Elektronický podpis - 20.7.2020
Certifikát autora podpisu :

*KUMSX02AMQTU*

Jméno : Ing. arch. Beata Vinklárková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 29.1.2021 09:00:41-000 +01:00

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
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Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“
nebo také „pořizovatel“), jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust. § 7 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), je v souladu s ust. § 42b odst. 2 v návaznosti na ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona
povinen návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení
o konání veřejného projednání doručit veřejnou vyhláškou. Pro úplnost je nutno uvést, že předmětná koncepce
je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 42a a násl. stavebního zákona. Krajský úřad tímto oznamuje:
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území
se bude konat 8. 9. 2020 v 9:30 hodin
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem na ulici 28. října 117 v Ostravě,
v zasedací místnosti zastupitelstva kraje č. C 210.
Vzhledem k rozsahu nelze návrh aktualizace této územně plánovací dokumentace zveřejnit na úřední desce,
proto krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) uvádí následující:
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) byly vydány Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo“) dne 22. 12. 2010 jako opatření obecné povahy a nabyly
účinnosti dne 4. 2. 2011. První aktualizace této krajské územně plánovací dokumentace probíhala na základě
zprávy o jejím uplatňování v letech 2013–2018. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, která změnila ZÚR MSK vydané v roce 2010, byla vydána dne 13. 9. 2018 a nabyla účinnosti dne
21. 11. 2018. Aktualizace č. 1 ZÚR MSK včetně úplného znění je veřejně dostupná na adrese:
https://www.msk.cz/uzemni_planovani/index.html.
Usnesením č. 10/1053 zastupitelstvo dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 2 ZÚR MSK včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle ust. § 42a a násl. stavebního zákona
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z vlastního podnětu. Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace se
podle ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává a vydává pouze v rozsahu měněných částí.
Obsahem návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je zejména:


úprava kapitoly D.I.1. Silniční doprava:
→

vypuštění údajů o kategorii a šířkovém uspořádání u všech koridorů silniční dopravy;

→

koridor D55 – upraven na základě územní studie „Vedení silnice I/56 v úseku Opava – Ostrava
v aktualizovaných parametrech“ – koridor je v místech plánovaných mimoúrovňových
křižovatek a napojení na stávající silniční síť rozšířen;

→

koridor DZ1 – upraven na základě „TS – I/11 Opava-Komárov, jižní obchvat“ – koridor je
prodloužen směrem na Opavu tak, aby zahrnoval celou plochu pro umístění MÚK s nově
navrhovanou přeložkou silnice II/467 ve směru na Štítinu včetně napojení na stávající silniční
síť, současně je prodloužen východním směrem na Mokré kvůli napojení na stávající silnici
I/11;

→

koridor územní rezervy D535 – upraven na základě technické studie „Přeložka silnice II/467,
Štítina“ – koridor je zkrácen o svůj jižní koncový úsek s napojením na silnici I/11 na území
Štítiny, v tomto úseku je vymezen nový koridor DZ24 pro napojení silnice II/467 na I/11
prostřednictvím MÚK včetně obchvatu Štítiny;

→

koridory D40, D41 a D42 – sloučení koridorů v celém úseku Hrádek – Jablunkov – Mosty
u Jablunkova – st. hranice ČR/Slovensko do jednoho s označením D40, úprava směrového
vedení koridoru v souladu se skutečným polohopisným vymezením stávající silnice I/11;

→

koridory D20, D21, D22, D23 a D24 – upraveny na základě technické studie „Silnice I/11 Opava
– Bruntál, studie modernizace tahu“, úpravy reagují na změny návrhu vedení a směrového
řešení přeložky silnice I/11 v jednotlivých úsecích, stávající vymezení koridorů je již neaktuální;

→

koridory D29 a D34 – vypuštěny z důvodu dokončené realizace a zprovoznění staveb;

→

koridor D15 – vznik sloučením stávajících samostatných koridorů D15, D16 a nově vymezeného
úseku v rozsahu původního vymezení koridoru územní rezervy D511, vypuštění koridoru
územní rezervy D516;

→

koridor D30 – vznik sloučením stávajících samostatných koridorů D30, D31 a nově vymezeného
úseku v rozsahu původního vymezení koridoru územní rezervy D521, vypuštění koridoru
územní rezervy D512;

→

koridor DZ5 – dílčí úprava včetně změny šířky koridoru na základě podkladu „I/67 Bohumín –
Karviná, audit záměru“, v prostoru navrhované křižovatky Dolní Lutyně je koridor rozšířen z 500
m na 700 m tak, aby zahrnoval i plochu pro napojení přeložky na stávající silniční síť, v úseku
Koukolná – Karviná je koridor veden v nové poloze severně od původní stopy;

→

koridor DZ23 – upraven na základě technické studie „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ –
vypuštění krátkého koncového úseku koridoru v prostoru křižovatky silnice I/11 se silnicí II/467
ve směru na Štítinu, lokální rozšíření pro napojení na stávající silniční síť;

→

koridor DZ24 – nový koridor vymezený na základě technické studie „Přeložka silnice II/467,
Štítina“ pro umístění přeložky silnice II/467 vedené od přeložky silnice I/11 MÚK Komárov,
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východ (viz koridor DZ1), v nové trase se severozápadním obchvatem Štítiny a napojením na
stávající silnici II/467 na rozhraní obcí Štítina a Kravaře, nahrazuje koncový jižní úsek územní
rezervy D535;



→

koridor DZ25 – nový koridor vymezený na základě územní studie „Vedení silnice /57 Kunín –
Šenov – Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“ pro umístění přeložky silnice I/57
v trase oddáleného východního obchvatu sídel Kunín a Šenov u Nového Jičína, nahrazuje
původní koridor územní rezervy D502;

→

koridor DZ26 – nový koridor vymezený na základě technické studie „Silnice I/57 Vrchy –
obchvat“ v místě koridoru původní územní rezervy D501 s rozšířením severní okrajové části
koridoru tak, aby zahrnoval i plochu pro napojení přeložky na stávající silniční síť;

→

koridor D49 – sloučen s prostorově samostatně vymezeným západním segmentem koridoru
D50;

→

koridor D75 – vypuštěn s tím, že je tento původně samostatně vymezený koridor sloučen
s navazujícím koridorem D77;

úprava kapitoly D.I.2. Železniční doprava:
→





koridor D164 – sloučen se stávajícím navazujícím koridorem D165;

úprava kapitoly D.II.2 Plynoenergetika:
→

koridor P2 – vypuštěn, žádný z provozovatelů nepotvrdil sledování tohoto záměru v rámci
dalšího rozvoje plynárenské soustavy;

→

koridor P14 – propojení tří původně samostatných úseků do jednoho společného koridoru;

úprava kapitoly D.IV. Plochy a koridory ÚSES:
→

úprava celé kapitoly zejména na základě územní studie „Územní systém ekologické stability
Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK“ dle nové, aktuálně platné metodiky
Ministerstva životního prostředí, s ohledem na charakter úprav jsou nadregionální biokoridory,
regionální biocentra a regionální biokoridory vymezeny na území celého kraje zcela nově;

→

plochy RBC vymezeny tak, aby bylo umožněno upřesňování hranic biocenter v měřítku
územních plánů na základě konkrétních přírodních a územních podmínek při dodržení potřebné
výměry biocentra nutné pro zajištění jeho funkčnosti;

→

dílčí redukce plochy NRBC 92 Oderská Niva z důvodu překryvu s koridorem územní rezervy
D507 pro vysokorychlostní trať;

→

z hlediska širších vztahů upraveno vymezení ploch NRBC 65 Slunečná, 88 Praděd, 103
RadhošťKněhyně a 426 Sovinec – zrušení přesahů na přilehlá území Olomouckého a Zlínského
kraje;

→

RBC Kladnatá – zrušeno bez náhrady;

→

nově vymezená RBC – 279 Pod Cvilínem, 280 Rokytník, 281 Na Čeladence a 282 Na přehradě
Morávce;
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úprava kapitoly D.VI Plochy pro ekonomické aktivity:
→



plocha RPZ3 – změna účelu a požadavků na využití území – cílem původního vymezení plochy
bylo vytvořit územní podmínky pro umístění „Krajského integrovaného centra využívání
komunálních odpadů s energetickým zdrojem“, jako součást Integrovaného systému nakládání
s komunálními odpady v MSK, tento záměr byl však opuštěn, polohový potenciál vymezené
plochy, její dopravní napojení a další vlastnosti tohoto území jsou však důvodem pro ponechání
plochy RPZ3 jako rozvojové plochy pro ekonomické aktivity nadmístního významu;

úprava kapitoly F. Stanovení cílových kvalit krajiny:
→



Sp. zn.: ÚPS/8360/2019/Sak

zmírnění (zobecnění), příp. upřesnění stanovených podmínek;

úprava kapitoly H.II. Další požadavky na řešení v ÚPD obcí, suché nádrže:
→

suchá nádrž Vřesina na Porubce – tento požadavek vypuštěn – byly zjištěny významné
problémy: nevhodné geologické podmínky v profilu navrhované přehradní hráze, nevhodné
trasování odpadního koryta s ohledem na dosavadní využití území (zázemí fotbalového hřiště),
rozsáhlá rekreační, resp. obytná zástavba v prostoru horního okraje předpokládané zátopy
vyžadující technicky a ekonomicky mimořádně náročná opatření k jejich ochraně s rizikem
opakovaného ohrožení těchto objektů.

Součástí Aktualizace č. 2 ZÚR MSK je také vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území.
Zásady územního rozvoje včetně jejich aktualizací jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů,
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Lze předpokládat, že se návrh předmětné koncepce může
dotknout všech občanů, obcí a subjektů, které využívají území kraje dotčené předmětnou aktualizací a mají na
tomto území své zájmy.
Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR MSK je včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejně dostupný na
adrese:
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje---navrh-proverejne-projednani-148034/. S tištěnou podobou návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území je možné se do termínu konání veřejného projednání seznámit v úředních hodinách,
tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek v době od 8:00 do14:30 hodin
a v pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin, a to u pořizovatele po předchozí domluvě.
Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, email hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, email dagmar.saktorova@msk.cz
Ing. Ervín Severa, tel. 595 622 269, email ervin.severa@msk.cz
Podle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávněný investor, tj. vlastník, správce
nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury, a zástupce veřejnosti (viz
ust. § 23 stavebního zákona) podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR MSK. Námitky
s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
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Dotčené orgány dle ust. § 42b odst. 4 téhož zákona uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání
svá stanoviska k návrhu aktualizace a vyjádření k vyhodnocení vlivů, jinak se k nim nepřihlíží.
Ministerstvo pro místní rozvoj uplatní ve stejné lhůtě stanovisko.
Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se ve
smyslu ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Taktéž se dle odst. 3 téhož ustanovení stavebního
zákona nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při schválení politiky územního rozvoje.
Zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a krajské
hygienické stanice mohou dle ust. § 42b odst. 3 v návaznosti na ust. § 37 odst. 5 stavebního zákona uplatnit
vyjádření k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to nejpozději do 15 dnů ode dne konání veřejného
projednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky se při veřejném projednání podle ust. § 22 téhož zákona uplatňují
písemně, přičemž by měli splňovat náležitosti ust. § 37 odst. 2 správního řádu. K uplatnění písemných námitek
a připomínek je možné využít elektronický formulář na portálu služeb: https://sluzby.msk.cz/sluzba/856pripominky-ci-namitky-k-navrhu-aktualizace-ci-novych-zasad-uzemniho-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje.
Současně krajský úřad plní svou povinnost a v souladu s ust. § 23a odst. 1 stavebního zákona jednotlivě
informuje oprávněné investory zaznamenané do seznamu o provedeném úkonu při projednávání návrhu
Aktualizace č. 2 ZÚR MSK.

Ing. arch. Beata Vinklárková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
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Rozdělovník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (ID DS: hk3cdqj)
ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 (ID DS: seccdqd)
České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (ID DS: e52cdsf)
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (ID DS: rdxzhzt)
NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech 1718/8, 140 00 Praha 4 (ID DS: 8ecyjt9)
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (ID DS: wwit8gq)
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (ID DS: m49t8gw)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (ID DS: zjq4rhz)
SilesNet s. r. o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín (ID DS: vvb2cgg)
Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava (ID DS: zepcdvg)
Veolia Průmyslové služby ČR, a. s., Zelená 2061/88a, 709 00 Ostrava (ID DS: ttcffs4)
Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o., Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov (ID DS: d4ggzb7)
Havířovská teplárenská společnost, a. s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov (ID DS: wqaedjv)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (ID DS: v95uqfy)
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 (ID DS: ygwch5i)
innogy Gas Storage, s. r. o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 (ID DS: ufxyjs2)
Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, 619 00 Brno (ID DS: ajkrq3f)
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