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        OOBBEECC    DDĚĚTTMMAARROOVVIICCEE  
 se sídlem Obecní úřad Dětmarovice  č.p. 27 

 735 71 Dětmarovice   

 

 

   

NAŠE ZN.:  OÚD/0814/2020/Tim 

SP. ZN.:   OÚD/0727/2020/Tim 

JID:   OUDESS00265113 

VYŘIZUJE:  Ing. Jana Timko       

Tel.:   596 540 146 

E-MAIL:   matrika@detmarovice.cz 

Dat. schránka ID:  2hqbqxt 

LISTŮ/PŘÍLOH               1/0 

DATUM:   17.02.2020 

 

   

Věc: Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.  

Dne  10.02.2020  jsem od Vás dostala žádost o poskytnutí  informací dle zákona 106/1999 Sb.,              

o svobodném přístupu k informacím k zodpovězení těchto otázek:  

1.) Jaký je rozpočet, který město poskytuje pro provoz psího útulku?   

Obec Dětmarovice psí útulek nijak nefinancuje, jelikož není majitelem tohoto zařízení. Majitelem         

a provozovatelem psího útulku v obci Dětmarovice je soukromý subjekt firma Mirpal, spol. s.r.o.   

Obec Dětmarovice má uzavřenou smlouvu o odchytu a ustájení psů a sběru uhynulých zvířat s touto 

soukromou firmou a hradí náklady spojené s ustájením a odchytem psů v katastru obce Dětmarovice. 

2.) Kolik korun ročně získá město z poplatků za psa?  

Místní poplatek za psa činí v obci Dětmarovice 100,-Kč/rok/1 pes. Celková částka za výběr tohoto 

poplatku se pohybuje cca kolem 100.000,-Kč. 

3.) Jaká je částka, kterou město hradí za jeden den pobytu psa v útulku?   

Částka za pobyt 1 psa v útulku činí 130,-Kč/den. 

4.) Z jakého důvodu nemá útulek pro dary žádný transparentmí účet? Ale běžný bankovní?   

Jelikož obec Dětmarovice není majitelem ani provozovatelem psího útulku, odpověď na tuto otázku 

nemohu poskytnout. S tímto dotazem se budete muset obrátit na provozovatele psího útulku na firmu 

Mirpal, spol. s.r.o. 

    

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jana Timko, v.r. 
referentka OÚ Dětmarovice  
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a s nejvýše třemi užitnými nadzemními podlažími a nejvýše s celkovou půdorysnou plochou všech 
podlaží objektu do 600 m2) přístupová komunikace se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,00 m 
a končící nejvýše 50 m od posuzovaného objektu. V dřívějších zněních této nonny zde byl zakotven 
požadavek na šířku přístupové komunikace 2,5 m. 

K bodu č. 5: 
Při kontrolní prohlídce, která se konala dne 14.5.2020 na pozemcích parcelní číslo 2884/2, 2908/4, 
2908/5, 2908/6, 2881/5, 2881/3 a 2881/4 v katastrálním území Dětmarovice došlo k dohodě o 
posunutí stavby oplocení na pozemku parcelní 2881/4 v katastrálním území Dětmarovice 1,00 m od 
hrany pozemní komunikace na pozemcích parcelní číslo 2881/5, 2884/2, 2908/4 dovnitř pozemku 
parcelní číslo 2881/4 v katastrálním území Dětmarovice a dojde-li ke stavbě oplocení na pozemku 
parcelní číslo 2881/3 v katastrálním území Dětmarovice bude toto oplocení taktéž posunuto od 
hrany pozemní komunikace na pozemcích parcelní číslo 2908/5 a 2908/6 v katastrálním území 
Dětmarovice směrem dovnitř pozemku parcelní číslo 2881/3 v katastrálním území Dětmarovice 
tohoto pozemku tak, aby nebyl omezen prijezd požárními vozidly. 

í úřad 

P.tma rovicP. 

Davi � o ol 
referent stavebního úřadu 

Doručí se: 
Žadatel 
Doporučené do vlastních rukou na doručenku: 
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Bc. Šárka Kepenyesová 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Dobrý den, 

Bc. Šárka Kepenyesová < kepenyesova.sarka@detmarovice.cz> 
čtvrtek 21. května 2020 12:09 
'xxx@volny.cz' 
žádost o poskytnutí informace 

na základě Vaší žádosti a v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zasílám odkaz na žádané informace. Přeji hezký den 

https://www.uschovna.cz/zasilka/YM PCAN FXB 

S pozdravem 

Bc. Šárka Kepenyesová 
tajemnice OÚ 

Obecní úřad Dětmarovice 
y • 

Detmarovke cp. 27 

735 71 Dětmarovice 

Tel.: +420 596 540 142 

e-mail: kepenyesova.sarka@detmarovice.cz
www.detmaroyice.cz



OBECNÍ ÚŘAD DĚTMAROVICE 
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Stavební úřad 
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VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 

NAŠE ČJ.:  OÚD/4306/2020/Mon 
SP. ZN.:  OÚD/3663/2020/04 
JID: OUDESS00295759 
VYŘIZUJE: Bc. Jan Mončka 
STRAN/PŘÍLOH: 2/0 
TEL: 596 540 151 
E-MAIL: moncka@detmarovice.cz 

DATUM: 15. 10. 2020

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Sdělení 

Obecní úřad Dětmarovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), Vám na základě Vaší žádosti o podání písemné informace ze dne 2. 9. 2020 a na 

základě žádosti o podání písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 

ze dne 7. 10. 2020 k Vámi uvedeným bodům sděluje následující: 

K bodu č.1: 

Odůvodnění lokalit nepřevzatých z původního územního plánu Dětmarovice a jeho změn: 

Zpracovatel územního plánu Dětmarovice prověřil v souladu se zadáním územního plánu  

jednotlivé lokality vymezené územním plánem obce Dětmarovice, ve znění schválených změn 

(předchozí platný územní plán obce), jako plochy zastavitelné. 

Část původně vymezených ploch nebyla do návrhu územního plánu zařazena, a to zejména z těchto 

důvodů: 

 Vymezení těchto ploch není v souladu s urbanistickou koncepcí nového územního plánu,

která respektuje zásady urbanistické ekonomie, tradice rozvoje osídlení v lokalitě, ochrany

zemědělského půdního fondu, obslužnosti území, ochrany přírody a další.

 Velikost nezařazených ploch činí téměř 100 ha, což při předpokládaném zařazení těchto ploch

mezi plochy smíšené obytné - SO, znamená potencionální možnost umístění dalších cca 650

stavebních pozemků. Pokud vezmeme v úvahu, že pro potřeby rozvoje obce je žádoucích cca

22,5 ha nově vymezených ploch, pak nezařazené plochy představují potenciál pro další více

než 400% nárůst nabídky nad reálné potřeby obce, což by v celkovém součtu s vymezenými

plochami představovalo absolutní převis nabídky téměř 700%, čemuž by odpovídal

předpokládaný možný nárůst počtu obyvatel až o 2 tisíc osob (50% nárůst počtu obyvatel ve

střednědobém horizontu do r. 2025). Takové vymezení ploch pro funkci smíšenou obytnou -

SO není odůvodnitelné a neodpovídá potřebám obce. Lze také konstatovat, že pokud by byly

akceptované veškeré zastavitelné plochy z původního územního plánu, jednalo by se ve svém

důsledku o vymezení nadmístního významu, které by ovlivňovalo demografický vývoj měst a

obcí v širším okolí. Takový požadavek by pak musel mít adekvátní odezvu v nadřazené

územně plánovací dokumentaci, v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

mailto:obec@detmarovice.cz
http://www.detmarovice.cz/
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 Zařazení dotčených ploch by znamenalo předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu

až 85 ha, což neodpovídá zásadám ochrany ZPF.

 Zařazení dotčených ploch by mělo významný vliv na omezení propustnosti krajiny, neboť

většina ploch vytváří rozsáhlé celky v dnešní volné krajině, v nichž by bylo přípustné

plnohodnotné oplocení.

Nezařazené plochy byly zpracovatelem územního plánu seskupeny do 46 lokalit. Pro jednotlivé 

lokality jsou v níže uvedeném přehledu uvedené vybrané důvody jejich nezařazení do návrhu 

nového územního plánu. 

Lokalita 4 - parc. č. 1571/2, 1567/2 v k. ú. Dětmarovice 

Plocha v poloze za stávající zástavbou, bez přímého napojení na komunikační systém a technickou 

infrastrukturu, orná půda v cca 50% rozsahu vymezení. 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice vydalo územní plán Dětmarovice pod bodem usnesení č. 41/3 

dne 11. 3. 2015 formou opatření obecné povahy č.j. OÚD/0742/2015. 

K bodu č.2: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice dne 16. 12. 2015 usnesením č. 156/10 rozhodlo, že další návrhy na 

změnu územního plánu Dětmarovice budou projednány až po nabytí právní účinnosti 

změny č.1 územního plánu Dětmarovice. O Vašem návrhu na pořízení změny územního plánu 

podaném dne 25. 9. 2017 (požadavek pod pořadovým číslem 78.) bylo dále rozhodnuto 

zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 20. 6. 2018 usnesením č. 437/24, kde bylo schváleno, že 

požadavek pod pořadovým číslem 78. nebude řešen ve změně č.2 územního plánu Dětmarovice.  

Odůvodnění: 

Pozemek se nachází na zemědělské půdě II. třídy ochrany, pro kterou platí dle § 4 odst. 3 zákona 

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 

lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 

ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemky jsou intenzifikovány. 

Územní plánování musí zajistit ochranu nezastavěného území dle § 18 odst. 4 stavebního zákona. 

Územní plán Dětmarovice po změně č. 1 navrhuje stále 77 ha ploch pro bydlení smíšené, což 

znamená převis 250% nad předpokládanou potřebu ploch pro výstavbu vycházející 

z demografického vývoje. 

Stále není využita k výstavbě rozsáhlá plocha Z54. 

Váš pozemek byl v plochách určených pro výstavbu od října roku 2009 (původní územní plán 

Dětmarovice - změna č. 6) až do dne 11. 3. 2015, kdy Zastupitelstvo obce Dětmarovice vydalo 

územní plán Dětmarovice pod bodem usnesení č. 41/3 formou opatření obecné povahy 

č.j. OÚD/0742/2015. 

V současné době se předmětný pozemek nachází v ploše smíšené obytné - SO z malé části (cca 

z 1/10 z celkové plochy pozemku). 

Bc. Jan Mončka 

referent stavebního úřadu 

Doručí se: 

Žadatel 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku: 
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