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I. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTMAROVICE 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice rozhodlo na svém 25. zasedání konaném  
dne 12. 9. 2018 usnesením 482/25 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), za 
použití ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
o pořízení Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice. Zastupitelstvo obce Dětmarovice dále 
na tomtéž zasedání schválilo usnesením 482/25, že obsahem změny č. 3 územního plánu 
Dětmarovice bude: 

a) změna závazné textové části tak, aby ve stanovených záplavových a sesuvných 
územích byly za určitých podmínek přípustné i trvalé stavby, případně úpravy staveb 
stávajících. Budou upraveny podmínky pro rozhodování v plochách v záplavových a 
sesuvných územích; 

b) budou nově nadefinovány podmínky pro možnost oddělování a slučování nových 
stavebních pozemků, jak v zastavitelných plochách, tak v zastavěném území 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice dále na tomtéž zasedání schválilo usnesením 
483/25 dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 3 územního plánu Dětmarovice 
bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona a schválilo usnesením 
484/25 dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 3 územního plánu 
Dětmarovice může obsahovat i prvky regulačního plánu. 

Pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Dětmarovice je Obecní úřad 
Dětmarovice, který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajišťuje výkon územně 
plánovacích činností pro změnu č. 1 územního plánu Dětmarovice na základě smlouvy s 
fyzickou osobou Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro 
výkon územně plánovacích činností kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 
stavebního zákona. 

Pořizovatelem byl dle ust. § 55a stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vypracován návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Dětmarovice. Ten byl 
31. 7. 2018 doručen Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se žádostí o stanovisko  o 
stanovisko k návrhu obsahu změny č. 3 ÚP Dětmarovice ve smyslu § SSa odst. 2 písm. e) 
stavebního zákona. Žádost byla dále doplněna o nezbytný podklad, tj. stanovisko orgánu 
ochrany přírody - krajského úřadu č . j. MSK 114032/2018 ze dne 17. 8. 2018. 

 Změna č. 3 ÚP Dětmarovice podléhá posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
neboť dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že návrh 
změny č. 3 ÚP Dětmarovice je nutno posoudit podle § 10i zákona č. 100/2001, o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bylo 
konstatováno, že změna č. 3 může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. 

Jako zpracovatel změny č. 1 byl vybrán zodpovědný projektant Ing. arch. Aleš 
Palacký, číslo autorizace: ČKA 03 760.   

 

 
 



Územní plán Dětmarovice – změna č. 3, odůvodnění 

2 

 

II. DEFINICE PRÁVNÍHO RÁMCE, POUŽITÉ PODKLADY 

1. Územní plán Dětmarovice - změna č. 3 (dále jen „změna č. 3“) 

• je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s prováděcími předpisy k tomuto zákonu - vyhláška č. 500/2006 Sb.,  
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území; 

• je zpracován na základě požadavku obce na provedení změn v územním 
plánu, pro které je podmínkou změna platného územního plánu; 

2. Zadávací dokument 

• základním zadávacím podkladem je usnesení zastupitelstva obce 
Dětmarovice č. 482/25, 483/25 a 484/25 ze dne 12. 9. 2018. Návrh obsahu 
změny č. 3 Územního plánu Dětmarovice byl zpracovan pořizovatelem 
územního plánu Obecním úřadem Dětmarovice (dále jen "pořizovatel"), Ing. 
Martinou Miklendovou. 

3. Podklady pro zpracování změny č. 3 

• Územní plán Dětmarovice – úplné znění po změně č. 1 - zpracováno 
nad platným územním plánem vydaným Zastupitelstvem obce Dětmarovice 
formou opatření obecné povahy s datem nabytí účinnosti dne 11 4. 2015 po 
zapracování změn plynoucích ze změny č. 1 územního plánu vydané formou 
opatření obecné povahy usnesením č. 383/21 s datem nabytí účinnosti dne 
18. 11. 2017; 

• Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 
- koncepční dokument celostátního významu schválený usnesením vlády  
č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

• Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění jejich 
Aktualizace č. 1, vydané zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 
12. 2010 na jeho 16. zasedání usnesením č.16/1462, aktualizované 
Aktualizací č. 1 vydánou Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
usnesením č. 9/957 z 13. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne 21. 11. 2018. 

• Územně analytické podklady – v aktualizované verzi;  

• Územní studie Dětmarovice - plocha Z16 – pořídil OÚ Dětmarovice, 
zpracoval ing. arch. Aleš Palacký, prosinec 2017. 

4. Použité mapové podklady 

• katastrální mapa řešeného území - digitální forma; 

• letecké snímky (www.cuzk.cz); 

• digitální mapové podklady (www.cuzk.cz);  

5. Ostatní podklady a koncepční dokumenty respektované při zpracování 
Změny č. 3 

• Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOLA group, 
spol. s r.o., září 2008; 
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• Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala 
EKOLA group, spol. s r.o., září 2008; 

• Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad 
potřeby bytů - podklad pro Územně analytické podklady Moravskoslezského 
kraje - KÚ MS kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 
zpracovatel RNDr. Milan Polednik, červen 2013; 

• Bílá kniha - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd 
Moravskoslezského kraje - aktualizace listopad 2010, schválena 
usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje; 

• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského 
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486 dne 
26. dubna 2007; 

• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - 
pořídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MS kraje), odbor dopravy 
a silničního hospodářství, schválena usnesením Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008; 

• Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje - 
pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOTOXA s.r.o., 2008; 

• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského 
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dle § 
77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění), schválena usnesením zastupitelstva kraje 
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005; 

• Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje – vydal KÚ MS kraje, Rada kraje formou Nařízení Moravskoslezského 
kraje 1/2009, ze dne 4. 3. 2009; 

• Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ 
MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dle § 48 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  
v platném znění), vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, 
včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje 
(2010); 

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013 (Agentura pro regionální 
rozvoj, a.s., Ostrava); 

• Plán oblasti povodí Odry, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského 
kraje dne 14. 10. 2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze 
dne 2. 6. 2010; 

• Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ 
MS kraje – odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost dle § 43 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením 
č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 2004, včetně Změny Plánu odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23. 6. 2010); 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje - pořídil 
KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se 
správcem povodí, tj. Povodím Odry, s.p. (povinnost dle § 4 odst. 1 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), schválilo 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne 30. 
9. 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území 
Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010). Zpracováno dle Metodického 
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pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, MZe ČR, 
č.j. 10 534/2002-6000; 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 - 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava, 2010; 

• Strategie rozvoje kraje na léta 2009—2016 - schválená usnesením 
zastupitelstva c.11/1019 ze dne 21. 4. 2010.; 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
na léta 2010 - schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 
9. 2010; 

• Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, 
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, zpracovatel PROCES – 
Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2012; 

• Studie „Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na 
území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a 
ochrany přírody a krajiny“ - pořídil KÚ MS kraje, zpracovalo Regionální 
centrum EIA, s.r.o., 2007; 

• Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost - § 4 zákona č. 
406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením 
č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování 
Územní energetické koncepce (říjen 2009); 

• Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského 
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a 
kultury, zpracovatel Atelier T-Plan, s.r.o., květen 2013; 

• Územní studie specifické oblasti SOB4 Karvinsko – pořídilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
prosinec 2010; 

• Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých 
výškových, plošných a prostorových rozměrů v krajině 
Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor územního plánování, 
stavebního řádu a kultury, zpracovatel LOW & spol., s.r.o., 2013; 

• Opatření obecné povahy čj. MSK 56979/2014 - stanovující záplavové 
území a vymezující aktivní zónu vodního toku Olše – vydal KÚ MS kraje dne 
15. 8. 2014; 

• Opatření obecné povahy čj. MMK/143414/2017 - stanovující záplavové 
území a vymezující aktivní zónu vodního toku Mlýnka – vydal Magistrát města 
Karviné dne 16. 10. 2017. 
 

Další použité územně analytické a rezortní podklady 

• Generel cykloturistiky pro region Severní Moravy a Slezska  - ÚDIMO, 
s.r.o. Ostrava, 05/1995; 

• Mapy ložiskové ochrany – Kraj Moravskoslezský - MŽP – Česká 
geologická služba – Geofond, Praha (podklady čerpané z 
http://www.geofond.cz); 

• Odvozená mapa radonového rizika - Ústřední ústav geologický Praha, 
Uranový průmysl Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha 
- 1990; 

• Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém 
území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek – 
Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní část okresu Ostrava – město 
(OKD a.s. IMGE, o. z., únor 1998, ve znění rozhodnutí Ministerstva životního 
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prostředí ČR č. j. 838/580/13,37462/ENV ze dne 5. 6. 2013 ve věci změny 
chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, které nabylo 
právní moci dne 25. 6. 2013); 

• Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
- na základě dat za rok 2004 - č. 38/2005 z Věstníku MŽP částka 12/2005; 
- na základě dat za rok 2006 - č. 9/2008 z Věstníku MŽP částka 4/2008; 

• Státní archeologický seznam ČR - podklady čerpané  
z http://monumnet.npu.cz; 

• Územní plány sousedních obcí; 
• Výpis údajů z katastru nemovitostí -  statistické údaje o katastrálním 

území Dětmarovice, podklady čerpané z http://www.cuzk.cz; 
• Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR - 

podklady čerpané z http://monumnet.npu.cz; 
• Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, 2005  

- ŘSD ČR, Praha; 
• Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2010 - Povodí Odry, s.p., červen 

2011; 
• a další podklady získané při konzultacích u správců sítí a ostatních organizací 

uvedené v příslušných kapitolách textové části. 
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A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ     

Obec Dětmarovice, k.ú. Dětmarovice a Koukolná patří do rozvojové oblasti OB2 
Metropolitní rozvojová oblast Ostrava (PÚR ČR, A1), resp. dle A1-ZÚR MSK do rozvojové 
oblasti OB2 Ostrava a specifické oblasti SOB4 Karvinsko. Obec Dětmarovice je zařazena 
do krajinné oblasti Ostravsko - Karvinsko. 

Změna č. 3 nemění postavení obce v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy 
v území definované původním územním plánem, případně dalšími koncepčními dokumenty 
celostátního nebo krajského významu. Územní plán byl vyhodnocen z hlediska vazeb a 
požadavků definovaných pro rozvojové, specifické a krajinné oblasti a s těmito 
zkoordinován zapracováním záměrů nadmístního významu, koordinací se záměry 
uplatněnými v územně plánovací dokumentací okolních obcí, apod.  

Navržená změna nemá vliv na širší dopravní vztahy, širší vztahy technické 
infrastruktury v území, na vymezený územní systém ekologické stability. Změny se 
nedotýkají ptačích oblastí nebo evropsky významných lokalit. 

B. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POŽADAVKŮ  
NA ÚPRAVU PO PROJEDNÁNÍ DLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
A POŽADAVKŮ NÁSLEDNÝCH  

Změna č. 3 Územního plánu Dětmarovice je zpracovaná na základě zadávacího 
dokumentu, kterým je usnesení zastupitelstva obce Dětmarovice č. 482/25, 483/25 a 
484/25 ze dne 12. 9. 2018. Návrh obsahu změny č. 3 Územního plánu Dětmarovice byl 
zpracovan pořizovatelem územního plánu Obecním úřadem Dětmarovice (dále jen 
"pořizovatel"), Ing. Martinou Miklendovou. Změna č. 3 Územního plánu Dětmarovice je 
zpracovaná zkráceným postupem. 

Požadavky vyplývající ze schváleného zadávacího dokumentu a 
z požadavků na změny územních plánu plynoucích ze stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek byly návrhem změny č. 3 splněny následujícím způsobem: 

- (usnesením) 482/25 (zastupitelstvo obce) schvaluje 

v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákonˮ) pořízení změny č. 3 územního plánu 
Dětmarovice, jejímž obsahem bude: 

a) změna závazné textové části tak, aby ve stanovených záplavových a sesuvných 
územích byly za určitých podmínek přípustné i trvalé stavby, případně úpravy 
staveb stávajících. Budou upraveny podmínky pro rozhodování v plochách v 
záplavových a sesuvných územích; 
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Požadavek splněn – výroková část územního plánu byla upravena tak, aby 
nedocházelo k duplicitě podmínek s možností účelové změny výkladů nebo 
k možnému různému výkladu.  

Pomínky využití ploch v záplavových územích jsou nově stanoveny jen v kapitole 
F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci 
Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 14. Podmínky pro využití 
ploch v záplavových územích byly zrušeny původní definice podmínek v celém 
rozsahu a nově stanovené podmínky vychází ze standardních požadavků na 
využití území dotčených možnými záplavami s tím, že splnění podmínek bude 
prokázáno v projektové dokumentaci. U staveb nevyžadujících povolení či 
opatření stavebního úřadu se stanovené podmínky aplikují přiměřeně. Za jejich 
správnou aplikaci odpovídá stavebník nebo následně majitel nebo aktuální uživatel 
stavby. Lze tedy předpokládat, že v řádně odůvodněných případech bude 
umožněno využití dotčených ploch při dodržení požadavků na bezpečnost, 
evakuaci, hydrodynamiku, niveletu staveb, atd. Prioritním předpokladem je 
dodržení ustanovení zákona č. 254/2006 Sb., Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) dle znění platného k 01/2019. Je vyžadován 
souhlas – kladné vyjádření správce povodí. 

Podmínky využití ploch v sesuvných územích jsou stanoveny jen v kapitole F.2 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci 
Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 5. Podmínky pro využití 
ploch v sesuvných územích byly zrušeny původní definice podmínek v celém 
rozsahu a nově stanovené podmínky požadují prokázání zajištění bezpečnosti 
staveb a zařízení, zajištění obecné bezpečnosti, zejména bezpečnosti osob, 
okolních staveb a zařízení, apod., zajištění stability a odolnosti vůči možným 
sesuvům. Přitom není omezeno dodržení obecných technických požadavků na 
realizaci staveb a dodržení legislativy vztahující se k problematice. U staveb 
nevyžadujících povolení či opatření stavebního úřadu se výše stanovené podmínky 
aplikují přiměřeně. Za jejich správnou aplikaci odpovídá stavebník nebo následně 
majitel nebo aktuální uživatel stavby. Lze tedy předpokládat, že v řádně 
odůvodněných případech bude umožněno využití dotčených ploch. Je vyžadován 
souhlasný závěru odborného inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu včetně vyhodnocení bezpečnosti umístění dané stavby s ohledem na 
možné kumulativní působení okolních staveb v rizikové lokalitě na stabilitu 
pozemku a provedení stavby dle tohoto. 

b) budou nově nadefinovány podmínky pro možnost oddělování a slučování nových 
stavebních pozemků, jak v zastavitelných plochách, tak v zastavěném území 

Požadavek splněn - výroková část územního plánu byla upravena.  

Podmínky omezující velikost nově oddělovaných pozemků jsou stanoveny 
v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 10. 
Velikost nově oddělovaných / slučovaných pozemků. Původní podmínky byly 
zrušeny, neboť neumožňovaly účinně rozlišit cílové využití pozemků v plochách 
s hlavním nebo přípustným využitím pro bydlení. Nebylo možné účinně rozlišit 
požadavky stanovené pro rodinné domy od požadavků vztahujících se na pozemky 
jen s komunikacemi, garážemi, hospodářskými budovami, apod. Nové definice 
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podmínek jednoznačně stanovují, že minimální výměra se vztahuje jen 
k pozemkům určeným k umístění staveb rodinných nebo bytových domů. 

- (usnesením) 483/25 (zastupitelstvo obce) schvaluje 

dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 3 územního plánu Dětmarovice 
bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona 

Požadavek splněn - změna č. 3 územního plánu Dětmarovice je pořizována 
zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. 

- (usnesením) 484/25  (zastupitelstvo obce) schvaluje 

dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 3 územního plánu 
Dětmarovice může obsahovat i prvky regulačního plánu 

Požadavek splněn – výroková část územního plánu v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO 
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné 
podmínky pro využití území obsahuje podmínky s prvky regulačního plánu. Takové 
podmínky umožňují přesněji definovat požadavky na využití území. 

- vyhodncení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, vč. 
vyhodnocení SEA a Natura 

Požadavek splněn – Vyhodncení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu 
Dětmarovice na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 
územního plánu Dětmarovice na životní prostředí (SEA) a tzv. Naturové hodnocení 
jsou samostatnými dokumenty zpracovanými oprávněnými osobami a 
projednávanými souběžně s návrhem změny územního plánu. 

- aktualizace zastavěného území 

Požadavek splněn – bylo aktualizováno zastavěné území k datu 1. 12. 2018. 
Aktualizace je zakreslena v grafické části návrhu změny č. 3. 

- prověření souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

Požadavek splněn - viz kapitola F. tohoto odůvodnění. 

C. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice neobsahuje žádné záležitosti nadmístního 
významu, které by nebyly řešeny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
ve znění jejich Aktualizace č. 1.  
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D. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice obsahuje v kapitole F.2 výrokové části 
obecné podmínky pro využití území, které obsahují také prvky regulačního plánu, resp. 
prvky, které by mohly být považovány za prvky regulačního plánu. Tyto jsou stanoveny 
v rámci kapitoly F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podkapitole 
Obecně závazné podmínky pro využití území, a to u podmínek využití ploch v sesuvných 
územích (bod 5.) a podmínek využití ploch v záplavových územích (bod 14.). Jedná se o 
formulace: 

- zajištění bezpečnosti staveb a zařízení, 
- zajištění obecné bezpečnosti, zejména bezpečnosti osob, okolních staveb a 

zařízení, apod., 
- zajištění stability a odolnosti vůči možným sesuvům, 
- využitím či umístěním stavby / staveb nedojde k negativní změně odtokových 

poměrů v území, 
- využitím či umístěním stavby / staveb nedojde k vytváření neodvodnitelných 

enkláv území,  
- využitím či umístěním stavby / staveb nedojde k vytváření liniových barier v 

území 
- využitím či umístěním stavby / staveb nedojde k negativní změně záplavového 

území, 
- využitím či umístěním stavby / staveb nedojde k ohrožení okolních staveb a 

zařízení, 
- bude zajištěno, že obytné místnosti, provozní a skladovací místnosti občanské 

vybavenosti, provozní a technické místnosti, zařízení technické infrastruktury 
(pokud technologický postup nevyžaduje jiné řešení), uzavřené výrobní 
prostory, apod., mají úroveň podlahy nad niveletou záplavy nebo je použito 
takové stavebně technické řešení, které vylučuje možnost zatopení (pokud bude 
výpočtová niveleta překročena),  

- nebudou v dotčeném území realizovány objekty s podsklepením, 
- bude navržen a zajištěn účinný a přiměřeně rychlý způsob evakuace osob v 

případě možné povodně, 
- potřebnost umístění stavby / staveb bude řádně odůvodněná, 
- bude prokázáno jejich umístění mimo místo reálné / skutečné záplavy 

a o podmínky: 

Stavby v takových (sesuvných) územích mohou být umístěny pouze na základě 
souhlasného závěru odborného inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu včetně vyhodnocení bezpečnosti umístění dané stavby s ohledem na 
možné kumulativní působení okolních staveb v rizikové lokalitě na stabilitu 
pozemku. 

Založení staveb musí odpovídat závěru provedeného inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu. 

Umístění staveb v záplavovém území je možné pouze při splnění ustanovení § 67 
zákona č. 254/2006 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
dle znění platného k 01/2019 a v souladu s kladným vyjádřením správce povodí. 
Přitom platí zákaz umístění staveb pro bydlení v záplavovém území Q5 a Q20, a to 
ani ve stávajících stabilizovaných a již schválených plochách. 
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V záplavovém území nelze umisťovat pevné plnostěnné oplocení neumožňující 
proudění povodňových vod ani jiné liniové stavby měnící významně odtokové 
poměry v území 

Splnění výše uvedených požadavků bude prokázáno v projektové dokumentaci.  U 
staveb nevyžadujících povolení či opatření stavebního úřadu se výše uvedené 
podmínky aplikují přiměřeně. Za správnou aplikaci odpovídá stavebník, majitel nebo 
aktuální uživatel stavby. 

Důvodem pro definování prvků regulačního plánu a pro stanovení jejich závaznosti 
ve výrokové části územního plánu Dětmarovice je požadavek na stanovení podmínek 
umožňujících za určitých okolností umísťování staveb v záplavových a sesuvných územích. 
Stanovení takových podmínek, vhledem k jejich podrobnosti a k míře dotčení procesu 
umísťování staveb, resp. k procesu umožnění jejich realizace v území, je nad rámec 
podrobností přípustných v územních plánech bez regulačních prvků. 

Skutečnost, že Územní plán Dětmarovice původně koncipovaný a schválený jako 
územní plán bez regulačních prvků se změnou č. 3 stal územním plánem s prvky 
regulačního plánu je výslovně uvedena ve výrokové části, a to v kapitole Úvod, do níž byl 
zařazen odstavec: „Územní plán Dětmarovice je územním plánem s prvky regulačního 
plánu. Tyto prvky jsou obsažené v kapitole F.2 ve stanovených obecně závazných 
podmínkách pro využití území“.  Do odstavce 1. kapitoly F.2 byla zařazena odrážka 
specifikující rozsah ploch, v nichž jednotlivé prvky / podmínky regulačního plánu platí. Tím 
je zajištěna proklamace platnosti podrobných podmínek a jejich nezpochybnitelnost 
z hlediska možného opomenutí. 

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA  

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy. Vyhodnocení  předpokládaných 
důsledků řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa není 
tudíž relevantní. 
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F. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
DĚTMAROVICE 

 
F.1. Z HLEDISKA SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

1. Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění její 
Aktualizace č. 1 

Obec Dětmarovice, k.ú. Dětmarovice a Koukolná je dle Politiky územního rozvoje 
ČR ve znění Aktualizace č. 1 zařazená do rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová 
oblast Ostrava.  

Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro obec Dětmarovice žádné specifické 
úkoly pro oblast územního plánování 

Navrhované změny jsou ve vztahu k  Politice územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 změnami lokálního charakteru a nejsou v rozporu s její koncepcí. 

Naplnění republikových priorit pro zajištění udržitelného rozvoje dle Politiky 
územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), odst. (14) až (32) bylo popsáno a prokázáno již 
v textové části Odůvodnění územního plánu Dětmarovice, v kapitole 8.1. Naplnění 
republikových priorit doplněných a změněných Aktualizací č. 1 PÚR ČR bylo popsáno a 
prokázáno v textové části Odůvodnění změna č. 1 územního plánu Dětmarovice. 

Změna č. 4 se dotýká priorit (25) a (26): 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných 
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako 
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

V rámci stanovených podmínek využití území změna č. 3  specifikuje podmínky 
využití v sesuvých a záplavových územích, přitom klade důraz na bezpečnost obyvatel, 
staveb, na eliminaci negativních vlivů, apod. Stanovuje povinnost hydrogeologických 
průzkumů, posouzení, stanovisek odbormých orgánů. U záplavových území zdůrazňuje 
soulad s vodním zákonem. Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy v rizikových 
územích, pouze řeší plochy stabilizované a již dříve vymezené. Eliminuje tím možná rizika 
neadekvátního využití území. Tím zajišťuje naplnění priority. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu 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 
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Nové zastavitelné plochy v záplavových územích nejsou změnou č. 3 vymezené. 
Priorita je naplněna. 

2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve 
znění jejich Aktualizace č. 1 

Obec Dětmarovice, k.ú. Dětmarovice a Koukolná patří dle Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 do rozvojové oblasti OB2 Mtropolitní 
rozvojová oblast Ostrava a specifické oblasti SOB4 Karvinsko. Obec Dětmarovice je 
zařazena do krajinné oblasti Ostravsko – Karvinsko, oblastí specifických krajin Ostravské 
pánve Ostrava – Karviná (E-01), Niva Olše (E-02) a souvisejících přechodových oblastí. 

Územní plán Dětmarovice byl zpracován po datu nabytí účinnosti Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), územního plánu byl přezkoumán z hlediska 
souladu se ZÚR MSK již v odůvodnění platného územního plánu. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly aktualizovány jejich 
Aktualizací č. 1, která nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018. Nově stanovené podmínky byly 
naplněny způsobem: 

A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

Bod 5. Vytvoření podmínek pro - rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou 
kooperačních vazeb spádových obcí; - rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce 
spádových obcí. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Úpravou podmínek využití území přispívá 
k udržitelnému rozvoji funkcí. Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Dětrmarovice 
stanovené podmínky vytváří. 

Bod 6. V rámci územního rozvoje sídel - preferovat efektivní využívání zastavěného 
území (tj. přednostní využití nezastavěných; - ploch v zastavěném území a ploch určených 
k asanaci, změnu využití objektů a areálů původní zástavby v rámci zastavěného území) 
před vymezováním nových ploch ve volné krajině; - nové rozvojové plochy nevymezovat 
v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel a zvýšení neprůchodnosti 
území; - nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů 
vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic; - preferovat 
lokality mimo stanovená záplavová území. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu 
Dětrmarovice stanovené podmínky vytváří. 

Bod 7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně 
vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu 
Dětrmarovice stanovené podmínky vytváří. 
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Bod 11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší 
dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje 
systému pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska. 

Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Dětrmarovice stanovené podmínky 
vytváří. 

Bod 14. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a 
zachování nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost 
charakteru území. 

Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Dětrmarovice stanovené podmínky 
vytváří. 

Bod 15. Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými 
bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat 
negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy 
na území kraje, přičemž za chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví 
osob, životní prostředí a majetek. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Úpravou podmínek využití území přispívá zajištěné 
preventivní ochrany a minimalizaci uvedených dopadů v rámci celého území obce 
Dětmarovice.  

Lze konstatovat, že v rámci stanovených podmínek využití území změna č. 3  
specifikuje podmínky využití v rizikových územích (sesuvých a záplavových územích), 
přitom klade důraz na bezpečnost obyvatel, staveb, na eliminaci negativních vlivů, apod. 
Stanovuje povinnost hydrogeologických průzkumů, posouzení, stanovisek odbormých 
orgánů. U záplavových území zdůrazňuje soulad s vodním zákonem. Změna č. 3 
nevymezuje nové zastavitelné plochy v rizikových územích, pouze řeší plochy 
stabilizované a již dříve vymezené. Eliminuje tím možná rizika neadekvátního využití 
území. Tím zajišťuje naplnění priority. 

Bod 16. Respektování zájmů obrany státu. 

V územním plánu řešeno v rámci změny č. 1. 

Bod 16a. Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku 
mimořádných událostí a krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Úpravou podmínek využití území přispívá zajištěné 
preventivní ochrany a minimalizaci uvedených dopadů v rámci celého území obce 
Dětmarovice. 

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 

Bod 18a. Společnými požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území ve 
vymezených rozvojových oblastech a osách jsou: 

- Zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování 
rozvojových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury. 
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- Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou vybavenost vždy 
včetně odpovídající veřejné infrastruktury a při uplatňování těchto kritérií: 

- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 
a v prolukách stávající zástavby; 

- lokality mimo stanovená záplavová území; 
- zachování průchodnosti území. 

- Uplatňování těchto kritérií při vyhledávání území pro vymezení nových 
rozvojových ploch: 

- vazba na významná sídla ve struktuře osídlení, 
- existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury, 
- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 

a v prolukách stávající zástavby, 
- lokality mimo stanovená záplavová území, 
- zachování průchodnosti území. 

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních 
center a jejich spádového území, včetně podpory rozvoje systémů integrované 
hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Úpravou podmínek využití území přispívá k naplnění 
kritérií. 

Bod 19. OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava, oddíl Úkoly pro územní 
plánování: 

- Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv 
a vymezování skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s 
přilehlým územím Polska. 

- Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum ve vazbě na letiště L. Janáčka 
Ostrava-Mošnov. 

Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, ani koridory 
veřejně prospěšných staveb, apod. Druhá odrážka se řešeného území netýká. 

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

Změny vycházející z A1-ZÚR MSK se řešeného území v oblasti územního plánování 
netýkají. 

D. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV  

Bod 46. zní: 

EZ9 – Plocha a koridory technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 
400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV 

Řešeno v rámci VPS, řešení vychází z vymezení ploch a koridorů ve zdrojovém 
územním plánu, které bylo aktualizováno ve změně č. 1  již s přihlédnutím 
k požadavkům zapracovaným do tehdejšího návrhu A1-ZÚR MSK. 

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 



Územní plán Dětmarovice – změna č. 3, odůvodnění 

15 

 

Změny vycházející z A1-ZÚR MSK se řešeného území v oblasti územního plánování 
netýkají. 

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 
JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 

Oblast specifických krajin Ostravské pánve (E) 

87. Ostrava – Karviná (E-01) 

87a. Niva Olše (E-02) 

Přechodové pásmo 63  

Pro krajinu E-01 platí cílové kvality - polyfunkční krajina s významnou sídelní a 
výrobní funkcí, s hustou sítí staveb dopravní a technické infrastruktury. Intenzivně 
urbanizovaná krajina s památkově a urbanisticky hodnotnými soubory městské 
zástavby a historickými průmyslovými areály jako stopami industriálního využití. 
Krajina s postupným nárůstem revitalizovaných, přírodě blízkých ploch (s pásy a 
plochami tvořenými zachovalými lesními celky, břehovými porosty podél vodních 
toků a postupně doplňovaným systémem přírodně hodnotných prvků nelesní 
zeleně). 

Jsou stanoveny podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit, z nichž se 
řešeného území týkají: 

- Koordinovat zájmy těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně 
historických a přírodních hodnot území. 

- Nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou 
potřebu vycházející ze sociodemografické prognózy území, s ohledem na 
celkovou urbanistickou koncepcí sídel, ochranu volné krajiny, občanskou 
vybavenost a dostupnost dopravní a technické infrastruktury. 

- Postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp. 
úpravou černého uhlí a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na 
potřeby a charakter okolního území. 

- Citlivě využívat dochované historické soubory a technická zařízení jako cenné 
stopy industriálního využití krajiny. 

- Chránit enklávy rozptýlené zástavby před nadměrným zahušťováním novou 
zástavbou. 

- Postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině. 
- V rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky 

přeměněných plochách chránit a postupně doplňovat strukturu nelesní zeleně 
o přírodně hodnotné prvky. 

- Podporovat úlohu krajinných os tvořených sítí vodních toků s doprovodem 
břehových porostů (Odra, Opava, Ostravice, Lučina, Stonávka a jejich 
přítoky) a ochranu přirozených odtokových poměrů v údolních nivách. 

Změna č. 3 nevymezuje nové rozvojové plochy v území. Koncepce stanovená 
v územním plánu Dětmarovice ve znění jeho změn je se stanovenými podmínkami 
v souladu.  

Pro krajinu E-02 platí cílové kvality - otevřená krajina náplavové roviny řeky Olše a 
jejích přítoků s velkými bloky zemědělské půdy (od soutoku s Odrou po areál EDĚ) 
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se soustavou prvků rozptýlené krajinné zeleně a výraznou liniovou strukturou 
dálnice D1 (dotýká se okrajově k.ú. Dětrmarovice). Krajina s dochovanou 
historickou rybniční soustavou (dotýká se k.ú. Koukolná). Krajina s meandrujícími 
toky Olše a Petrůvky s doprovodem břehových porostů s významnou funkcí údolních 
niv jako ploch přirozené inundace (záplavová území) (platí pro celé řešené území). 

Jsou stanoveny podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit, z nichž se 
řešeného území týkají: 

- Zachovat současný charakter otevřené krajiny s převážně zemědělským 
využitím. 

- Chránit liniové struktury meandrujících toků Olše a Petrůvky s doprovodem 
břehových porostů jakožto rysy prostorového členění krajiny, chránit 
přirozené odtokové poměry v údolních nivách. 

- Regulovat rozsah komerční ploch s vazbou na dálnici D1 v k.ú. Věřňovice, 
Dolní Lutyně a Dětmarovice. 

- Zachovat stávající strukturu osídlení malých sídel s venkovským charakterem 
zástavby. 

Změna č. 3 nevymezuje nové rozvojové plochy v území. Koncepce stanovená 
v územním plánu Dětmarovice ve znění jeho změn je se stanovenými podmínkami 
v souladu.  

Územní plán Dětmarovice ve znění jeho změny č. 1 a změny č. 3 naplňuje výše 
uvedené podmínky. Nové zastavitelné plochy jsou vamezené kompaktně v 
návaznosti na stávající zastavěné území a na historické aspekty vývoje sídla. Při 
rozvoji obytné funkce vytváří dostatečné podmínky pro umístění a rozvoj potřebné 
občanské vybavenosti. Jsou respektovány charakteristické přírodní prvky – vodní 
toky a jejich břehové enklávy, lesní i nelesní zeleň, zemědělská půda. 

 

G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

EZ9 - Plocha a koridory technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 
400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV 

Vymezení ploch a koridorů VPS a VPO vychází z vymezení ploch a koridorů ve 
zdrojovém územním plánu, které bylo aktualizováno ve změně č. 1 již 
s přihlédnutím k požadavkům zapracovaným do tehdejšího návrhu A1-ZÚR MSK. 
Změna č. 3 vymezení VPS a VPO nemění. 

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ  

Zprůchodnění vodního toku Olše pro vodní živočichy od soutoku s Odrou po 
Stonávku 

Pro tento požadavek není nutné vymezení v grafické části územníoh plánu. Textová 
část výrokové části byla ve smyslu požadavku doplněna. 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice neřeší změny urbanistické koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny, koncepce technické infrastruktury nebo koncepce rozvoje a 
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ochrany hodnot. Ve vztahu k A1-ZÚR MSK je změnou malého charakteru a není v rozporu 
s prioritami, cíli a úkoly v tomto dokumentu pro dané oblasti stanovenými. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že územní plán je po změně 
č. 3 v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění 
Aktualizace č. 1. 

F.2. Z HLEDISKA SOULADU A CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH  
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY  
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Změna č. 3 
naplňuje soulad a cíli a úkoly takto: 

1) Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Změnou č. 3 je aktualizováno zastavěné území v celém rozsahu obce. Nejsou 
vymezené žádné nové zastavitelné plochy a plochy přestavby v území.  

2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Při zpracování Změny č. 3 byly stanovené podmínky využití ploch v problémových 
územích – záplavových územích a sesuvných územích. 

3) Orgány územního plánování postupem dle stavebního zákona koordinují veřejné i 
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Změna č. 3 posoudila všechny nově známé požadavky na změny v území a tyto, 
pokud byly oprávněné, byly zapracované do změny.  

4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a 
základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. 

Územním plánem Dětmarovice jsou stanoveny podmínky využívání území, které 
jsou Změnou č. 3 upraveny a doplněny.  

5) Dle stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
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a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a 
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat jen v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Změna č. 3 uvedenou problematiku neřeší. 

6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Umísťování technické infrastruktury při splnění zákonem požadovaných podmínek 
územní plán ani jeho změny nevylučují.  

Úkoly územního plánování tak, jak jsou stanoveny v § 19 Stavebního zákona, jsou 
změnou č. 3 splněny takto: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Změna č. 3 prověřila stav území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, 
a to zvláště k možným změnám v období od zpracování územního plánu s tím, že 
tyto zůstaly zachovány ve své vysoké úrovni. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, 

Změna č. 3 respektuje koncepci stanovenou územním plánem a veškeré změny této 
podřizuje, stanovenou koncepci respektuje a chrání hodnoty území a místní 
podmínky. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

Veškeré změny v území byly prověřeny z hlediska jejich potřebnosti i všech dalších 
výše uvedených aspektů. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 
řešení staveb, 

Změna č. 3 stanovuje výše uvedené požadavky zejména stanovením a zpřesněním 
obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

Změna č. 3 stanovuje výše uvedené podmínky zejména stanovením a zpřesněním 
obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Změna č. 3 uvedenou problematiku neřeší. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 
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Podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků byly vytvořené již územním plánem Dětmarovice a 
dále specifikované Změnou č. 1. Změna č. 3 tyto v sesuvných a záplavových 
územích zpřesňuje a dále konkretizuje při použití prvků regulačního plánu. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 
změn, 

Změna č. 3 respektuje řešení stanovené platným územním plánem a toto řešení 
zachovává a nemění. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Změna č. 3 stanovuje výše uvedené podmínky zejména stanovením a zpřesněním 
obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 
veřejných rozpočtů na změny v území, 

Změna č. 3 stanovuje výše uvedené podmínky zejména stanovením a zpřesněním 
obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Změna č. 3 respektuje podmínky stanovené v Územním plánu ve znění jeho změn. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Změna č. 3 neurčuje asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, neboť 
nebyla prokázána potřeba tyto zásahy stanovit. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních 
předpisů před negativními vlivy záměrů na území. 

 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna č. 3 nenavrhuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 

Změna č. 3 je zpracována způsobem zahrnujícím a uplatňujícím nové poznatky 
z výše uvedených oblasti, zejména pak poznatků právní úpravy územního 
plánování, poznatků plynoucích z přezkumů územních plánu a relevantních judikátů 
a poznatků z oblasti ochrany přírody a krajiny. Tyto se projevují ve stanovených 
podmínkách využití území a ploch. 

Změna č. 3 respektuje základní koncepci území a způsob ochrany hodnot území tak, 
jak byly stanoveny původním územním plánem.  
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F.3. Z HLEDISKA SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA Č. 183/2006 SB. A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pořizovatel podrobně přezkoumal návrh Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice 
dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, a to z hlediska jeho obsahu, skladby, úplnosti projednání a neshledal 
žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a návrhem změny č. 3. 

F.4. Z HLEDISKA SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů: 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

Zdroje znečištění ovzduší, nejsou změnou č. 3 navrhovány. Z krajských dokumentů 
nevyplynuly pro správní území obce Dětmarovice žádné konkrétní požadavky na řešení 
nebo zapracování. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Problematika ochrany veřejného zdraví je řešena prostředky, kterými územní 
plánování disponuje, a to již ve výchozím územním plánu a jeho změněn č. 1. Změna č. 3 
se problematiky nedotýká. 

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 (lázeňský zákon); zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů – Změna č. 1 územního plánu 
Dětmarovice do této problematiky nezasahuje. 

Požadavky dalších právních předpisů (například zákon č. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), uplatňující se na úseku územního plánování, jsou akceptovány. 
Stanovené obecné podmínky využití území nepopírají ustanovení dotčených právních 
předpisů, nejsou s nimi v rozporu.  
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Soulad se stanovisky dotčených orgánů: 

 --- Bude doplněno na základě projednání ---  

G. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice byla vyhodnocena z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku k návrhu obsahu změny č . 3 územního 
plánu Dětmarovice dle § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., čj. MSK 
111589/2018, ze dne 22.08.2018 konstatoval že návrh změny č. 3 ÚP Dětmarovice je 
nutno posoudit podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSK 114032/2018, ze dne 
17.08.2018 konstaoval, že předložená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na udržitelný rozvoj 
území, část A) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování 
vlivů územně plánovacích dokumentací na životní prostředí dle přílohy č. I zákona č. 
183/2006 Sb. zpracovala Ing. Pavla Žídková (osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, 
prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16) v lednu 2019. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na udržitelný rozvoj 
území, část B) Posouzení vlivu koncepce: „Změna č. 3 ÚP Dětmarovice“ na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (osoba autorizovaná k 
provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, č.j.: 
73458/ENV/14, 3891/630/14) v lednu 2019. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na udržitelný rozvoj 
území, část C), D), E) a F) zpracoval Ing. arch Aleš Palacký, autorizovaný architekt, 
v lednu 2019. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na udržitelný rozvoj 
území přineslo tyto výsledky: 
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- část A) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely 
posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací na životní prostředí 
(SEA) 

Posouzení SEA v kapitole 13. Závěry a doporučení včetně stanoviska ke koncepci 
konstatuje „Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 
„Územní plán Dětmarovice, změny č. 3“ na základě posouzení z hlediska 
předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný 
úřad vydal nesouhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.“ 

V kapitole 8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na 
životní prostředí však konstatuje možnost vydání souhlasného stanoviska a pro 
tento případ navrhuje opatření:  

- do podmínek využití ploch v sesuvném území doplnit podmínku, že stavby v 
takových územích mohou být umístěny pouze na základě souhlasného závěru 
odborného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu včetně 
vyhodnocení bezpečnosti umístění dané stavby s ohledem na možné 
kumulativní působení okolních staveb v rizikové lokalitě na stabilitu pozemku, 
a že založení stavby musí odpovídat závěru provedeného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. 

- do podmínek využití ploch v záplavovém území doplnit informaci, že umístění 
staveb je možné pouze při splnění ustanovení § 67 vodního zákona a v 
souladu s kladným vyjádřením správce povodí a vodoprávního úřadu. 

- do podmínek využití ploch v záplavovém území doplnit podmínku, že stavby 
nelze umisťovat v záplavovém území Q5 a Q20. 

- do podmínek využití ploch v záplavovém území doplnit podmínku, že v 
záplavovém území nelze umisťovat pevné plnostěnné oplocení neumožňující 
proudění povodňových vod. 

- vypustit podmínku týkající se vyžadování náhrady za ztrátu majetku po obci 
a zpracovateli územního plánu, kterou nelze vymáhat v rámci řízení podle 
stavebního zákona, tedy ani v rámci schvalování územního plánu a jeho 
změn. 

Zpracovatel Změny č. 3 upravil výrokovou část návrhu ve smyslu těchto 
opatření (s výjimkou vypuštění podmínky týkající se vyžadování náhrady a 
s výjimkou ustanovení obsažených v jiných závaznch předpisech). 

Příslušný úřad tak má možnost vydat souhlasné stanovisko k posuzované 
územně plánovací dokumentaci, případně souhlas podmínit dalšími podmínkami. 

- část B) Posouzení vlivu koncepce: „Změna č. 3 ÚP Dětmarovice“  
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tzv. Naturové hodnocení 

Naturové hodnocení v kapitole 13. Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu a 
konstatování zda územní plán má významný negativní vliv na předměty ochrany 
anebo celistvost EVL a PO konstatuje, že: 

„Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce „Změna č. 3 ÚP 
Dětmarovice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zájmovou lokalitou je 
území obce Dětmarovice. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda má návrh 
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Změny č. 3 ÚP Dětmarovice významný negativní vliv na předměty ochrany a 
celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí. 

Bylo zjištěno, že realizace koncepce nepřináší rizika negativních vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000. Žádná návrhová plocha není situována na území lokalit 
soustavy Natura 2000. Ani nově definované regulativy pro plochy s rozdílným 
využitím vymezených v sesuvných a záplavových územích negenerují vlivy na 
předměty ochrany a celistvost těchto lokalit soustavy Natura 2000. Celkově proto 
bylo konstatováno nulové ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti EVL Niva Olše – 
Věřňovice a PO Heřmanský stav – Odra - Poolší v důsledku realizace hodnocené 
koncepce. 

Na základě vyhodnocení předloženého návrhu územního plánu v souladu s § 45h,i 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že uvedený návrh změny 
ÚP nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí.“ 

- část C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP  

Vzhledem k řešeným nebo prověřovaným skutečnostem, u nichž lze konstatovat 
neutrální až mírně pozitivní dopad, lze hodnotit vliv na skutečnosti zjištěné v 
územně analytických podkladech jako neutrální až mírně pozitivní. 

- část D) Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v ÚAP 

Změna č. 3 územního plánu nemá vliv na skutečnosti neuvedené v územně 
analytických podkladech. V zásadě lze konstatovat, že územně analytické podklady 
pro dotčené území pokrývají problematiku řešeného území. 

- část E) Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování 
obsažených v ZÚR 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice neřeší změny urbanistické koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny, koncepce technické infrastruktury nebo koncepce 
rozvoje a ochrany hodnot. Ve vztahu k A1-ZÚR MSK je změnou malého charakteru 
a není v rozporu s prioritami, cíli a úkoly v tomto dokumentu pro dané oblasti 
stanovenými. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že Změna č. 3 územního 
plánu Dětmarovice vykazuje hlediska naplnění priorit územního plánování daných 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 
hodnotu neutrální. 

- část F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

Shrnutí konstatuje respektování koncepce stanovené výchozím územním plánem. 
Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné plochy, stanovuje podmínkyvyužití území 
v rizikových lokalitách. Lze dovodit neutrální až mírně pozitivní vliv. 
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H. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

--- Bude doplněno na základě projednání ---  

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

--- Bude doplněno na základě projednání ---  

J. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

1. Vymezení zastavěného území 

V souladu s požadavky legislativy Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území obce, a 
to ke dni 1. 12. 2018. Jako výchozí podklady pro aktualizaci zastavěného území byly 
použity: 

- Územní plán Dětmarovice – úplné znění územního plánu po změně č. 1; 

- Katastrální mapa – digitální katastrální mapa, zdroj www.cuzk.cz, 12/2018; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění, zejména pak § 58 a 
§ 2 uvedeného zákona – legislativní norma definující zastavěné území a způsob 
jeho vymezení a dále definující základní pojmy; 

- Vymezení zastavěného území – Metodický pokyn (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ústav územního rozvoje, září 2013) – metodický pokyn MMR k 
vymezování zastavěného území v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon, v platném znění; 

- Aktualizace zastavěného území – Metodický pokyn (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ústav územního rozvoje, únor 2014) – metodický pokyn MMR k 
aktualizaci zastavěného území v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon, v platném znění; 

- Údaje z katastru nemovitostí – www.cuzk.cz; 

Zastavěné území obce bylo prověřeno v celém rozsahu správního území obce a 
vyhodnoceno z hlediska souladu se zněním §58 Stavebního zákona. 

V rámci aktualizace zastavěného území byla provedena také aktualizace ploch 
vymezených územním plánem Dětmarovice jako plochy zastavitelné nebo plochy 
přestavby. Plochy k datu aktualizace využité a zastavěné nebo pozemky se stavbou 
zanesenou v katastru nemovitosti byly Změnou č. 3 převedeny do ploch stabilizovaných. 
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2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot – textová část výrokové 
části byla upravena v souladu s požadavky zadávacího dokumentu.  

Nedílnou součástí koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot jsou 
obecné podmínky stanovující minimální výměru pro nově oddělované / slučované pozemky 
/ parcely určené k umístění / realizaci rodinných domů a bytových domů. Podmínky 
stanovené ve změně č 1 byly změnou č. 3 doplněné a upravené tak, aby rozhodování bylo 
jednoznačné a nezpochybnitelné a aby nebylo omezeno oddělování pozemků v plochách 
s přípustným bydlením pro např. samostatné stavby garáží, hospodářských budov, 
komunikací, veřejných prostranství, apod. 

Tyto změny jsou v souladu s požadavky zadání a v plném souladu s povinností 
územního plánu zajistit trvalý udržitelný rozvoj území v plném smyslu definice 
udržitelného rozvoje. Doplněním podmínek ochrany kulturních a historických hodnot je 
sledováno především zajištení kvality prostředí, estetických a kompozičních souvislostí, 
jednotné výškové hladiny. 

3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

Celková urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce definovaná Územním plánem Dětmarovice se Změnou č. 3 
v zásadě nemění. Změna č. 3 řeší požadavky vyplývající ze zadávacího dokumentu - 
upravuje text výrokové části územního plánu tak, aby byl v souladu s požadavky.  

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, rušení ploch 

Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území a zastavitelné plochy a plochy přestavby 
již využité převádí do ploch stabilizovaných.  

Změna č. 3 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a plochy přestavby. 

Systém sídelní zeleně 

Koncepce sídelní zeleně není Změnou č. 3 měněna ani doplňována. 

4. Koncepce veřejné infrastruktury 

Změna č. 3 nemění koncepci veřejné infrastruktury stanovenou Územním plánem 
Dětmarovice. Změny textu jsou provedeny z důvodu zpřesnění textu a jeho 
jednoznačnosti.   

5. Koncepce uspořádání krajiny a ochrany hodnot území 

Změna č. 3 nemění základní koncepci uspořádání krajiny stanovenou Územním 
plánem Dětmarovice.  
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6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Zpřesnění obecných podmínek  

Změna č. 3 řeší požadavky vyplývající ze zadávacího dokumentu a zpřesňuje 
definice podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

Obecné podmínky upravuje následujícícm způsobem: 

a) Podmínky pro využití ploch v sesuvných územích 

Změna č. 3 ruší podmínky stanovené v územním plánu Dětmarovice ve znění jeho 
změny č. 1 a stanovuje podmínky nové umožňující při splnění definovaných 
podmínek a při respektování nesporných legislativních ustanovení využití ploch 
v sesuvných územích i pro umísťování / realizaci staveb. Jsou stanovené požadavky 
na zajištění bezpečnosti staveb a zařízení, zajištění obecné bezpečnosti, zejména 
bezpečnosti osob, okolních staveb a zařízení, apod., zajištění stability a odolnosti 
vůči možným sesuvům. Je dále stanoven požadavek na provedení odborného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu včetně vyhodnocení 
bezpečnosti umístění dané stavby s ohledem na možné kumulativní působení 
okolních staveb v rizikové lokalitě na stabilitu pozemku. Splnění výše uvedených 
požadavků musí být prokázáno v projektové dokumentaci.  U staveb nevyžadujících 
povolení či opatření stavebního úřadu se výše uvedené podmínky aplikují 
přiměřeně. Za správnou aplikaci odpovídá stavebník, majitel nebo aktuální uživatel 
stavby. 

b) Velikost nově oddělovaných / slučovaných pozemků 

Změna č. 3 ruší podmínky stanovené v územním plánu Dětmarovice ve znění jeho 
změny č. 1 a stanovuje podmínky nové umožňující vytvářet stavební pozemky 
s minimální výměrou odpovídající požadavkům na udržitelný rozvoj území a na 
udržení kvalitního životního prostředí. Zůstala zachována stnovená minimální 
výměra 1200 m2 pro nově oddělované / slučované pozemky určené pro umístění 
staveb rodinných a bytových domů s možností snížení této výměry až na 600 m2 / 
1 rodinný dům u řadové zástavby, dvojdomů a trojdomů. V rámci obecných 
podmínek bylo jednoznačně stanoveno, ža tato minimální výměra se nevztahuje na 
zástavbu stávajících proluk a na plochy a pozemky, u nichž splnění povinnosti brání 
místní podmínky, např. celková nedostatečnost dotčených ploch. Bylo rovněž 
stanoveno, že - do celkové minimální výměry dotčené plochy / pozemku lze 
zahrnout také navazující samostatné plochy a pozemky staveb prokazatelně s 
dotčenou stavbou pro bydlení souvisejících (např. plochy samostatných garáží, 
apod.), apod. 

c) Podmínky pro využití ploch v záplavových územích 

Změna č. 3 ruší podmínky stanovené v územním plánu Dětmarovice ve znění jeho 
změny č. 1 a stanovuje podmínky nové umožňující při splnění definovaných 
podmínek a při respektování nesporných legislativních ustanovení využití ploch 
v záplavových územích i pro umísťování / realizaci staveb. Jsou stanovené 
požadavky na to, aby využitím či umístěním stavby / staveb nedošlo k negativní 
změně odtokových poměrů v území, k vytváření neodvodnitelných enkláv území, 
k vytváření liniových barier v území, k negativní změně záplavového území, 
k ohrožení okolních staveb a zařízení. Aby bylo zajištěno, že obytné místnosti, 
provozní a skladovací místnosti občanské vybavenosti, provozní a technické 
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místnosti, zařízení technické infrastruktury (pokud technologický postup nevyžaduje 
jiné řešení), uzavřené výrobní prostory, apod., měly úroveň podlahy nad niveletou 
záplavy nebo bylo použito takové stavebně technické řešení, které vyloučí možnost 
zatopení (pokud bude výpočtová niveleta překročena), aby nebyly v dotčeném 
území realizovány objekty s podsklepením, aby byl navržen a zajištěn účinný a 
přiměřeně rychlý způsob evakuace osob v případě možné povodně, aby byla řádně 
odůvodněná potřebnost umístění stavby / staveb, nebo aby bylo prokázáno umístění 
stavby / staveb mimo místo reálné / skutečné záplavy. Splnění výše uvedených 
požadavků musí být prokázáno v projektové dokumentaci.  U staveb nevyžadujících 
povolení či opatření stavebního úřadu se výše uvedené podmínky aplikují 
přiměřeně. Za správnou aplikaci odpovídá stavebník, majitel nebo aktuální uživatel 
stavby. 

7. Veřejně prospěšné stavby 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice prověřila vymezení veřejně prospěšných 
staveb a jejich soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací (A1-ZÚR MSK). Bylo 
konstatováno, že na všechny požadavky obsažené v A1-ZÚR MSK bylo reagováno již 
v rámci pořizování změny č. 1 územního plánu Dětmarovice a že není potřeba provádět 
další změny ve vymezení veřejně prospěšných staveb nebo koridorů těchto staveb. 

8. Územní studie 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice ruší vymezení plochy zatížené povinností 
prověření využití územní studií, a to z důvodu, že územní studie již byla zpracována a 
vlořená do evidence územně plánovací činnosti. Na základě zpracované územní studie bylo 
upraveno vymezení dotčených zastavitelných ploch (Z16a SO a Z16b SO), a to jejich 
vnitřní uspořádání (bez změn jejich hranic). 

9. Stanovení pořadí změn v území 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice nemění stanovené pořadí změn v území. 

K.  VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změna č. 3 územního plánu Dětmarovice nevymezuje žádné nové zastavitelné 
plochy. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyjhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch není tedy relevantní.  
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L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ SAMOSTANÉHO ODŮVODNĚNÍ  

--- Bude doplněno na základě projednání ---  

M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

--- Bude doplněno na základě projednání ---  
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnávací text výrokové části územního plánu Dětmarovice 

 


	- (usnesením) 482/25 (zastupitelstvo obce) schvaluje
	v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonˮ) pořízení změny č. 3 územního plánu Dětmarovice, jejímž obsahem bude:
	a) změna závazné textové části tak, aby ve stanovených záplavových a sesuvných územích byly za určitých podmínek přípustné i trvalé stavby, případně úpravy staveb stávajících. Budou upraveny podmínky pro rozhodování v plochách v záplavových a sesuvnýc...
	Požadavek splněn – výroková část územního plánu byla upravena tak, aby nedocházelo k duplicitě podmínek s možností účelové změny výkladů nebo k možnému různému výkladu.
	Pomínky využití ploch v záplavových územích jsou nově stanoveny jen v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 14. Podmínky pro využití ploch v záplavových územích...
	Podmínky využití ploch v sesuvných územích jsou stanoveny jen v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 5. Podmínky pro využití ploch v sesuvných územích byly zru...
	b) budou nově nadefinovány podmínky pro možnost oddělování a slučování nových stavebních pozemků, jak v zastavitelných plochách, tak v zastavěném území
	Požadavek splněn - výroková část územního plánu byla upravena.
	Podmínky omezující velikost nově oddělovaných pozemků jsou stanoveny v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné podmínky pro využití území. V bodu 10. Velikost nově oddělovaných / slučovaných pozemk...
	- (usnesením) 483/25 (zastupitelstvo obce) schvaluje
	dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 3 územního plánu Dětmarovice bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona
	Požadavek splněn - změna č. 3 územního plánu Dětmarovice je pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona.
	- (usnesením) 484/25  (zastupitelstvo obce) schvaluje
	dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 3 územního plánu Dětmarovice může obsahovat i prvky regulačního plánu
	Požadavek splněn – výroková část územního plánu v kapitole F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odstavci Obecně závazné podmínky pro využití území obsahuje podmínky s prvky regulačního plánu. Takové podmínky umožňují přesněji d...
	- vyhodncení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, vč. vyhodnocení SEA a Natura
	Požadavek splněn – Vyhodncení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu Dětmarovice na životní prostředí (SEA) a tzv. Naturové hodnocení jsou samostatnými dokument...
	- aktualizace zastavěného území
	Požadavek splněn – bylo aktualizováno zastavěné území k datu 1. 12. 2018. Aktualizace je zakreslena v grafické části návrhu změny č. 3.
	- prověření souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
	Požadavek splněn - viz kapitola F. tohoto odůvodnění.
	1. Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění její Aktualizace č. 1
	2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění jejich Aktualizace č. 1
	1. Vymezení zastavěného území
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