřejného projednání stanovisko ve znění (dopis zn.:
ŽP/18713/2020/DoL ze dne 15.12.2020 doručený dne 16.12.2020):
1. Ochrana přírody a krajiny
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny jako orgán
ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") věcně příslušný § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") a místně
příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění Č.j. MMOP
138675/2020 pozdějších předpisů (dále jen "správní řád)" sděluje na základě § 90 odst. 16 ZOPK ve
spojení s § 65 ZOPK, že k opakovanému veřejnému projednání ve věci návrhu Územního plánu
Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nemá připomínky.
2. Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto
orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nejsou záměrem dotčeny.
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Magistrát města Opavy jako orgán státní správy (ochrana ovzduší) nemá v procesu pořizování územně
plánovací dokumentace postavení dotčeného orgánu.
3. Odpadové hospodářství

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán v oblasti odpadového hospodářství
příslušný podle ustanovením § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 154 správního řádu
sděluje, že k "Opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Brumovice a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území" nemá připomínek.
4. Ochrana lesa
Ochrana lesa
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní
orgán") věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. b) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"lesní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 154 správního řádu
sděluje, že k "Opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Brumovice a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území" nemá ve smyslu lesního zákona připomínky.
Ochrana myslivosti
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen "správní
orgán") věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s
ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že k "Opakovanému veřejnému projednání návrhu
Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území" nemá ve smysl zákona
o myslivosti připomínky.
5. Ochrana vod
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný místně podle § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že k „Opakovanému
veřejnému projednání návrhu Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území“ z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, nemá připomínky.
6. Silniční správní úřad
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán vydává k tomuto
záměru souhlasné závazné stanovisko.
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40, odst.
4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným
orgánem státní správy z hlediska dotčení silnic II. či III. třídy. K předloženému návrhu Územního plánu
Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nemá námitek.
7. Památková péče
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Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Oddělení památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že s
předmětným návrhem Územního plánu obce Brumovice a jeho vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj
území souhlasí.
Odůvodnění:
Dotčený orgán obdržel dne 18.11.2020 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k
uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená
dokumentace záměru (zpracovatel: Magistrát města Opavy, Odbor výstavby a územního plánování,
IČ:00300535, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1).
Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů
chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných
zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.
II. SDĚLENÍ
1. Ochrana 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.
V souladu s ustanovením § 17 a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, je k vydání stanoviska k UPD obce příslušný krajský úřad, v tomto případě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Vyhodnocení
Stanovisko bylo doručeno včas. Stanovisko vzato na vědomí.

L)

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. d) 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, postupy dle § 10g zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
„stavební zákon“),
vydává,
k návrhu územního plánu (ÚP) Brumovice, jehož součástí je tzv. „SEA vyhodnocení“ vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
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životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 100/2001 Sb.),
souhlasné stanovisko
s uplatněním požadavků k zajištění minimálních dopadů
koncepce na životní prostředí:
1. Z2 – případnou výstavbu objektu zajistit tak, aby se nacházela nad úrovni Q100;
2. KPO1, KPO2 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a do funkčnosti
Územního systému ekologické stability;
3. KDS1 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a koordinovat vedení koridoru
s koridorem protipovodňových opatření;
4. KDD1 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a do funkčnosti Územního
systému ekologické stability a koordinovat vedení koridoru s koridorem
protipovodňových opatření.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 21.05.2019 oznámení o společném jednání o návrhu územního
plánu spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož
součástí je SEA vyhodnocení. Předkladatelem je Magistrát města Opavy.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území se konalo dne 06.06.2019 na Magistrátu města Opavy. Následně vydal
krajský úřad k návrhu ÚP Brumovice koordinované stanovisko č. j. MSK 75011/2019 ze dne
08.07.2019, ve kterém byl vysloven nesouhlas na úseku ochrany přírody a na úseku orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu. Následně bylo dne 11.11.2019 pod č. j. MSK
157251/2019 vydáno navazující stanovisko k návrhu ÚP Brumovice, ve kterém bylo toto
koordinované stanovisko přehodnoceno, a byl vysloven souhlas jak na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu i na úseku ochrany přírody.
V souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona krajský úřad obdržel dne 22.11.2019 žádost o
stanovisko k návrhu ÚP Brumovice dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro
vydání tohoto stanoviska (stanoviska, připomínky a případné výsledky konzultací).
Krajský úřad vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace na základě podkladu doručených na krajský úřad v rámci společného jednání o
tomto návrhu ÚP Brumovice, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb. (duben 2019), stanovisek a připomínek uplatněných v rámci
projednání návrhu ÚP Brumovice, a následně také výsledku konzultací.
Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (Ing. Pavla Žídková, duben 2019) bylo
provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy
ke stavebnímu zákonu. Návrh ÚP Brumovice je zpracován v jedné variantě.
Obsahem ÚP Brumovice je řada zastavitelných ploch určených pro smíšenou obytnou
zástavbu a pro podnikání. Tyto plochy jsou doprovázeny značným počtem ploch veřejné
zeleně, jejichž účelem je zlepšení klimatu, snížení hlučnosti, zvýšení estetiky krajiny a její
45

sorpční schopnosti a zvýšení biodiverzity území. Většina navrhovaných ploch byla převzata z
platného územního plánu. Zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na stávající
zástavbu tak, aby nedocházelo k rozšiřování zástavby do volné krajiny. Součástí návrhu ÚP
Brumovice je také návrh koridoru přeložky silnice I/57, koridoru pro elektrizaci a zkapacitnění
železnice a rozsáhlé koridory pro protipovodňová opatření. Jedná se záměry převzaté z
nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje.
Ze SEA vyhodnocení vyplývá:
Nejvýznamnější negativní vliv uplatnění územního plánu je zábor zemědělské půdy, včetně
doprovodných druhotných vlivů takového záboru. Přes zvážení významnosti záboru půdy byl
tento vliv s ohledem na dlouhodobost koncepce a potřebu zajištění dostatku vhodných ploch
pro bydlení i podnikání shledán akceptovatelným. Naopak pozitivním vlivem uplatnění ÚP
bude realizace přeložky silnice I/57, koridoru protipovodňových opatření a ploch veřejné
zeleně s doplněním územního systému ekologické stability.
Dalšími negativními vlivy jsou:
- možné negativní vlivy zrychleného odtoku dešťových vod do vodotečí, které mají již v
současné době vyhlášeno záplavové území;
- potenciální příspěvky k hlukové a imisní zátěži lokality pocházející zejména z obslužné
dopravy všech navrhovaných ploch;
- zvýšení nároků na odběry pitné vody a energií a odkanalizování splaškových vod;
- fragmentace území a zhoršení její průchodnosti z důvodu umístění rozsáhlé liniové stavby
přeložky I/57.

Mezi pozitivní vlivy naopak patří:
- posílení a upřesnění ÚSES;
- umožnění realizace protipovodňových opatření významného rozsahu;
- umisťování ploch s předpokladem rušivých vlivů mimo přímou návaznost na obytnou
zástavbu;
- využívání proluk v zástavbě a v přímé návaznosti na ni, což minimalizuje vlivy na krajinný
ráz.

Návrh ÚP je v souladu s relevantními koncepčními republikovými a krajskými dokumenty. V
SEA vyhodnocení nebyl konstatován vliv na území sousedního státu.
Závěrem zpracovatelka SEA konstatovala, že ÚP Brumovice nepřináší natolik významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, aby jej nebylo možno doporučit k realizaci. Pro některé z
ploch a koridorů byly navrženy podmínky pro minimalizaci negativních vlivů, které jsou
zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska.
Zpracovatelka v kapitolách 8 a 11 SEA vyhodnocení navrhla požadavky a opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí, a které jsou zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska.
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V rámci společného jednání o návrhu ÚP Brumovice byly podány stanoviska a připomínky,
které byly souhlasné, některé obsahovaly podmínky anebo doplňující či zpřesňující informace,
stanoviska bez zásadních připomínek, případně s požadavky, které nemají vliv na výsledky
posouzení vlivů ÚP na životní prostředí a nesouhlasná stanoviska, která byla řešena v rámci
navazujících řízeních. K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených orgánů krajský
úřad dále upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno těmito stanovisky,
případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona). Závěrem krajský úřad
uvádí, že toto stanovisko bylo vydáno na základě všech výše uvedených skutečností, s
ohledem na jeho projednání v rámci společného jednání a veškerých podkladů poskytnutých
v rámci projednání ÚP.
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č. j. MSK 29002/2016 ze dne
29.02.2016, kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán nebude
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Krajský úřad vydal toto stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace na základě návrhu ÚP Brumovice (Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.), SEA
vyhodnocení (Ing. Pavla Žídková, duben 2019, Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování
vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č. osvědčení 094/435/OPVŽP/95, č. j. rozhodnutí o
prodloužení autorizace 33369/ENV/16) a stanovisek a připomínek uplatněných v rámci
společného jednání.
Upozornění:
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení
územního plánu, 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.
Poučení:
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu a
nelze se proti němu odvolat.

M)

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Krajský úřad jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydal k návrhu Územního
plánu Brumovice stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona souhlasné stanovisko
s uplatněním požadavků. Níže jsou rozvedeny jednotlivé požadavky včetně sdělení, jak byly
zohledněny.
Požadavek
I. Z2 – případnou výstavbu objektu zajistit tak, aby se nacházela nad úrovni Q100.
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Zohlednění požadavku
Požadavek nebyl zohledněn.
Požadavek
II. KPO1, KPO2 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a do funkčnosti Územního systému
ekologické stability.
Zohlednění požadavku
Požadavek nebyl zohledněn.
Požadavek
III. KDS1 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a koordinovat vedení koridoru s koridorem
protipovodňových opatření.
Zohlednění požadavku
Požadavek nebyl zohledněn.
Požadavek
IV. KDD1 – minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně a do funkčnosti Územního systému
ekologické stability a koordinovat vedení koridoru s koridorem protipovodňových opatření.
Zohlednění požadavku
Požadavek nebyl zohledněn.

N)

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

V rámci veřejného projednání konaného dne 15.06.2020, kdy termín byl oznámen veřejnou
vyhláškou ze dne 11.05.2020 pod zn.: MMOP 49320/2020/OUP/WeJ vyvěšením na úřední
desce pořizovatele a obecního úřadu, bylo možné ze strany vlastníků pozemku a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněného investora nebo zástupce veřejnosti podat námitky ve
lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 22.06.2020.
V této lhůtě byly uplatněny níže uvedené námitky:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. Přemysl Illík
3. Martin Staníček Dis., Miroslava Staníčková
4. Miroslav Vyoral

1. námitka Ředitelství silnic a dálnic ČR
dopisem zn. 001141/11130/2020 ze dne 22.06.2020 doručený dne 22.06.2020
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Znění námitky č. 1
CITACE:
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Brumovice vznáší Ředitelství
silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) podle stavebního
zákona § 52 odst. 2 následující námitku:
Upravit popis veřejně prospěšné stavby ozn. KDS1.
Odůvodnění:
Opakovaně požadujeme (stejně jako v našem vyjádření ke společnému jednání – č. j.
001104/11300/2019 ze dne 21. června 2019) v textové části ÚPD „Návrh v kapitole „G.1. Vymezení
veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ vypustit u popisu
VPS ozn. KDS1 „v koridoru KDS1“, aby výsledný text vypadal takto: „přeložka silnice I/57 včetně
souvisejících dopravních staveb a vyvolaných přeložky sítí technické infrastruktury“. Některé
stavby vedlejší (dle § 2 odst. (9) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění), jejichž rozsah nelze v
současné době specifikovat, např. přeložky technické infrastruktury) přeložky inženýrských sítí),
opatření pro zajištění odvodnění a podobně, mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor.
Rovněž upozorňujeme na drobný překlep v kapitole „F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ v části „Koridory dopravní infrastruktury (DS)“, kde místo DS by
mělo být správně KDS.

Rozhodnutí o námitce:
Zastupitelstvo námitku akceptovalo.
Dokumentace byla upravena dle požadavku.
Odůvodnění:
§ 52 odst. 2 stavebního zákona taxativně vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny podat
námitku. Pokud tedy námitku vznesla osoba vymezena tímto ustanovením a v oprávněném
zájmu, nelze jí dále dělit dle jednotlivých částí na námitky a připomínky, ale je považována za
námitku v celém rozsahu. Tento postup vyplývá i z judikatury Nejvyššího správního soudu,
jmenovitě z rozsudku č. 1 Ao 1/2009 – 185a dříve v rozsudku č. 2 Ao 1/2008-51. Z uvedené
judikatury a taxativního vymezení oprávněných osob ve stavebním zákoně se při vyhodnocení
výhrad k návrhu opatření obecné povahy vychází z toho, kdo výhrady vznesl a nikoliv dle
kvality nebo obsahových náležitostí. V tomto případě je ŘSD ČR jako oprávněný investor, který
je v § 52 odst. 2 stavebního zákona mezi osobami, které mohou podat námitky, a takto je k
celému podání přistupováno. V tomto případě nepřísluší správnímu orgánu polemizovat nad
rámec zákona a je povinen v souladu se zákonem umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich
práva a oprávněné zájmy.

2. námitka Přemysl Illík
ze dne 20.05.2020 doručena dne 20.05.2020 zaevidovaná pod zn. č.j.. 53657/2020
Znění námitky č. 2
CITACE:
V nově navrhovaném územním plánu pro katastrální území č. 613142 Skrochovice je na parcele č. 764
poznámka TI (technická infrastruktura) a značka Z 31 (ČOV).
Jelikož jsem výhradním vlastníkem tohoto pozemku s daným návrhem nesouhlasím a žádám tímto o
jeho odstranění z územního plánu. S tímto pozemkem mám jiné úmysly (řešení tíživé situace s vodou),
ale OÚ Brumovice mi tento úmysl bezdůvodně blokuje již 22 let, bez mého souhlasu.

Rozhodnutí o námitce:
Zastupitelstvo námitku akceptovalo.
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Odůvodnění:
V místní části Skrochovice je v současné době vybudována kombinovaná kanalizační síť, která
odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od obyvatelstva. Jednotná kanalizace v
severovýchodní části území o délce 1 100 m je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Jedná se o
betonové potrubí o profilu DN 300 - DN 600 mm. Kanalizace je vyústěna bez čištění do
otevřeného příkopu, který ústí do řeky Opavy. Čištění odpadních vod v této části sídla je
zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající
kanalizace. Kanalizace je dle informaci provozovatele ve špatném technickém stavu. Na
stávající kanalizaci je napojeno cca 200 obyvatel.
Splašková kanalizace podél silnice I/57 v délce cca 750 m je ve správě obce Brumovice. Jedná
se o novou stoku z plastu DN 200. Kanalizace je zaústěna na ČOV typu BIOFLUID 9, vyčištěné
odpadní vody jsou vyústěné potoku Čížiny. Na kanalizaci je napojeno cca 50 EO. Kanalizace
a ČOV jsou v dobrém technickém stavu.
Čistírna odpadních vod v k. ú. Skrochovice byla do návrhu převzata z Územního plánu obce
Brumovice, který byl vydán v roce 1999. Uvedené námitce se vyhovuje, neboť vlastník
pozemku by neměl být nadměrně zatěžován a omezován záměrem, který po dobu 21 let
nedoznal žádné změny a nebyl zrealizován. V územním plánu se ČOV vypustí a likvidace
odpadních vod se ponechá stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění
odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých
domovních ČOV. Jako další alternativu je možné využít stávající septiky(žumpy) pro
mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních filtrech.

3. námitka Martin Staníček, Miroslava Staníčková
ze dne 15.06.2020 doručena dne 16.06.2020 zaevidovaná pod zn. č.j.. 65971/2020
Znění námitky č. 3
CITACE:
Dne 15.6.2020 proběhlo v sále hasičské zbrojnice v Brumovicích (Brumovice čp. 69), veřejné projednání
ve věci návrhu Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, kdy v
souladu s ust. § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona podáváme tímto námitku proti tomuto návrhu, jakožto
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení.
Námitku proti územnímu plánu podáváme z důvodu, že již 2x jsme zaslali na Obecní úřad Brumovice
emeilem žádost v rámci změny nového územního plánu obce, o změnu užívání pozemku parcelní č.
2627/1 o výměře 1956m2 v kú Brumovice, kterého jsme vlastníky a uvedenou parcelu by jsme chtěli
využít jako stavební parcelu, přičemž tento náš požadavek nebyl v rámci nového územního plánu obce
vůbec projednán. Ze strany Ing. Weiszové na veřejném projednání jsme byli informování o tom, že přes
náš uvedený pozemek vede aktivní povodňová zóna, kdy Vodní zákon č. 254/2001 Sb. na základě ust.
§ 67, zakazuje v této zóně provádět jakékoliv stavby, které nejsou ve veřejném zájmu a související s
protipovodňovými opatřeními. V novém územním plánu obce jsou však kolem našeho pozemku
navrženy protipovodňová opatření, které však nebyly doposud odpovědnými orgány realizovány. Náš
pozemek se nachází ve vzdálenosti cca 4 m, přes místní komunikaci, oproti našeho rod. domku čp. 12,
kde společně se svými dětmi bydlíme a proto se domníváme, že povodňová zóna, která byla v minulosti
vytýčené po povodni v roce 1996 přes náš pozemek je zcela bezdůvodná, protože pozemek se nachází
v zastavěné části obce a tímto nesprávným úředním rozhodnutím jsou nepřiměřeně omezena práva
užívání pozemku a značně je tento náš majetek znehodnocen. Proto žádáme v rámci tohoto řízení, aby
se odpovědné orgány k věci vyjádřily a případně změnili své stanovisko. Rádi bychom, aby nám byl
také vysvětlen pojem “Veřejný zájem”, ve kterém se mohou v aktivní povodňové zóně provádět stavby,
protože se domníváme, že veřejným zájmem státních orgánů, by mnělo být zejména umožnění plného
využívání osobního vlastnictví jeho majitelům, pokud nejsou tímto poškozeny práva jiného vlastníka. A
navíc by si měly zodpovědné orgány také uvědomit, že pokud občan vybuduje na svém pozemku novou
nemovitost a bude z ní odvádět výší daň, tak z toho bude mít zejména prospěch obec.
Na závěr tohoto podání, bychom chtěli požádat o písemné vyrozumění v zákonem stanovené lhůtě a
věcně příslušný správní orgán o dodržení základních zásad správního řádu, které vychází z ústavního

50

pořádku (ústava, listina základních lidských práv a svobod, judikatura českých soudů a evropského
soudu pro lidská práva).

Rozhodnutí o námitce:
Zastupitelstvo námitku neakceptovalo.
Odůvodnění:
Územní plán je, mimo jiného, v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění a s
požadavky zvláštních právních předpisů, tzn. i s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. Na vodním
toku Opava je Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství pod č.j. ŽPZ/1607/03 ze dne 26.03.2003 stanoveno „Záplavové území vodního
toku Opava ř. km 36,5-78,3“, a to včetně aktivní zóny záplavového území. Na vodním toku
Čižina je Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství pod č.j. ŽPZ/1669/03 ze dne 01.04.2003 stanoveno „Záplavové území vodního
toku Čižina ř. km 0,00-19,70“, a to včetně aktivní zóny záplavového území. Pozemek parc. č.
2627/1 (1956m2) v k. ú. Brumovice u Opavy je z 3/4 součástí aktivní zóny záplavového území
a z 1/4 součástí záplavového území. Jižní část tohoto pozemku je součástí koridoru pro
realizaci protipovodňových opatření.
Návrh Územního plánu Brumovice respektuje záplavová území vodních toku vydaná krajským
úřadem a vydaná omezení v záplavových územích dle ustanovení § 67 vodního zákona č.
254/2001 Sb. – „ V aktivní zóně záplavových území se 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,
zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů,
za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení
odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů
sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v
tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“
Návrh Územního plánu Brumovice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Jsou
respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území, včetně priority (26) „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat
do nich veřejnou infrastruktur jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou
rizika vzniku povodňových škod.“
Pozemek parc. č. 2627/1 v k. ú. Brumovice u Opavy s ohledem na výše uvedené nelze v
územním plánu vymezit jako plochu pro bydlení.

4. námitka Miroslav Vyoral
ze dne 18.06.2020 doručena dne 22.06.2020 zaevidovaná pod zn. č.j.. 68156/2020
Znění námitky č. 4
CITACE:

51

Žádám o změnu v zóně VZ určené pro zemědělskou výrobu a skladování, která se nachází na pravé
straně silnice z Brumovic do Heraltic za hřbitovem. V příloze jsem označil oranžovou barvou část VZ ,
o kterou se jedná. Toto místo je ideální pro rodinnou farmu. Proto chci, aby v novém územním plánu
byla zachována současná možnost výstavby bydlení (rodinný dům) pro farmáře.
A to ze tří důvodů:
1/ Praktický - o zvířata se musí pečovat ve dne i v noci (porody, hlídání mláďat ap.), umístění strojů,
vozidel ap.
2/ Bezpečnostní - ohlídat techniku, dobytek a zásoby.
3/ EU v rámci své politiky v zemědělství jednoznačně směřuje k podpoře menších farem.
Já sám jsem soukromý zemědělec a od roku 1993 na uvedené lokalitě hospodařím. Jsem již v
seniorském věku a nevím, jak dlouho budu pracovat. Bydlím v centru obce a vím, jak bylo obtížné
převážet prasnice před oprášením domů a po oprášení se selaty zpět. V dnešní době by už to nebylo
možné. Naši potomci se nebudou zabývat zemědělstvím, ale bydlení si ponechají. Proto pro zachování
farmy je potřebné bydlení pro farmáře.

Rozhodnutí o námitce:
Zastupitelstvo námitku akceptovalo.
Odůvodnění:
V územním plánu se doplní funkční podmínky využití plochy výroby a skladování – výroby
zemědělské (VZ) a to následujícím způsobem:
ve využití přípustném se doplní „ – byty majitelů, správců, hlídačů „, anebo se může doplnit
využití nepřípustné o znění „ – stavby pro bydlení, kromě bytů majitelů, správců, hlídačů“

V rámci opakovaného veřejného projednání konaného dne 21.12.2020, kdy termín byl
oznámen veřejnou vyhláškou ze dne 13.11.2020 pod zn.: MMOP 126565/2020/OUP/WeJ
vyvěšením na úřední desce pořizovatele a obecního úřadu, bylo možné ze strany vlastníků
pozemku a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora nebo zástupce
veřejnosti podat námitky ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do
28.12.2020.

V této lhůtě byla uplatněna níže uvedena námitka:
námitka Pavla Gattnera
dopisem evid. č. 142215/202 ze dne 22.12.2020 doručený dne 23.12.2020
Znění námitky
CITACE:
„Tímto vám sděluji, aby nešlo o duplicitní vyřizování, že na Krajský úřad - Moravskoslezský
kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava jsem podal
námitku na plánovanou změnu územního plánu obce Brumovice, která se týká rozšíření
ochranného pásma KP1 VTL plynovodu DN 300 HLUČÍN - OPAVA - BRUMOVICE na DN
500/PN 400 na pozemku č. parcely 4761, k. ú. Brumovice 613100, číslo LV 665. Na uvedené
parcele je vystavěný objekt k bydlení, jedná se o rodinný dům na č. parcely 619, č. p. domu je
284/2a. Tento objekt neomezuje ochranné pásmo stávajícího VTL plynovodu a nově navržené

52

ochranné pásmo územního plánování bude rodinný dům zásadně omezovat a negativně
ovlivňovat rozhodnutí v případě plánovaných přístaveb rodinného domu do budoucna.
Dále pak podal námitku týkající se k pozemku č. parcely 646, k. ú. Skrochovice 613142, číslo
LV 171, kde nesouhlasím s umístěním plynovodu a rozšíření ochranného pásma KP1
plynovodu DN 300 HLUČÍN - OPAVA - BRUMOVICE na DN 500/PN 400.
Na Váš odbor podávám námitku k umístění veřejné zeleně na č. parcely 646, k. ú.
Skrochovice 613142, číslo LV 171, důvodem je omezení užívání mé parcely.
Závěrem uvádím, že v případě potřeby mě kontaktujte na mém výše uvedeném tel. čísle,
případně zašlete zprávu na uvedený mail, ale vdané věci žádám být z Vaší strany vyrozuměný
písemně v zákonných lhůtách pro vyřízení.
Rozhodnutí o námitce:
Zastupitelstvo námitku neakceptovalo.
Odůvodnění:
K námitce se nepřihlíží, neboť v rámci opakovaného veřejného projednání bylo umožněno
uplatňovat námitky a připomínky k upravenému návrhu územního plánu, jenž byl upraven na
základě veřejného projednání konaného dne 15.06.2020. Uvedená námitka se netyká
provedených úprav návrhu územního plánu, jedná se o námitku, která měla být uplatněná při
veřejném projednání dne 15.06.2020.
Řešení plynoenergetické části územního plánu koncepčně vychází z nadřazených rozvojových
dokumentů, a to z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen
„PÚR ČR“) a z Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MSK (dále jen „A-ZÚR MSK“).
Regionální koncepce energetiky je stanovena v oborovém dokumentu Územní energetická
koncepce Moravskoslezského kraje (dále jen ÚEK). Požadavky z platné PÚR ČR jsou
obecného charakteru (viz např. čl. 30). A-ZÚR MSK vymezila veřejně prospěšné stavby a
veřejně prospěšná opatření na území obce Brumovice, které jsou respektovány a v ÚP
BRUMOVICE byly zapracovány. Konkrétně veřejně prospěšná stavba - P14 - přeložka a
stavební úpravy VTL plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN 40..
Územní plán Brumovice navrhuje pro stavební úpravy plynovodu (včetně dílčích přeložek)
koridor technické infrastruktury - plynoenergetiky s označením KP1. Účelem stavebních úprav
VTL plynovodu je především zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek zemního plynu
vzhledem k jeho zvyšující se spotřebě a nahrazení původního VTL plynovodu z důvodu jeho
končící životnosti. Nový plynovod je veden převážně v souběhu se stávající trasou, dílčí
přeložky na území Brumovic jsou nutné z důvodu zachování plynulé dodávky zemního plynu
a s ohledem na kolizi se záměrem přeložit silnici I/57 do nové polohy. V místě křížení trasy
koridoru plynovodu a koridoru pro přeložku silnice I/57 je pak nutno na úrovni podrobnější
projektové dokumentace stanovit podmínky, za kterých toto křížení bude realizováno a
stanovit opatření, která neztíží realizaci obou záměrů.
Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejná (ozn. ZV)
Plocha je vymezena v koridoru pro přeložku VTL plynovodu v k. ú. Skrochovice za účelem
zlepšení podmínek pro zasakování dešťových vod v lokalitě, na kterou navazuje zastavitelná
plocha smíšená obytná označená Z23. Po zpracování podrobnější dokumentace pro trasu VTL
plynovodu by mohla být v okrajové části plochy vysázena také vzrostlá zeleň, která bude mít
zároveň funkci izolační vůči přeložce silnice I/57.
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O)

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky k návrhu mohly být uplatněny jednak dle § 50 odst. 3 stavebního zákona ve fázi
společného jednání a následně pak v rámci veřejného projednání dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona. Obě dvě možnosti byly oznámeny veřejnou vyhláškou:
- ze dne 22.05.2019 zn.: MMOP 60788/2019/HAUP/WeJ,
- ze dne 11.05.2020 zn: MMOP 49320/2020/OUP/WeJ,
která byla vyvěšena fyzicky na úřední desce pořizovatele a obecního úřadu obce Brumovice
po dobu min. 15 dnů, zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně bylo
zveřejnění projednávaného návrhu územního plánu v rámci § 50 odst. 3 stavebního zákona
společně s dotčenými orgány jednotlivě oznámeno dalším organizacím podílejících se na
ochraně veřejných zájmů a známým správcům technické a dopravní infrastruktury, kdy jejich
uplatněná podání jsou vyhodnocena jako připomínky.

Připomínky uplatněné podle § 50 odst. 3 stavebního zákona (termín do 08.07.2019)
Jednotlivě bylo jednání o návrhu územního plánu a možnosti uplatnit připomínky oznámeno
následujícím adresátům, kdy uplatněné připomínky včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny
následovně:
(zvýraznění značí uplatnění připomínky, a to v termínu):












Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování
Národní památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava
Česká geologická služba. Klárov 3, 118 21 Praha 1
Policie ČR, Správa SM kraje, odbor spojovací a výpočetní techniky, 30. dubna 24, 728
99 Ostrava
Lesy ČR, s. p., lesní správa Opava, Stará silnice 4, 746 01 Opava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45
Ostrava
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
České dráhy, a.s.
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno

Z důvodu přehlednosti a obsáhlosti obdržených připomínek nemusí být dále uvedeno jejich
plné znění, které je součástí dokladů o pořízení územního plánu.
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Národní památkový ústav (dopis zn.: NPU-381/39487/2019 ze dne 11.06.2019 doručený
12.06.2019)
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě (dále NPÚ), obdržel dne 20. 5. 2019
písemnou žádost Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta a územního plánu, č. j. MMOP
59212/2019, o písemné vyjádření k návrhu Územního plánu Brumovice.
Etapa pořizování územního plánu:
Návrh Územního plánu Březová – společné jednání
Pořizovatel územního plánu:
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP
Zpracovatel územního plánu: Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Ing. arch. Vladimíra Fusková
Řešené území: k. ú. Brumovice, k. ú. Skrochovice, k. ú. Úblo
Podkladem pro zpracování písemného vyjádření odborné organizace byla dokumentace zveřejněná na
stránkách města Opava: www.opava-city.cz/cs/uzemni-plan-brumovice.
Kulturními hodnotami řešeného území chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů jsou:
- nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod
číslem rejstříku a památkově chráněná území. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách
NPÚ: http://pamatkovykatalog.cz/.
- území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, kterým je celé řešené území.
Vyjádření NPÚ k návrhu Územního plánu Brumovice
NPÚ s předloženým návrhem územního plánu souhlasí za předpokladu opravy a doplnění údajů:
1. v koordinačním výkresu nutno opravit označení kulturních památek:
o 52009/8-4064 kaple čp. 87, parc. č. 3905/7
o 18305/8-1338 kostel Narození Panny Marie

2. v koordinačním výkresu a textové části návrhu ÚP nutno doplnit prokázaná archeologická naleziště
UAN I a UAN II
o zřícenina hradu Vartnov, UAN I, poř. č. SAS: 15-32-01/1, ID SAS 15360
o Benešovský kopec, UAN I, poř. č. SAS: 15-32-02/1, ID SAS 15362
o středověké a novověké jádro obce, UAN II, poř. č. SAS: 15-32-07/2, ID SAS 15364, 15365
o středověké a novověké jádro obce, UAN II, poř. č. SAS: 15-32-01/2, ID SAS 15361
o UAN II, ID SAS 33181
Odůvodnění
Ad 1., 2. Do územního plánu byly zapracovány limity ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno opravit a doplnit dokumentaci pro její správnost a
kompletnost z důvodu ochrany chráněných památkových hodnot.
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Územní plán řeší ochranu kulturních hodnot způsobem odpovídajícím možnostem daným stavebním
zákonem.
Upozornění
Upozorňujeme, že celé dotčené území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu je nutné dle ustanovení odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a následně umožnit některé z oprávněných organizací
provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1 a 2, § 22,
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně je třeba
postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění
archeologických výzkumů.

Vyhodnocení
Připomínka byla zohledněna.

Česká geologická služba (dopis zn.: ČGS-441/19/377*SOG-441/381/2019 ze dne
01.07.2019 doručený 01.07.2019)
Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla
informována oznámením Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta a ÚP, čj. MMOP
59212/2019 / HAUP/WeJ, ze dne 15. května 2019, o konání společného jednání o návrhu Územního
plánu Brumovice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brumovice na udržitelný rozvoj území.
Na základě oznámení Magistrátu města Opavy, čj. MMOP 16358/2016/HAUP/WeJ ze dne 8. února
2016, se ČGS vyslovila vyjádřením čj. ČGS-441/16/0241*SOG-441/115/2016 ze dne 2. března 2016 k
Návrhu zadání Územního plánu Brumovice.
Česká geologická služba po prostudování příslušných podkladů konstatuje, že ke společnému
jednání o návrhu Územního plánu Brumovice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brumovice na
udržitelný rozvoj území neuplatňuje připomínky, neboť tento není v konfliktu s geologickými zájmy
chráněnými podle zvláštních právních předpisů.

Vyhodnocení
Vzato na vědomí.

Lesy ČR, s.p. lesní správa Opava (dopis zn.: LCR106/000490/2019 ze dne 03.06.2019
doručený 06.06.2019)
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Opava Vám k Návrhu územního plánu Brumovic zasílá
následující stanovisko:
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S návrhem územního plánu Brumovic souhlasíme za předpokladu, že jím nebudou přímo dotčeny lesní
pozemky s právem hospodařit pro LČR, s. p., v opačném případě požadujeme předchozí vyrozumění.
Při stavebních úpravách žádáme o dodržení vzdálenosti 50 m od hranice lesního porostu, dle platného
znění Lesního zákona č. 289/1995 Sb.
Návrh územního plánu Opavy zahrnuje zavedení prvků ÚSES (LBC, RBK apod.). Lesní správa
neshledává důvod pro jejich realizaci, jelikož les plní přirozenou funkci ekologické stability a jakékoliv
narušení je zásahem nepřirozeným a umělým.

Vyhodnocení
Připomínka nebyla akceptována. V tomto smyslu byla připomínka vzata na vědomí.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (dopis zn.: 9773/V013603/2019/SZ ze
dne 10.06.2019 doručený 20.06.2019) se vyjádřily z hlediska své působnosti k návrhu
územního plánu v oblasti:
Popis:
Hlavním cílem navržené koncepce je vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj správního území obce.
Základní koncepce rozvoje území obce Brumovice:
- k. ú. Brumovice
- U sídla Brumovice respektuje převažující funkci obytnou, významnou funkci výrobní a doplňující
funkci obslužnou
- Navržený rozvoj sídla navazuje na dosavadní stavební vývoj a stanovuje podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití, do kterých je území sídla rozčleněno
- Vymezuje zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu, stavby a zařízení související s obytnou
zástavbou a občanského vybavení za účelem stabilizace a růstu počtu trvale bydlících obyvatel
- Vymezuje zastavitelné plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit zejména z oblasti výroby a
skladování - výroby zemědělské
- k. ú. Skrochovice
- u sídla Skrochovice respektuje převažující funkci obytnou a doplňující funkci výrobní
- navržený rozvoj sídla navazuje na dosavadní stavební vývoj a stanovuje podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití, do kterých je území sídla rozčleněno a stabilizuje stávající
plochy dle způsobu využití, jejichž rozvoj je limitován stanoveným záplavovým územím vodních
toků Opavy a Čižiny
- vymezuje zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu, stavby a zařízení související s obytnou
zástavbou za účelem stabilizace a růstu počtu trvale bydlících obyvatel
- k. ú. Úblo
- u sídla Ublo respektuje převažující funkci obytnou a doplňující funkci výrobní
- u sídla Kolná respektuje funkci obytnou a rekreační
- u sídla Pocheň respektuje převažující funkci rekreační a doplňující funkci obytnou
- zastavitelné plochy nejsou v tomto k. ú. vymezeny s ohledem na chybějící technickou
infrastrukturu
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Stanovisko k zásobování vodou:
V k. ú. Skrochovice, Úblo a Brumovice u Opavy se nenachází vodovody v majetku, příp. provozování
SmVaK Ostrava a.s.
Stanovisko k odkanalizování a čištění odpadních vod:
V k. ú. Úblo a Brumovice u Opavy se nenachází kanalizace v majetku, příp. provozování SmVaK
Ostrava a.s.
Skrochovice
- kanalizační síť v majetku SmVaK Ostrava a.s.
V místní části obce Brumovice - Skrochovice je v současné době vybudována jednotná kanalizační síť,
která odvádí splaškové a dešťové odpadní od obyvatelstva. Splaškové odpadní vody z jednotlivých
domů jsou před vypouštěním do kanalizace předčištěné v domovních septicích. Kanalizace je vyústěna
bez čištění do otevřeného příkopu, který dále ústí do řeky Opavy. Na stávající kanalizaci je napojeno
cca 144 obyvatel.
Výhled:
SmVaK Ostrava a.s. zpracovala studii (v roce 2015) pro nalezení optimálního řešení likvidace
odpadních vod z této zástavby v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb.
v platném znění - Zákonem o vodách, a to vybudováním ČOV. Předpokládané umístění nové ČOV je v
prostoru před stávajícím výustním objektem kanalizace DN 700 PP (parc. č. 780, 781, 765, k. ú.
Skrochovice)

Obecné podmínky:
• Veškerou zástavbu, stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo
kanalizačního potrubí, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stranu
-

u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně — 1,5 rn,
u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm — 2,5 rn,
u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 ‚0
m od vnějšího líce.

• U zástavby 3 a více domů, která bude navržena ve vzdálenosti větší než 50 m od stávajícího
kanalizačního řadu, požadujeme řešit odkanalizování prodloužením kanalizace do dané lokality.
• Do kanalizace v majetku SmVaK Ostrava a.s. lze v současné době napojit pouze dostatečně
předčištěné odpadní vody. Vypouštěné odpadní vody musí splňovat následující limity:
• Projektové dokumentace všech vodohospodářských staveb ve všech stupních požadujeme předložit
vyjádření.
• Vodovodní i kanalizační řady požadujeme zahrnovat mezi stavby veřejně prospěšné.

Vyhodnocení
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Připomínce nebylo vyhověno. Obsah připomínky je směřován k již konkrétním technickým
řešením, které jsou nad rámec řešení územního plánu.

Povodí Odry, s.p. (dopis zn.: POD/08601/2019/9231/0.613 ze dne 08.07.2019 doručený
09.07.2019)
Řešené území tvoři k.ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice a Úblo, kde se v naši správě nachází podle
vyhlášky č. 178/2012 Sb. významné vodní toky Opava a Čižina, dále vodní tok Hořina a některé
bezejmenné toky. Záplavové území vodního toku Opava bylo ve smyslu § 66 Zákona o vodách č.
254/2001 Sb. v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne
26.03.2003 s č. j. ŽPZ/1607/03, zápIavové území vodního toku Čižina bylo ve smyslu § 66 Zákona o
vodách č. 254/2001 Sb. v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne
01.04.2003 s č.j. ŽPZ/1669/03.
Územním plánem je vymezeno celkem 38 zastavitelných ploch smíšených obytných, výroby a
skladováni, rodinné rekreace, veřejných prostranství, komunikaci apod. Koncepce zásobováni obyvatel
pitnou vodou zůstane zachována. Rovněž zůstane zachován stávající systém odkanalizováni a čištění
odpadních vod v sídlech Brumovice, Úblo, Kolná a Pocheň. Ve Skrochovicích je pro realizaci čistírny
odpadních vod vymezena plocha technické infrastruktury Z31. Tato plocha je vymezena v záplavovém
území a aktivní zóně záplavového území řeky Opavy. Schematické zakreslení ČOV je mimo aktivní
zónu. V jihovýchodní části obce jsou vymezeny plochy POL1 a POL2 pro realizaci 2 suchých nádrží.
Dále je zde územním plánem navrženo zatrubnění hlavního odvodňovacího zařízení HOZ 01. V souladu
s komplexními pozemkovými úpravami jsou v řešeném území navrženy příkopy P1-1 až P 1-3, P2-1,
P2-2, PL1 a PL2. Pro zachycení extravilánových přívaIových za účelem ochrany zastavěného území
jsou územním plánem navrženy další záchytné příkopy s označením Px. Pro investiční záměr státního
podniku Povodí Odry „Opatření ve výustní trati Čižiny, Pustý Mlýn“ jsou vymezeny koridory KPO1 a
KPO2, ve kterých nebudou povolovány nové stavby trvalého charakteru,
které by významně ztížily nebo znemožnily realizaci těchto protipovodňových opatření. Tato
protipovodňová opatřeni jsou zařazena mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit.
Z hlediska správce povodí (§ 54 zák. 254/2001 Sb. o vodách v platném zněni) a správce výše uvedených
vodních toků uvádíme následující:
• Stavba „Opatřeni ve výustní trati Čižiny, Pustý Mlýn“ je do územního plánu zapracována v souladu s
aktuální projektovou dokumentaci.
• Ačkoliv umístěni ČOV v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území není v rozporu se
Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb.. návrh hodnotíme jako nevhodný a doporučujeme přemístěni ČOV.
V případě, že to nebude možné upozorňujeme na skutečnost, že bude muset být velkým vodám
uzpůsoben konkrétní návrh ČOV.
• Uzemním plánem jsou v jihovýchodní části obce navrhovány 2 plochy pro realizaci suchých nádrži a
dále zatrubnění hlavního odvodňovacího zařízení HOZ 01. (Upozorňujeme, že podle Centrální evidence
vodních toků, kterou spravuje Ministerstvo zemědělství, není v dané lokalitě žádné odvodňovací
zařízení evidováno. K samotnému návrhu se lze z hlediska správce povodí vyjádřit až po předložení
technického řešeni navrhovaných staveb.

Vyhodnocení
Vzato na vědomí.
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Ředitelství silnic a dálnic (dopis zn.: 000685/11300/2018 ze dne 18.05.2018 doručený dne
23.05.2018)
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Brumovice vznáší Ředitelství
silnic a dálnic ČR podle Stavebního zákona § 50 odst. 3 následující připomínky:
1) Upravit popis veřejně prospěšné stavby ozn. KDS1
2) Upravit přípustné využití ploch přiléhajících ke koridoru KDS1
Odůvodnění:
ad 1) Požadujeme v textové části ÚPD „Návrh" v kapitole „G.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastniť vypustit u popisu VPS ozn. DKS1 „v koridoru
KDS4“, aby výsledný text vypadal takto: „přeložka silnice I/57 včetně souvisejících dopravních staveb a
vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury". Odůvodnění viz ad 2) níže.
ad 2) Některé stavby vedlejší (dle § 2 odst. (9) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění), jejichž rozsah
nelze v současné době specifikovat, např. přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí),
opatření pro zajištění odvodnění a podobně, mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor.
V souvislosti s výše uvedeným požadujeme, aby v plochách navazujících na vymezený koridor KDS1
byly v jejich přípustném využití uvedeny stavby veřejné dopravní infrastruktury a TI (vedlejší stavby).
K ostatním částem návrhu územního plánu Brumovice nemáme připomínky.

Vyhodnocení
Vzato na vědomí. Stanovisko bylo zapracováno.

Možnost uplatnit připomínky podle věty druhé § 50 odst. 3 k návrhu územního plánu
dále využili:



Ing. Ladislav Válek, Ing. Marie Válková
Tomáš Kořistka

Ing. Ladislav Válek, Ing. Marie Válková
Připomínka uplatněna včas dne 03.06.2019 ve znění:
Podáváme připomínku k technické infrastruktuře, a to v části návrhu odvodňovacího přikopu v části
obce Brumovice. V návrhu je zakreslen odvodňovací příkop, který vede i přes naše pozemky. Jedná se
o parcely v k. ú. Brumovice u Opavy, zapsané na LV č. 490, a to konkrétně pare. č. 4703, pare. č. 3933,
pare. č. 13/2, a pare. č. 16 a na LV č. 214 pare č. 15. Tyto parcely návrh odvodňovacího příkopu
převážně přetíná v polovině. Z tohoto důvodu máme za to, že tento návrh významně znehodnocuje náš
majetek a považujeme jej za hrubý zásah do našich vlastnických práv a za významné omezení práva
užívání zahrady.
Samozřejmě chápeme potřebu vybudování odvodňovacího příkopu, protože může nastat situace
neočekávaných přívalových dešťů. Proto Vám navrhujeme možnost náhradního řešení. Odvodňovací
příkop je možno vést po kraji naší parcely pare. č. 4703 a dále by pokračoval okrajem parcel pare. č.
4693, pare. č. 4739 a pare. č. 3934/3, kde by navázal na plánovanou trasu. Na těchto parcelách v
minulosti byly odvodňovací příkopy a také sklon pozemků nebrání tomu, aby byly obnoveny.
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Věříme, že naše připomínky při dalším projednávání budou přijaty, zvláště když navrhovaná trasa se
nachází převážně na obecních pozemcích a nikoho dalšího kromě nás neomezuje v jeho vlastnických
právech.

Vyhodnocení
Připomínce bylo vyhověno.

Tomáš Kořistka
Připomínka uplatněna včas dne 29.05.2019 ve znění:
Jako vlastník pozemku parc. č, 1630/2 v k.ú. Úblo nesouhlasím s navrhovaným využitím ZZ - Plochy
zemědělské - zahrady. Do budoucna mám zájem na mém pozemku vystavět stavbu pro rodinnou
(individuální) rekreaci - chatu, nebo rekreační domek. Proto požaduji zahrnout můj pozemek do
ploch rekreace rodinné (RR), ve kterých lze moje záměry realizovat.

Vyhodnocení
Připomínce bylo vyhověno.

Připomínky uplatněné podle § 52 odst. 3 stavebního zákona (termín do 22.06.2020)
V rámci veřejného projednání konaného dne 15.06.2020, kdy termín byl oznámen veřejnou
vyhláškou ze dne 11.05.2020 pod zn.: MMOP 49320/2020/OUP/WeJ vyvěšením na úřední
desce pořizovatele a obecního úřadu, bylo možné ze strany veřejnosti podat připomínky ve
lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 22.06.2020. Uplatněné
připomínky včetně jejich vyhodnocení zastupitelstvem obce BRUMOVICE jsou uvedeny
následovně:
(zvýraznění značí uplatnění připomínky, a to v termínu):












Krajský úřad MSK, odbor územ. plánování, staveb. řádu a kultury, 28. Října 117,
Ostrava 702 18
České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, Praha
ČEZ, Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín IV- Podmokly 405 02
GasNet,s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, Ostrava
T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 Chodov
Národní památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava
Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, Praha 6
Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 118 21 (po termínu)
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Policie ČR, Správa SM kraje, odbor spojovací a výpočetní techniky, 30. dubna 24, 728
99 Ostrava
Lesy ČR s. p., lesní správa Opava, Stará silnice 4, Opava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45
Ostrava (po termínu)
Obec Úvalno
Obec Býkov- Laryšov
Obec Lichnov
Obec Sosnová
Obec Velké Heraltice
Obec Holasovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dopis zn.: 001141/11130/2020 ze dne 22.06.2020 doručený
22.06.2020)
VYHODNOCENO JAKO NÁMITKA, OPRAVNĚNÝ INVESTOR.

Národní památkový ústav (dopis zn.: NPÚ-381/35744/2020 ze dne 04.06.2020 doručený
05.06.2020
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace
stanovuje následující připomínky k návrhu Územního plánu Brumovice:
1. V koordinačním výkresu opravit označení kulturní památky č. r. 18305/8-1338 kostel
Narození Panny Marie (ve výkresu je chybně uvedeno číslo rejstříku, a to 180305/8-1338).
2. V textové části návrhu ÚP doplnit chybějící prokázané archeologické naleziště UAN II (v
části A. „Textová část“ i v odůvodnění v části B „Textová část“ chybí UAN II – (Pocheň), poř.
č. SAS: 230).
Zdůvodnění:
Ad 1., 2. Do územního plánu byly zapracovány limity ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno opravit a doplnit dokumentaci pro její
správnost a kompletnost z důvodu ochrany chráněných památkových hodnot. Oprava a
doplnění byly sice již do aktuálně předloženého návrhu ÚP provedeny na základě našich
připomínek stanovených ve vyjádření č. j. NPU-381/39487/2019 ze dne 11. 6. 2019 k návrhu
Územního plánu Brumovice v rámci společného jednání, ale nebyly realizovány v úplnosti.
Územní plán řeší ochranu kulturně-historických hodnot způsobem odpovídajícím možnostem
daným stavebním zákonem.
Upozornění:
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Celé dotčené území je třeba chápat jako území s archeologickými nálezy. V případě realizace
stavební činnosti je nutné dle ustanovení odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem
zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (on-line formulář je k
dispozici na adrese http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/) a následně umožnit některé
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody
uzavřené podle odst. 1 a 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Obdobně je třeba postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Vyhodnocení
Zastupitelstvo připomínku akceptovalo.
Připomínka byla v územním plánu zapracována.

Česká geologická služba, správa oblastních geologů (dopis zn.: ČGS-441/20/381*SOG441/0364/2020 ze dne 24.006.2020 doručený dne 24.06.2020) – PO TERMÍNU
K projednávanému návrhu Územního plánu Brumovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území má ČGS následující doplňující informace:
Textová část Územního plánu Brumovice
str. 20, kap. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ČGS doporučuje do této části kapitoly
také doplnit text o poddolované území 4466 – Brumovice u Opavy. 18

Posouzení územního plánu Brumovice z hlediska vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb.
str. 15, kap. 3.2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
ČGS doporučuje do kapitoly geologické a geomorfologické poměry doplnit odstavec týkající
se geologie území. Geologická charakteristika zájmového území byla popsána ve stanovisku
ČGS, čj. ČGS-441/16/0241*SOG-441/115/2016 ze dne 2. března 2016.
Z geologického hlediska je zájmové území budováno horninami Nízkého Jeseníku
karbonského stáří. Jedná se o flyšové sedimenty moravického souvrství: prachovce,
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prachovité a jílovité břidlice s polohami jemnozrnných drob, které se střídají se středno- až
hrubozrnnými drobami. Jsou většinou tektonicky postiženy puklinami a drobnými zlomy.
Z období sálského zalednění středního pleistocénu zůstaly v jejich nadloží uloženy pestré
glacifluviální písky a štěrky a zrnitostně nevytříděné písky a jíly – tilly, které jsou překryty
převážně nevápnitými sprašovými hlínami a sprašemi pocházejícími z posledního pleniglaciálu
svrchnopleistocenního stáří. U Pustého mlýna se v nadloží tillu vyskytují písčité štěrky tzv.
hlavní terasy. V zářezech a při úpatí svahů se ukládaly písčitohlinité až hlinitopísčité svahové
a splachové sedimenty. V údolní nivě řeky Opavy a jejích pravostranných přítoků Hořina a
Čižina jsou uloženy písčitohlinité povodňové sedimenty holocenního stáří.
str. 17, kap. 3.2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
ČGS doporučuje do textu, kvůli jednoznačnosti, doplnit plný název poddolovaného území i
s jeho identifikačním číslem (4466 – Brumovice u Opavy).
ZÁVĚR
Česká geologická služba po prostudování příslušných podkladů konstatuje, že kromě výše
uvedených informací v rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Brumovice a
jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území neuplatňuje připomínky.
Vyhodnocení
Připomínka byla uplatněna po stanoveném termínu. Zastupitelstvo k připomínce
nepřihlíželo.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (dopis zn.: 9773/V015391/2020/SA ze
dne 16.06.2020 doručený 25.06.2020) – PO TERMÍNU

Vyhodnocení
Připomínka byla uplatněna po stanoveném termínu. Zastupitelstvo k připomínce
nepřihlíželo.

Regina Galvasová (dopis doručený dne 22.06.2020 zaevidovaný po zn. č. j. 70299/2020)
Připomínka k návrhu územního plánu. Nevyhovující šířka vozovky komunikace parc. č. 376 od
křižovatky ulice Mostní po křižovatku ulice Hraniční a komunikace parc. č. 77/1 v k. ú.
Skrochovice.
Navrhuji vozovku upravit do šíře obecního pozemku a odvodnit ji odvodňovacími žlaby.
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Vyhodnocení
Zastupitelstvo připomínku neakceptovalo.
Připomínka je nad podrobnost řešení územních plánu, konkrétní návrh je předmětem
podrobnější dokumentace.

Další připomínky nebyly při projednání Územního plánu BRUMOVICE uplatněny. Úplné znění
připomínek je součásti dokladů o pořízení, která se po vydání územního plánu ukládá u obce,
pro kterou byl územní plán pořízen.

V rámci opakovaného veřejného projednání konaného dne 21.12.2020 nebyly uplatněny
žádné připomínky.
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