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Obec Dolní Lutyně 
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu 
s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů 

vydává 

změnu č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. 

Územní plán Dolní Lutyně byl vydán Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31. 3. 2010 
usnesením č. 124/22, opatření obecné povahy č.j. OUDL/444/2012-Výst. nabylo účinnosti dne 
23. 4. 2010. 

Textová a grafická část změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1. 

Odůvodnění 
Textová a grafická část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, zpracovaná 
projektantem podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2.  

čl. I. Postup při pořízení změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně 
Pořizovatelem platného Územního plánu Dolní Lutyně byl Městský úřad Orlová. Dne 
1. 1. 2012 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 440/2011 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Tímto právním 
předpisem došlo k rozšíření správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín o území 
obce Dolní Lutyně (jež zahrnuje katastrální území Dolní Lutyně a Věřňovice). Přenesenou 
působnost na úseku územního plánování, která byla v působnosti Městského úřadu Orlová, 
vykonává od 1. 1. 2012 Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 04/2010 – 03/2014 byla 
schválena Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně usnesením č. 150/25 bod 5) dne 18. 6. 2014, tato 
zpráva zároveň obsahovala pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu 
zadání změny, nahradila tedy zadání změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. Pro spolupráci 
s pořizovatelem byl na základě usnesení zastupitelstva č. 129/20 bod 1) ze dne 11. 12. 2013 
určen Mgr. Pavel Buzek, starosta obce Dolní Lutyně. 
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Schválení zprávy o uplatňování územního plánu předcházelo projednání návrhu zprávy (tedy 
i návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně) podle § 55 odst. 1 za použití § 47 
odst. 2 stavebního zákona. Pořizovatel dne 14. 4. 2014 zaslal návrh zprávy dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu, zároveň projednání návrhu zprávy oznámil veřejnou 
vyhláškou na úředních deskách Městského úřadu Bohumín a Obecního úřadu Dolní Lutyně. 
Návrh zprávy byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů v období od 15. 4. 2014 do 
15. 5. 2014 na obou úřadech, zároveň zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Každý mohl v uvedené době uplatnit k návrhu zprávy písemné připomínky, dotčené orgány 
a krajský úřad jako nadřízený orgán vyjádření, ve kterém uvedly své požadavky na obsah 
změny územního plánu vyplývající z právních předpisů. V téže lhůtě mohl krajský úřad jako 
příslušný úřad a orgán ochrany přírody uplatnit stanovisko a sousední obce své podněty. 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu bylo pořizovateli doručeno 2. 6. 2014. Na 
základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zprávy 
o uplatňování územního plánu upravil.  

Z výsledků projednání vyplynulo, že návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně není 
nutné  posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, není tedy nutné zpracovávat vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
a systém Natura 2000. Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 04/201-
03/2014, upravená na základě výsledků projednání a nahrazující zadání změny, byla (jak je 
uvedeno výše) schválena Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 18. 6. 2014. Zpracovatelem 
návrhu změny č. 1 byla obcí vybrána společnost Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba, projektantka Ing. arch. Helena Salvetová, 
autorizovaný architekt ČKAI 0864. 

Před zahájením prací na návrhu změny územního plánu proběhlo dne 27. 4. 2015  na městském 
úřadě v Bohumíně koordinační jednání za účasti Povodí Odry, s.p., vedení obce Dolní Lutyně 
a města Bohumína, projektantky a pořizovatele, jehož cílem bylo posoudit aktuálnost 
a potřebnost plochy nestabilizovaného území „Letiště“ ve vazbě na stanovené záplavové území, 
plánovaná protipovodňová opatření a také nové varianty tras vysokorychlostní trati. Z jednání 
byl pořízen písemný záznam, odsouhlasený všemi zúčastněnými stranami, a závěry z jednání 
následně použity při zpracování návrhu změny. 

Na základě schválených pokynů, v rozsahu zadání změny, byl vypracován návrh Změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně, pořizovateli byl tento návrh v elektronické podobě doručen na 
konci srpna 2015, v tištěné podobě pak dne 1. 9. 2015. Téhož dne pořizovatel oznámil 
v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
obci Dolní Lutyně a sousedním obcím konání společného jednání o návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně (č.j. MUBO/36594/2015), poslednímu bylo oznámení doručeno 
dne 2. 9. 2015. Termín konání společného jednání byl stanoven na 21. 9. 2015. Pořizovatel 
vyzval dotčené orgány, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání tj. do 
22. 10. 2015 uplatnily svá stanoviska. Zároveň oznámil, že ve stejné lhůtě mohou sousední obce 
uplatnit své připomínky. Pořizovatel současně podle § 50 odst. 3 stavebního doručil dne 
1. 9. 2015 (č.j. MUBO/36682/2015) návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně veřejnou 
vyhláškou, do 30 dnů ode dne doručení tj. do 19. 10. 2015 mohl každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. Po uvedené doby (tj. od 1. 9. 2015 do 22. 10. 2015 resp. od 1. 9. 2015 do 
19. 10. 2015) bylo možné nahlížet do tištěné podoby návrhu změny u pořizovatele a v obci 
Dolní Lutyně, návrh byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
internetové adrese www.mesto-bohumin.cz v sekci Radnice/Územní plánování. Společné 
jednání o návrhu změny č. 1 se konalo dne 21. 9. 2015 v 9:00 h v budově Městského úřadu 
Bohumín; ze společného jednání byl pořízen písemný záznam. 
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V rámci společného jednání obdržel pořizovatel 10 stanovisek dotčených orgánů; 5 dotčených 
orgánů svá stanoviska neuplatnilo: Ministerstvo životního prostředí, Policie České republiky – 
KŘP Moravskoslezského kraje, Státní energetická inspekce, Státní pozemkový úřad, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost. Všechna uplatněná stanoviska pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil. Souhlasná stanoviska bez připomínek uplatnilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě a Státní veterinární správa – Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský 
kraj). Souhlasné stanovisko s podmínkou pořizovatel obdržel od Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, stanovisko s požadavky uplatnilo Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
vnitra a Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. 
Nesouhlasná stanoviska pořizovatel obdržel od Ministerstva dopravy a Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje – orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního 
fondu a Městského úřadu Bohumín – dotčeného orgánu na úseku státní správy lesů.  

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku doručeném dne 21. 10. 2015 pod 
č.j. MUBO/44692/2015 opakovaně požadovalo „...do územního plánu zapracovat koridor pro 
umístění veřejně prospěšné stavby přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná. Požadovali jsme 
jej zapracovat v šíři 100 m od osy přeložky na obě strany včetně všech souvisejících staveb dle 
technické studie „Silnice I/67 Bohumín – Karviná“ zpracované firmou Dopravoprojekt 
Ostrava, spol. s r.o. v květnu 2009.“. Vzhledem k tomu, že změnu územního plánu nelze vydat 
v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, a dále vzhledem k tomu, že zmiňovaná přeložka 
silnice je zároveň záměrem sledovaným v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, rozeslal dne 20. 11. 2015 (čj. MUBO/49406/2015) pořizovatel ministerstvu, krajskému 
úřadu a obci Dolní Lutyně pozvánku na konzultaci resp. dohodovací jednání. Ministerstvu 
dopravy zároveň dne 4. 12. 2015 zaslal podklady k jednání – výřez z grafické části návrhu 
územního plánu s vyznačením problematických míst a návrhem možného řešení. Dohodovací 
jednání se uskutečnilo v budově Městského úřadu Bohumín dne 8. 12. 2015 za účasti 
pozvaných a také zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektantky. Z dohodovacího 
jednání byl zhotoven písemný záznam a následně ve smyslu dohody byl také upraven hlavní 
výkres. Dne 7. 1. 2016 pořizovatel Ministerstvu dopravy zaslal elektronickou poštou záznam 
včetně upravené grafické části návrhu (hlavního výkresu) k odsouhlasení. Ministerstvo dopravy 
dne 13. 1. 2016 pořizovateli tento souhlas elektronickou poštou potvrdilo. 

Ke společnému jednání vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, koordinované stanovisko (doručeno dne 20. 10. 2015 pod 
č.j. MUBO/44577/2015), ve kterém jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen ZPF) s návrhem změny územního plánu nesouhlasil. Nesouhlas se vztahoval 
k požadavkům navrženým na půdě náležející zemědělskému půdnímu fondu zařazeným do 
II. třídy ochrany. Za účelem nalezení dohody s dotčeným orgánem proběhla dne 13. 1. 2016 na 
krajském úřadě konzultace a následně dne 21. 1. 2016 v obci Dolní Lutyně dohodovací jednání. 
U všech rozporovaných nových zastavitelných ploch bylo dohodnuto řešení a domluveny 
úpravy návrhu. Z dohodovacího jednání byl zhotoven písemný záznam, který pořizovatel dne 
29. 1. 2016 spolu se žádostí o nové stanovisko zaslal krajskému úřadu. Toto nové navazující 
stanovisko příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF bylo pořizovateli doručeno 
dne 22. 3. 2016 pod č.j. MUBO/12953/2016.  

Městský úřad Bohumín, odbor stavební, vydal koordinované stanovisko k návrhu změny 
územního plánu po zákonem stanovené lhůtě (doručeno dne 5. 11. 2015 pod 
č.j.  MUBO/47147/2015) se závěrem, že „M ěstský úřad zkoordinoval dílčí stanoviska dle 
jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a na základě výše 
uvedeného s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně souhlasí.“, přičemž dílčí 
stanovisko podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů, je nesouhlasné. Příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku 
uvedl, že „Pozemky, které se nachází ve vzdálenosti do 50 m okraje PUPFL, nezahrnovat nově 
do zastavěných či zastavitelných ploch.“ Protože toto dílčí stanovisko neobsahovalo výčet 
konkrétních ploch, kterých se nesouhlas týkal, ani zdůvodnění tohoto nesouhlasu, svolal 
pořizovatel s dotčeným orgánem dohodovací jednání s cílem upřesnit velmi stručný obsah 
stanoviska dotčeného orgánu. Dohodovací jednání se konalo dne 24. 3. 2016 v budově 
Městského úřadu Bohumín za účasti dotčeného orgánu a pořizovatele, z jednání byl pořízen 
písemný záznam. Na jednání byla nalezena dohoda o úpravě návrhu změny územního plánu, 
bylo tedy dohodnuto, že jedna z nově vymezených zastavitelných ploch bude z návrhu 
vypuštěna a vrácena zpět do nezastavěného území (plocha je součástí zemědělského půdního 
fondu) – důvodem je její situování v pásmu 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce 
lesa. Na závěr jednání byl dotčený orgán chránící zájmy na úseku státní správy lesů 
pořizovatelem požádán o vydání nového stanoviska. Toto navazující stanovisko bylo vydáno 
dne 20. 4. 2016 (doručeno jako č.j. MUBO/18804/2016), v jeho smyslu byl návrh změny č. 1 
územního plánu upraven. 

V rámci společného jednání byla uplatněna jedna připomínka sousední obce – města Orlové, 
týkající se zachování možnosti odvádění splaškových vod z Orlové na ČOV Dolní Lutyně, dále 
připomínka státního podniku Povodí Odry, připomínka těžební společnosti CEMEX Sand, k.s. 
a připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR. Všechny připomínky byly vyhodnoceny 
a v podrobnosti na úrovni územního plánu zapracovány do návrhu územního plánu v rámci jeho 
úprav po společném jednání. 

Ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly uplatněny také tři připomínky 
veřejnosti – připomínka p. Jiřího Lukši, p. Petra Ducha a Ing. Jiřího Brabce. Také tyto 
připomínky byly po společném jednání vyhodnoceny. 

Dne 29. 1. 2016 pořizovatel požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona o stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajskému 
úřadu zároveň poskytl tištěný návrh změn č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně pro společné 
jednání, kopie všech uplatněných stanovisek, připomínek a výsledků konzultací; v žádosti 
o stanovisko pořizovatel zároveň uvedl, že návrh bude ve smyslu uplatněných stanovisek 
a následných dohod před zahájením řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona 
upraven. Stanovisko krajského úřadu podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona pořizovatel 
obdržel dne 25. 2. 2016 pod č.j. MUBO/09110/2016. Krajský úřad v tomto stanovisku 
konstatoval, že z posuzovaných hledisek shledal nedostatky: „V předloženém návrhu změny 
č. 1 je vymezena plocha přestavby P1/1, která zasahuje do aktivní zóny záplavového území a do 
záplavového území Q100 zasahuje plocha přestavby P1/1 a navržené zastavitelné plochy Z1/1 
a Z1/2, aniž by byly stanoveny podmínky omezující výstavbu s ohledem na tyto limity využití 
území.“ Současně upozornil, že dle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze řízení o územním 
plánu zahájit až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

Po obdržení stanoviska krajského úřadu pořizovatel s projektantkou pokračovali v úpravách 
návrhu. Po dokončení úprav návrhu ve smyslu výsledků společného projednání, následných 
konzultací, dohodovacích jednání a stanoviska krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona odeslal dne 20. 4. 2016 (č.j. MUBO/17051/2016) pořizovatel krajskému úřadu žádost 
o potvrzení odstranění nedostatků návrhu podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona. Přílohou 
této žádosti byl upravený návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. Potvrzení krajského 
úřadu o odstranění nedostatků bylo pořizovateli doručeno dne 22. 4. 2016 pod 
č.j. MUBO/17677/2016. 
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Kompletní vyhodnocení výsledků společného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
včetně vyhodnocení výsledků konzultací a dohodovacích jednání ve smyslu ustanovení § 51 
odst. 1 stavebního zákona je obsaženo v následujících článcích tohoto odůvodnění, zejména 
čl. II odst. e) a čl. V. 

Dne 11. 5. 2016 pořizovatel obdržel od projektantky upravený návrh změny č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně, ještě týž den oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení o změně č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně podle § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona ve vazbě na § 172 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, současně oznámil termín 
konání veřejného projednání. K veřejnému projednání přizval jednotlivě obec Dolní Lutyni, 
dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Do úplného znění návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně bylo možné nahlížet po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 
12. 5. 2016 do 21. 6. 2016, a to u příslušné obce a u pořizovatele, současně byly všechny 
potřebné dokumenty zveřejněny v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na internetové adrese http://www.mesto-bohumin.cz/ v sekci „Radnice/Územní 
plánování“. Veřejné projednání návrhu se konalo dne 14. 6. 2016 v 15:00 hodin v budově 
Obecního úřadu Dolní Lutyně za účasti pořizovatele, určeného zastupitele a projektantky 
změny územního plánu. Z veřejného projednání byl pořízen písemný záznam, který je součástí 
spisové dokumentace ke změně č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. 

Podle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 mohl každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
uplatnit u pořizovatele připomínky, dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (ve smyslu ustanovení § 23 
stavebního zákona) mohli proti návrhu změny územního plánu uplatnit námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán byly vyzvány 
(ve stejné lhůtě) k uplatnění stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny. Pořizovatel rovněž oznámil, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám 
a námitkám se podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.  

Připomínky a námitky bylo možno písemně uplatnit v souladu s ustanovením §172 odst. 4 
správního řádu také před dnem konání veřejného projednání písemně u pořizovatele. Před 
veřejným projednáním bylo pořizovateli doručeno souhlasné stanovisko Státního pozemkového 
úřadu, Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí. Pořizovatel obdržel rovněž 
stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, 
ve kterém KÚ MSK neuplatňuje připomínky z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. Dále pořizovatel obdržel před veřejným projednáním 
jedno sdělení oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve kterém sděluje, že 
k předloženému návrhu nemá připomínky.  

V rámci veřejného projednání tedy pořizovatel obdržel celkem 8 stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu – všechny bez připomínek, zároveň 
nebyly k návrhu uplatněny žádné námitky ani připomínky. Návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona nebyl zpracován. 
Dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu byla tato skutečnost sdělena 
dopisem č.j. MUBO/31142/2016 ze dne 20. 7. 2016. 

Pořizovatel na základě ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona předložil návrh změny č. 1 
územního plánu s jeho odůvodněním Zastupitelstvu obce Dolní Lutyně k vydání, a to na jeho 
zasedání dne 14. 9. 2016. 
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čl. II.  Výsledek přezkoumání návrhu změny územního plánu podle § 53 
odst. 4 stavebního zákona 

a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 2 - textové části odůvodnění, kapitoly B.1. 

b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 2 - textové části odůvodnění, kapitoly B.2. 

c) Vyhodnocení souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů 
Vyhodnocení je součástí přílohy č. 2 - textové části odůvodnění, kapitoly B.3. 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
Vyhodnocení je součástí přílohy č. 2 - textové části odůvodnění, kapitoly B.4. 

e) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně respektuje požadavky zvláštních právních 
předpisů. V celém procesu pořizování změny územního plánu pořizovatel postupoval ve 
vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránicími veřejné zájmy podle zvláštních právních 
předpisů a zajistil si zákonným postupem jejich stanoviska ve všech fázích projednání 
územního plánu. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vydaných podle zvláštních právních 
předpisů, uplatněných v rámci společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Dolní Lutyně podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona 
V rámci společného jednání neuplatnily stanoviska tyto dotčené orgány: 
• Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 Praha 10, Odbor výkonu státní 

správy IX, IDDS: 9gsaax4, 
• Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 

Moravská Ostrava a Přívoz, IDDS: n5hai7v, 
• Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 1, 

722 00  Ostrava – Třebovice, IDDS: hq2aev4, 
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 

502/5, 702 00 Ostrava 2, IDDS: z49per3, 
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, IDDS: 

me7aazb. 

Pro doplnění pořizovatel uvádí, že výše jmenované dotčené orgány neuplatnily své požadavky 
ani k návrhu zadání - při projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně. 

Pořizovateli byla v rámci společného jednání doručena souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
bez dalších podmínek či připomínek, tedy bez požadavků na úpravu návrhu změny č. 1. Rovněž 
tyto dotčené orgány neuplatnily své požadavky k návrhu zadání (při projednání Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně): 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IDDS: bxtaaw4, 

doručeno 23. 9. 2015 pod č.j. MUBO/40333/2015, 
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 

702 00 Ostrava, IDDS: w8pai4f, doručeno 21. 10. 2015 pod č.j. MUBO/44903/2015, 
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• Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, 
Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IDDS: vc98dh6, doručeno 7.9.2015 pod 
č.j. MUBO/37612/2015. 

Následující text obsahuje úplná znění stanovisek dotčených orgánů, uplatněných v rámci 
společného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. Tato stanoviska 
obsahovala požadavky na obsah návrhu, podmínky či nesouhlas s některými částmi řešení. 
U každého uplatněného stanoviska je uvedeno jeho vyhodnocení: 

1. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, 
IDDS: n75aau3 (doručeno 21.10.2015 pod č.j. MUBO/44692/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Zákon č. 2/1969 Sb. § l7, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy jako 
ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí že Ministerstvo 
dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví - dopravních sítí v rámci jednotlivých 
druhů dopravy. 
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopravy 
rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace na 
úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí. 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako dotčený 
orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Dolní 
Lutyně. 
V návrhu zadání předmětné změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně, ke kterému jsme se vyjádřili dopisem 
č.j. 361/2014-910-UPR/2-Ma ze dne 14. května 2014 v rámci projednávání návrhu Zprávy 
o uplatňování ÚP Dolní Lutyně, jsme požadovali do územního plánu zapracovat koridor pro 
umístění veřejně prospěšné stavby přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná. Požadovali jsme 
jej zapracovat v šíři 100 m od osy přeložky na obě strany včetně všech souvisejících staveb dle 
technické studie „Silnice I/67 Bohumín – Karviná“ zpracované firmou Dopravoprojekt 
Ostrava, spol. s r.o. v květnu 2009. Opakovaně požadujeme tento koridor ve výše uvedených 
parametrech zapracovat. 
Ostatní naše požadavky byly do ÚPD zapracovány (např. vypuštění jižního obchvatu 
Dětmarovice, podmíněná přípustnost zastavitelných ploch s funkcí bydlení, atp.). Dálnice D1 
a stávající silnice I/67 včetně jejich ochranných pásem jsou rovněž respektovány. 
Lokalita změny č. 1 ÚP není v kolizi s tratí č. 320 Bohumín – Čadca ani s koridorem 
vysokorychlostní trati, a proto nemáme z hlediska železniční dopravy připomínky. 
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované 
zájmy. 

VYHODNOCENÍ: 
Požadavek na akceptaci koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/67 
Bohumín-Karviná dle technické studie „Silnice I/67 Bohumín-Karviná“ (Dopravoprojekt 
Ostrava, spol. s r.o., 05/2009) byl akceptován již v platném územním plánu. Jmenovaná studie 
byla dokončena a projektantovi poskytnuta již v rámci tvorby a projednávání současně platného 
Územního plánu Dolní Lutyně (vydaného dne 31. 3. 2010). Koridor VD2, v Zásadách 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje označený kódem DZ5, pro umístění veřejně 
prospěšné stavby přeložky silnice I/67 byl tedy v území stabilizován ve smyslu této studie. 
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Ministerstvo dopravy přesto opakovaně požadovalo úpravu vymezeného koridoru – jeho 
rozšíření na šířku 100 m od osy přeložky na obě strany. 

Vzhledem k tomu, že změnu územního plánu nelze vydat v rozporu se stanoviskem dotčeného 
orgánu, a dále vzhledem k tomu, že zmiňovaná přeložka silnice je nadále záměrem sledovaným 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, rozeslal dne 20. 11. 2015 (čj. 
MUBO/49406/2015) pořizovatel ministerstvu, krajskému úřadu a obci Dolní Lutyně pozvánku 
na konzultaci resp. dohodovací jednání s cílem konfrontovat trasu přeložky stabilizovanou 
v platném územním plánu s požadavkem Ministerstva dopravy. Ministerstvu dopravy zároveň 
dne 4. 12. 2015 zaslal podklady k jednání – výřez z grafické části návrhu územního plánu 
s vyznačením problematických míst a návrhem možného řešení.  

Dohodovací jednání se uskutečnilo v budově Městského úřadu Bohumín dne 8. 12. 2015 za 
účasti pozvaných a také zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektantky. Bylo dohodnuto, 
že pro stavbu přeložky bude vymezena zastavitelná plocha dopravních koridorů DK č. Z 1/21 
o průměrné šířce 100 m od osy přeložky na obě strany, s dílčím zúžením v prostoru lesního 
komplexu Borek, v prostoru zemědělského areálu Nerad a v úseku souběhu s železniční tratí 
č. 320.  

Z dohodovacího jednání byl zhotoven písemný záznam a následně ve smyslu dohody byl také 
upraven územní rozsah koridoru zejména v grafické části návrhu změny č. 1. Dne 7. 1. 2016 
pořizovatel Ministerstvu dopravy zaslal elektronickou poštou záznam včetně upravené grafické 
části návrhu (hlavního výkresu) k odsouhlasení. Ministerstvo dopravy dne 13. 1. 2016 
pořizovateli tento souhlas elektronickou poštou potvrdilo. 

2. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4, 
IDDS: 6bnaawp (doručeno 23.9.2015 pod č.j. MUBO/40349/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Na základě Vašeho oznámení, Č.j.: MUBO/36594/2015 ze dne 1.9.2015 a po prověření 
u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, sdělujeme následující. 
Na katastrálním území Věřňovice, obec Dolní Lutyně se nacházejí plochy, které vláda České 
republiky schválila ke kompenzaci územního dluhu Polské republice. Jedná se o pozemky ve 
vlastnictví polských občanů. S přihlédnutím k této skutečnosti je třeba, aby tyto plochy nebyly 
dotčeny v úvodu zmíněnou změnou územního plánu. Přehled vládou schválených 
kompenzačních ploch v k. ú. Věřňovice, obec Dolní Lutyně, zasíláme v příloze. 
Příloha: seznam pozemků určených ke kompenzaci územního dluhu vůči Polské republice 
(Moravskoslezský kraj, k. ú. Věřňovice) 

VYHODNOCENÍ: 
Pro doplnění uvádíme, že k návrhu zadání nebyly ze strany Ministerstva vnitra uplatněny žádné 
požadavky. Sdělení, uplatněné Ministerstvem vnitra v rámci společného jednání o návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně je plně respektováno – pozemky určené ke 
kompenzaci územního dluhu vůči Polské republice nejsou změnou územního plánu dotčeny.  

3. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní 
správy majetku Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno-Židenice, IDDS: hjyaavk 
(doručeno 7.10.2015 pod č.j. MUBO/42586/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních 
a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo 
a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Novy Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
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Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně 
a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referent společné 
státní správy a samosprávy Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany Hana ELIÁŠOVÁ na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 
5. ledna 2015, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,  vydává stanovisko. 

Do textové a grafické části Územního plánu Dolní Lutyně zapracujte zájmy a limity 
Ministerstva obrany v souladu se stanoviskem sp.zn. 44751/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 
30.dubna 2014, které jsme uplatnili k návrhu zadání projednávané územně plánovací 
dokumentace. 
Vyjádření uplatněné k zadání 
Na řešené území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. 
V tomto území lze vydat územni rozhodnutí a povo1it níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
- větrných elektráren 
- výškových staveb (i dominant v terénu) 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátorů 
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb (dle ÚAP - jev 119). 
Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařizení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v úlzemí (např. rozhledny) 

VYHODNOCENÍ: 
Záležitosti týkající se zajišťování obrany České republiky dle platných právních předpisů jsou 
řešeny již v platném územním plánu – kapitole 11. Zvláštní zájmy, jež je součástí textové části 
odůvodnění. Vyjádření uplatněné k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu mělo tedy 
spíše informativní charakter, nereagovalo na konkrétní návrh zadání změny územního plánu, 
obsažený v předložené zprávě. V pokynech pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu 
byl nicméně uveden požadavek na úpravu resp. doplnění územního plánu ve smyslu aktuálního 
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znění stavebního zákona a také požadavek na aktualizaci územního plánu podle vyjádření 
Ministerstva obrany. Do textové části odůvodnění územního plánu, kapitoly F.2 Základní 
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, byly doplněny podmínky pro 
ochranu zvláštních zájmů – ochranu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení a ochranu 
obyvatelstva. Vyznačení ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení je 
obsaženo již v platném územním plánu (v koordinačním výkrese) a změnou č. 1 se nemění. 

4. Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd – KOORDINOVANÉ STANOVISKO  
(doručeno 20.10.2015 pod č.j. MUBO/44577/2015 ) 

TEXT STANOVISKA: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 
jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad 
hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k návrhu změny č. 1 územního plánu 
(ÚP) Dolní Lutyně toto koordinované stanovisko:  
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny. Na území obce se nenachází národní kulturní památka 
ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve 
smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad s návrhem změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně souhlasí.  
Odůvodnění:  
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení 
silnic II. a III. třídy. Souhlas je vydán s tím, že došlo k úpravě návrhu úpravy stávající křižovatky 
silnice III/4712 s místní komunikací ul. Zbytecká, t.j. k úpravě veřejně prospěšné stavby VD5. 
Jedno rameno bývalé silnice je zaslepeno s možností jeho využití pro dopravní obslužnost 
stávající prodejny, u které je plánována přístavba. 
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny.  
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny.  
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny. 
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský 
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úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem změny 
č. 1 ÚP Dolní Lutyně.  
Odůvodnění:  
Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 
jsou v návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně respektovány.  
Ve správním obvodu obce Dolní Lutyně se nachází soustava NATURA (evropsky významná 
lokalita CZ 0813457 Niva Olše – Věřňovice, ptačí oblast CZ 0811021 Heřmanský stav – Odra 
– Poolší), přírodní památka Niva Olše - Věřňovice, přírodní památka Věřňovice a územní 
systémy ekologické stability (dále jen „ÚSES“) regionální úrovně (RBC 102 Bezdínek, RBC 
164 Lutyňský Borek, RBC 264 Věřňovická niva, RBK 580 a 581) a nadregionální biokoridor 
K 98 MH. Změnou č. 1 jsou navrhovány pouze dílčí změny v území, týkající se především 
rozvoje obytné zástavby, odstranění nedostatků v dopravní a technické infrastruktuře, 
stanovená koncepce rozvoje obce se nemění. Návrh změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně se nedotkne 
žádných maloplošných zvláště chráněných území ani jejich ochranných pásem, ani lokalit 
NATURA 2000.  
ÚSES je vymezen Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydanými 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 (dále jen 
„ZÚR MSK“). ZÚR MSK stanovují požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území - chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami 
ve využití území, jejichž důsledkem je snížení stupně ekologické stability těchto ploch 
a znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení 
biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech. V rámci změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně 
je upraveno označení dle ZÚR MSK, upravuje se vymezení RBC 102 Bezdínek (bude vymezeno 
ve větším rozsahu), mění se označení úseku RBK vedeného po Olši mezi RBC 102 Bezdínek 
a RBC 264 Věřňovická niva na RBK 580 a dále se mění dílčí úprava úseku NRBK K 98 MH 
v délce cca 100 metrů v souvislosti s provedenou parcelací pozemků. Plochy a koridory 
územního systému ekologické stability nacházející se v území budou vymezeny v souladu se 
ZÚR MSK. 
Změnou č. 1 ÚP Dolní Lutyně bude nově vymezena územní rezerva R1/1 pro vybudování 
průmyslové zóny v lokalitě Letiště v rozsahu 30 ha, v dostatečné vzdálenosti od zvláště 
chráněných území i lokalit NATURA 2000, na části plochy původně vymezené jako 
nestabilizované území NÚ. Plocha nestabilizovaného území o rozloze cca 200 ha, je s ohledem 
na platnou legislativu neodůvodnitelná, byla tedy změnou č. 1 z územního plánu vypuštěna. 
Návrhy na změnu využití území změnou č. 1 ÚP Dolní Lutyně jsou takového charakteru, že 
nemohou mít bezprostřední ani dálkový vliv na soustavu NATURA 2000, zvláště chráněná 
území a jejich ochranná pásma, ani ekologickou funkci územních systémů ekologické stability.  
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad, kompetentní k posuzování návrhů územních plánů a jejich změn, dle § 17a písm. 
a) zákona č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), posoudil předloženou změnu 
územního plánu dle postupů vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona. Na základě vyhodnocení 
jednotlivých předložených požadavků krajský úřad s uvedeným návrhem změny nesouhlasí. 
Nesouhlas se vztahuje k požadavkům navrženým na půdě náležící zemědělskému půdnímu 
fondu, zařazeným do II. třídy ochrany.  
Odůvodnění:  
V souladu s postupy vymezenými § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je 
možno tuto zemědělskou půdu odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Zdejší správní orgán 
navržené požadavky na nejkvalitnější zemědělské půdě nevyhodnotil jako převažující veřejný 
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zájem a poukazuje v daném sídelním útvaru na výskyt zemědělské půdy horší kvality. Současně 
je pořizovateli připomínán postup vymezený § 5 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, kdy je nezbytné navrhovat a zdůvodnit taková řešení, která jsou nejvhodnější 
i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Vzhledem k nové právní úpravě na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu (účinné od 1. 4. 2015), je nezbytné tyto postupy 
respektovat a navrhovat řešení s uplatněním této zásady ochrany zemědělského půdního fondu. 
8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny. Ve fázi návrhu zadání nebyl uplatněn požadavek na 
posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona.  
9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.  
Odůvodnění:  
Návrh změny územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování 
kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, 
a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  
10/ zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o prevenci závažných havárií)  
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle 
§ 32 odst. 2 tohoto zákona, nejsou záměrem dotčeny. V obci se nenachází žádný objekt ani 
zařízení zařazený rozhodnutím krajského úřadu do skupiny A ani B. Zóna havarijního 
plánování není pro žádný objekt stanovena. 
Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, 
na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací 
dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního 
řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je závazným podkladem pro 
opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 
VYHODNOCENÍ: 
k bodu 1/ 
Krajský úřad není dotčeným orgánem na úseku státní památkové péče. 
k bodu 2/ 
Stanovisko se bere na vědomí, krajský úřad s návrhem změny č. 1 územního plánu souhlasí. 
k bodu 3/ 
Stanovisko se bere na vědomí, veřejné zájmy, které jsou v působnosti krajského úřadu, nejsou 
návrhem změny č. 1 územního plánu dotčeny. 
k bodu 4/ 
Stanovisko se bere na vědomí, veřejné zájmy, které jsou v působnosti krajského úřadu, nejsou 
návrhem změny č. 1 územního plánu dotčeny. 
k bodu 5/ 
Stanovisko se bere na vědomí, veřejné zájmy, které jsou v působnosti krajského úřadu, nejsou 
návrhem změny č. 1 územního plánu dotčeny. 
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k bodu 6/ 
Stanovisko se bere na vědomí, krajský úřad s návrhem změny č. 1 územního plánu souhlasí. 
k bodu 7/ 
V pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu – kap. e) bodě A) 3. byl obsažen 
požadavek na minimalizaci záborů zemědělského půdního fondu. V návrhu byl navíc nový 
zábor půdy kompenzován navrácením nezastavěných zastavitelných ploch zpět do ZPF o větší 
výměře, než jaká je navržena k záboru. Přesto krajský úřad ve svém stanovisku (čj. MSK 
109817/2015 ze dne 19. 10. 2015) jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen ZPF) s návrhem změny územního plánu nesouhlasil. Nesouhlas se vztahoval 
k požadavkům navrženým na půdě náležející zemědělskému půdnímu fondu zařazeným do 
II. třídy ochrany, bez určení konkrétních nově vymezených zastavitelných ploch. 

Za účelem nalezení dohody s dotčeným orgánem proběhla dne 13. 1. 2016 na krajském úřadě 
konzultace a následně dne 21. 1. 2016 v obci Dolní Lutyně dohodovací jednání za účasti 
pořizovatele, krajského úřadu, určeného zastupitele a projektantky územního plánu. U všech 
rozporovaných nových zastavitelných ploch smíšených obytných  Z1/3, Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7, 
Z1/11, Z1/12, Z1/13 a Z1/14 bylo dohodnuto řešení a domluveny úpravy návrhu. 
Z dohodovacího jednání byl zhotoven písemný záznam, který pořizovatel dne 29. 1. 2016 spolu 
se žádostí o nové stanovisko zaslal krajskému úřadu. Toto nové navazující stanovisko 
příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF bylo pořizovateli doručeno dne 
22. 3. 2016 pod č.j. MUBO/12953/2016.  

Na základě výše uvedené dohody a následně vydaného navazujícího stanoviska příslušného 
dotčeného orgánu byl návrh změny č. 1 upraven. Z návrhu byly vypuštěny zastavitelné plochy 
smíšené obytné (kód ploch v územním plánu je „SO“) č. Z1/4 a Z1/5, vymezení zastavitelné 
plochy smíšené obytné SO č. Z1/14 bylo upraveno a původně vymezené zastavitelné plochy 
smíšené obytné SO č. Z1/6 a Z1/12 byly změněny na plochy změn v krajině – plochy sadů 
a zahrad (kód ploch v územním plánu je „NS“) č. K1/7 a K1/8. 
k bodu 8/ 
Stanovisko se bere na vědomí, veřejné zájmy, které jsou v působnosti krajského úřadu, nejsou 
návrhem změny č. 1 územního plánu dotčeny. 
k bodu 9/ 
Stanovisko se bere na vědomí, krajský úřad s návrhem změny č. 1 územního plánu souhlasí. 

5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, 
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná, IDDS: spdaive (doručeno 29.9.2015 pod 
č.j. MUBO/40993/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 
zákona  č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 9.9.2015. K výše uvedené 
dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou: 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná požaduje 
zapracovat v souladu s § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva do textové a grafické časti Územního plánu Dolní Lutyně následující: 
- vymezení území vzniklé průchodem průlomové vlny při zvláštní povodni tak, aby byla 

vymezena území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou 
a dále návrh ploch pro potřeby: 
- evakuace obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce, 
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- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií, 
- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
Podklady pro zpracování: 
- Krizový plán kraje určenou obcí Bohumín. 

VYHODNOCENÍ: 
Text stanoviska ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu je shodný s textem 
vyjádření dotčeného orgánu k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu. Uplatněné 
stanovisko mělo spíše informativní charakter, nereagovalo na konkrétní řešení změny územního 
plánu. Při zpracování návrhu změny byl respektován Krizový plán kraje v podrobnosti na 
úrovni územního plánu. Záležitosti týkající se zajišťování ochrany obyvatelstva (evakuace 
a ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události) dle platných právních předpisů jsou 
řešeny již v platném územním plánu – kapitole 12. Ochrana obyvatelstva, jež je součástí textové 
části odůvodnění. Ve výkrese vodního hospodářství jsou vymezena území zvláštní povodně 
pod jednotlivými vodními díly. 

6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 
Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IDDS: da5adv2 (doručeno 
25.9.2015 pod č.j. MUBO/40837/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jako místně 
příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru 
státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), k návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně, požaduje zajistit ochranu ložiska v dobývacím prostoru (dále jen „DP“) 
stanoveném dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona a vedeném v evidenci OBÚ v souladu 
s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona, s názvem Dolní Lutyně - ev. č. 7 0684, pro těžené 
výhradní ložisko štěrkopísku – písku organizaci Cemex Sand, k. s. se sídlem v Napajedlech, 
která je současně správcem dobývacího prostoru.  
V návrhu změny č. 1 územního plánuje tento DP nutno respektovat, neboť stanovení DP dle 
ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení 
na povrchu. DP je nutno vyznačit v mapových přílohách návrhu ÚP v souladu s ustanovením 
§ 26 odst. 3 horního zákona a zajistit jeho ochranu. 
Dle ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona v případech, kdy nebylo stanoveno chráněné 
ložiskové území, se DP stanovený podle dosavadních předpisů považuje též za chráněné 
ložiskové území stanovené podle cit. horního zákona. 
Případné budoucí umístění staveb v DP se řídí ustanovením §§ 18 a 19 horního zákona. 

VYHODNOCENÍ: 
Uplatněné stanovisko má spíše informativní charakter, nereaguje na konkrétní řešení změny 
č. 1 územního plánu. Při zpracování návrhu změny byly respektovány podmínky ochrany 
vymezených dobývacích prostorů ve smyslu platné právní úpravy. Změnou č. 1 se odstraňuje 
chyba v platném územním plánu, a to tak, že je doplněno chybějící označení územní rezervy 
„R5“ vymezené pro těžbu nerostných surovin v lokalitě Velké lány. 
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7. Městský úřad Bohumín, stavební odbor – koordinátor, Masarykova 158, 735 81 
Bohumín, KOORDINOVANÉ STANOVISKO (doru čeno po zákonem stanovené 
lhůtě 5. 11. 2015 pod č.j. MUBO/47147/2015) 

TEXT STANOVISKA: 
Z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), vyplývá, že „orgány 
územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány 
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány vydávají závazná 
stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného 
inspektora podle stavebního zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a stanoviska, 
která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona“. 
Městský úřad Bohumín, jako dotčený orgán (dále jen ,,městský úřad"), vydává ve smyslu 
ustanovení § 4 odst.2 stavebního zákona k o o r d i n o v a n é  s t a n o v i s k o zahrnující 
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů: 
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, jsou dotčeny. 
Stanovisko  podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) uvedeného zákona bylo vydáno samostatně, 
pod zn. č. MUBO/38462/2015/RAI/Fa ze dne 27.10.2015: 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, jako věcně příslušný orgán státní památkové 
péče podle  ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel 
dne 10.9.2015 oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně 
pořizovatele, kterým je Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, Masarykova 158,  
735 81 Bohumín. 
Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
po obdržení odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Ostravě (zn. NPÚ-381/69856/2015 ze dne 19.10.2015), toto stanovisko: 
Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín s předloženým návrhem změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně souhlasí, bez stanovených podmínek. 
Odůvodnění: 
V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách NPÚ: 
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php.  
Celé území obce Dolní Lutyně náleží do území s archeologickými nálezy. Při provádění 
stavební činnosti jsou dané povinnosti v ustanovení § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
K návrhu změny č. 1  Územního plánu Dolní Lutyně bylo vydáno odborné vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, pod zn. NPÚ-381/69856/2015 
ze dne 19.10.2015. Ve vyjádření nebyly stanoveny podmínky.  
Orgán státní památkové péče uvedené vyjádření vyhodnotil a ztotožnil se závěrem a nestanovil 
žádné podmínky. Předmětnou změnou č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně nedojde k dotčení 
jednotlivých kulturních památek na území obce. 
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") a dle  § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na  



Opatření obecné povahy   Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, 09/2016 

17 

 

pozemních komunikacích a o změně  některých zákonů  po posouzení žádosti, kterou dne 
2.9.2015 podal Městský úřad Bohumín, Odbor rozvoje a investic, Masarykova 158, 735 81  
Bohumín, (dále jen "žadatel"), ve věci „Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně", Dolní Lutyně 
vydává toto vyjádření: 
Po prozkoumání přiložené dokumentace SOUHLASÍ s realizací výše uvedeného projektu. 
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů je odbor životního prostředí a služeb dotčeným orgánem na úseku ochrany lesa. 
Případné návrhy k odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 
navrhovat jen za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy 
mimo PUPLFL. Pozemky, které se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje PUPFL, 
nezahrnovat nově do zastavěných či zastavitelných ploch. 
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů nemá vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín k návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně žádné připomínky. 
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Dle ustanovení § 79 odstavce 1, písm.j) je odbor životního prostředí a služeb dotčeným orgánem 
v oblasti odpadového hospodářství a k návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně nemá 
žádné připomínky. 
6/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších 
předpisů je odbor životního prostředí a služeb dotčeným orgánem na úseku ochrany ZPF. 
Zájmem ochrany ZPF je minimalizace záboru a respektování zásad ochrany zemědělské půdy 
daných § 4 a § 5 zákona. Pořizovatel musí dbát těchto zásad a navrhovat nejvhodnější řešení 
z hlediska ochrany ZPF. V případě nezbytnosti předpokládaných záborů je nutno směrovat 
požadavky na stávající zástavbu s upřednostněním využití proluk a nezastavěných částí 
sídelního útvaru. Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy 
jiný veřejný záměr výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
7/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Dle stanovení 77 odst. 1 písm. q) je odbor životního prostředí dotčeným orgánem na úseku 
ochrany přírody, a k předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně nemá 
připomínky. 
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
Obecní úřad s rozšířenou působností z hlediska ochrany ovzduší se nevyjadřuje k územnímu 
plánu, pouze dle § 11 odst. 3 k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního 
souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
Závěr: 
Městský úřad zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání dotčené veřejné zájmy a na základě výše uvedeného s návrhem Změny č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně souhlasí. 
VYHODNOCENÍ: 

k bodu 1/  
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Stanovisko se bere na vědomí, příslušný správní orgán s návrhem změny č. 1 územního plánu 
souhlasí. 
k bodu 2/  
Stanovisko se bere na vědomí, příslušný správní orgán s návrhem změny č. 1 územního plánu 
souhlasí.  
k bodu 3/  
Městský úřad Bohumín vydal koordinované stanovisko k návrhu změny územního plánu se 
závěrem, že „M ěstský úřad zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, 
v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a na základě výše uvedeného s návrhem Změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně souhlasí.“, přičemž dílčí stanovisko podle zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, je nesouhlasné. Příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl, že „Pozemky, 
které se nachází ve vzdálenosti do 50 m okraje PUPFL, nezahrnovat nově do zastavěných či 
zastavitelných ploch.“  
Ze stanoviska není patrné, z kterého ustanovení příslušného právního předpisu dotčený orgán 
vycházel. Pořizovatel ověřil, že dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze v pásmu 50 m od hranice 
lesních pozemků provádět některé činnosti se souhlasem příslušného orgánu ochrany lesa. 
Konkrétně lesní zákon v citovaném ustanovení uvádí: „Dotýká-li se řízení podle zvláštních 
předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní 
správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat 
na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní 
souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich 
ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení.“ Citované ustanovení se sice přímo nedotýká působení dotčeného orgánu 
v rámci územně plánovací činnosti, má však vazbu na budoucí rozhodování v území. 
Protože dílčí stanovisko dotčeného orgánu neobsahovalo výčet konkrétních ploch, kterých se 
nesouhlas týkal, ani zdůvodnění tohoto nesouhlasu, svolal pořizovatel s dotčeným orgánem 
dohodovací jednání s cílem upřesnit velmi stručný obsah stanoviska dotčeného orgánu. 
Dohodovací jednání se konalo dne 24. 3. 2016 v budově Městského úřadu Bohumín za účasti 
dotčeného orgánu a pořizovatele, z jednání byl pořízen písemný záznam. Na jednání byla 
nalezena dohoda o úpravě návrhu změny územního plánu, bylo tedy dohodnuto, že nově 
vymezená zastavitelná plocha smíšená obytná (kód plochy dle územního plánu „SO“) č. Z1/3 
bude z návrhu vypuštěna a vrácena zpět do nezastavěného území (plocha je součástí 
zemědělského půdního fondu), důvodem je právě její situování v pásmu 50 m od okraje lesního 
komplexu Borek a dotčený orgán nepokládá za vhodné ji k výstavbě vymezit. Ostatní plochy 
Z1/7, Z1/20 a P1/2, situované velmi malou částí v pásmu 50 m od okraje PUPFL, zůstanou 
v návrhu beze změny. Na závěr jednání byl dotčený orgán chránící zájmy na úseku státní správy 
lesů pořizovatelem požádán o vydání nového stanoviska. Toto navazující stanovisko bylo 
vydáno dne 20. 4. 2016 (doručeno jako č.j. MUBO/18804/2016), v jeho smyslu byl návrh 
změny č. 1 územního plánu upraven. 
k bodu 4/  
Stanovisko se bere na vědomí, příslušný správní orgán s návrhem změny č. 1 územního plánu 
souhlasí resp. nemá k němu připomínky. 
k bodu 5/  
Stanovisko se bere na vědomí, příslušný správní orgán s návrhem změny č. 1 územního plánu 
souhlasí resp. nemá k němu připomínky. 
k bodu 6/  
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Stanovisko má informativní charakter, jde o obecnou povinnost vyplývající pro pořizovatele ze 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
k bodu 7/  
Stanovisko se bere na vědomí, příslušný správní orgán s návrhem změny č. 1 územního plánu 
souhlasí resp. nemá k němu připomínky. 
k bodu 8/  
Městský úřad Bohumín není v případě pořizování územního plánu nebo jeho změny dotčeným 
orgánem na úseku ochrany ovzduší. 

Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona 
Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd (doručeno 
25.2.2016 pod č.j. MUBO/09110/2016) 
TEXT STANOVISKA: 
Vážení,  
dne 29. 1. 2016 jste v souladu s ust. § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
předali Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního 
řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) podklady k žádosti o posouzení návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně (dále jen „změna č. 1“).  
Pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně je úřad územního plánování - Městský 
úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, projektantem je Ing. arch. Helena Salvetová (číslo 
autorizace ČKA 00864). Orgánem příslušným k vydání změny č. 1 je Zastupitelstvo obce Dolní 
Lutyně. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně v rozsahu 
zadání změny č. 1 jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 
04/2010 – 03/2014, schválené usnesením Zastupitelstva obce Dolní Lutyně č. 150/25 ze dne 
18. 6. 2014.  
V souladu s ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto podklady 
1. návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně  
2. kopie stanovisek a připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně:  

- Ministerstvo dopravy ČR ze dne 20. 10. 2015  
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 7. 10. 2015  
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze dne 16. 9. 2015  
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 23. 9. 2015  
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 21. 9. 2015  
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ze dne 

7. 9. 2015  
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 

21. 10. 2015  
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 

19. 10. 2015  
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 

24. 9. 2015  
- Městský úřad Bohumín, odbor stavební ze dne 5. 11. 2015  
- Městský úřad Orlová, odbor výstavby ze dne 7. 10. 2015  
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 21. 9. 2015  
- Ředitelství silnic a dálnic ze dne 13. 10. 2015  
- Cemex Sant, k.s. ze dne 2. 10. 2015  
- Jiří Lukša ze dne 14. 10. 2015  
- Ing. Jiří Brabec ze dne 16. 10. 2015  
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- Petr Duch ze dne 19. 10. 2015  
3. doklady z dohodovacích jednání:  

- záznam z dohodovacího jednání ze dne 21. 1. 2016  
- záznam z dohodovacího jednání ze dne 8. 12. 2015, včetně příloh  

4. komentář ke stanoviskům uplatněným ke společnému jednání o návrhu zm. č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně 

Posouzení návrhu změny č. 1 z hlediska ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona  
Dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh změny č. 1 Územního plánu 
Dolní Lutyně z hlediska:  
1. zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
2. souladu s politikou územního rozvoje s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
ad 1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších územních vazeb uplatnilo svůj požadavek město Orlová. Žádalo, aby 
s ohledem na spádové poměry části území přiléhajícího k území Dolní Lutyně byla zachována 
možnost odvádění splaškových vod na ČOV Dolní Lutyně. Požádalo, aby v případě navrhování 
změn v koncepci likvidace odpadních vod byl zachován návrh gravitační stoky vedené podél 
ulice Na Výšině se zaústěním do stávající kanalizace obce před ČOV Dolní Lutyně. Změnou 
č. 1 není měněna základní koncepce odkanalizování, stoka vedená podél ulice Na Výšině je 
zachována. Vyhodnocení tohoto požadavku je nutno doplnit do odůvodnění změny č. 1.  
Ve změně č. 1 je obsažen jeden návrh záměru nadmístního významu, který není řešen 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to návrh vybudování gravitačního 
propoje vodovodu DN 250 v Dolní Lutyni s vodovodem DN 150 v Dětmarovicích. Důvodem je 
potřeba zvýšit dodávku pitné vody do Dětmarovic, tento záměr je obsažen v platném Územním 
plánu Dětmarovice. Jedná se o záměr, který nemá negativní vliv na území sousedních obcí, 
tento záměr může být s ohledem na ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona obsažen v územním 
plánu.  
ad 2. Posouzení návrhu změny č. 1 z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 

a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Řešené území se nachází z hlediska Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, kterou 
schválila Vláda ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR“), v Metropolitní 
rozvojové oblasti Ostrava OB2.  
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje vydalo dne 22. 12. 2010 (dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR MSK nabyly účinnosti dne 4. 2. 
2011. ZÚR MSK byly následně změněny rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ao 2/2011-
127 ze dne 16. 6. 2011 a č. j. 7 Ao 7/2011-54 ze dne 15. 3. 2012 a rozsudkem Krajského soudu 
v Ostravě č. j. 79A 8/2013-82 ze dne 28. 2. 2014. ZÚR MSK dosud nebyly uvedeny do souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1. 
Ze záměrů, které jsou vymezeny PÚR, se území obce Dolní Lutyně dotýkají tyto:  
VR1  koridor vysokorychlostní dopravy,  
E4a  koridor na vyvedení elektrického a tepelného výkonu z elektrárny Dětmarovice.  
ZÚR MSK je území obce Dolní Lutyně zařazeno do rozvojové oblasti Ostrava OB2, do krajinné 
oblasti Ostravsko-Karvinsko, do krajiny polní a do zemědělské harmonické krajiny.  
ZÚR MSK je území obce Dolní Lutyně vymezena územní rezerva:  
D507 vysokorychlostní trať VRT (Studénka) – Ostrava – Petrovice u Karviné (viz PUR, záměr 

VR1),  
veřejně prospěšné stavby:  
DZ5  silnice I/67 Bohumín – Karviná,  
E4   EDĚ – TR Nošovice (VVN) – vedení 2x 400 kV pro vyvedené výkonu z EDĚ (viz PUR 

záměr E4a),  
T4  Dětmarovice – Bohumín (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 350 (již realizován)  
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a nadregionální a regionální ÚSES.  
Tyto záměry jsou obsaženy v Územním plánu Dolní Lutyně. V souladu s výsledky projednání 
návrhu změny č. 1 je navrženo (ve vazbě na požadavek Ministerstva dopravy na rozšíření 
koridoru vymezeného pro silnici I/67 Bohumín-Karviná) v rámci této změny nově vymezit 
sdružený koridor dopravní a technické infrastruktury.  
Bylo zjištěno, že změnou č. 1 jsou vymezeny rozvojové plochy občanského vybavení veřejné 
infrastruktury, které zasahují do stanoveného záplavového území Q100. Jedná se plochu 
přestavby P1/1 a na ni navazující zastavitelné plochy Z1/1 a Z1/2. Tyto plochy byly vymezeny 
ve vazbě na záměr umístit v této lokalitě polikliniku a rekondiční centrum. Změnou č. 1 však 
nebyly stanoveny žádné omezující podmínky pro výstavbu, které by zohlednily tento významný 
limit využití území.  
Změnou č. 1 rovněž nebylo zohledněno, že plocha přestavby P1/1 zasahuje do aktivní zóny 
záplavového území. Územním plánem nejsou zohledněna omezení výstavby v aktivní zóně 
záplavového území, která vyplývají z ust. § 67 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Omezení uvedená v odst. 1 tohoto ustanovení se nevztahují pouze na údržbu staveb 
a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, bodem 2. odst. c) je v těchto 
územích zakázáno zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky.  
Požadujeme návrh změny č. 1 upravit tak, aby byly naplněny republikové priority územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje, které jsou stanoveny v čl. 25 PÚR: „Vytvářet 
podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod“ a v čl. 26. PÚR: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech“ a priorita územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, která 
je stanovena v čl. 15 ZÚR MSK: „Preventivní ochrana území před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, 
kulturních a přírodních hodnotách území kraje“.  
V textové části odůvodnění změny č. 1 je nutno upravit text, kterým se vymezení těchto ploch 
opírá o kladné stanovisko Povodí Odry, s.p., č.j. 5172/923/2/831.10/2014 ze dne 24. 4. 2014. 
V tomto stanovisku byly stanoveny podmínky pro umístění stavby rehabilitačního centra 
s poliklinikou, která byla navržena v původním zemědělském areálu, částečně v záplavovém 
území stoleté vody, na hranici aktivní zóny. Toto stanovisko se nevztahuje k vymezení plochy 
přestavby v aktivní zóně ani k vymezení zastavitelných území v záplavovém území. 
Závěr  
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona Územní 
plán Dolní Lutyně a návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek shledal nedostatky. 
V předloženém návrhu změny č. 1 je vymezena plocha přestavby P1/1, která zasahuje do aktivní 
zóny záplavového území a do záplavového území Q100 zasahuje plocha přestavby P1/1 
a navržené zastavitelné plochy Z1/1 a Z1/2, aniž by byly stanoveny podmínky omezující 
výstavbu s ohledem na tyto limity využití území.  
Upozorňujeme, že dle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze řízení o územním plánu zahájit až 
na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

VYHODNOCENÍ: 
Po obdržení stanoviska krajského úřadu pořizovatel zajistil úpravu návrhu. Do Odůvodnění 
změny č. 1 byla doplněna informace o tom, že návrh odkanalizování přilehlé části území města 
Orlové – část území Horní Lutyně na ČOV Dolní Lutyně pomocí navržené gravitační stoky, 
vedené podél ulice Na Výšině a zaústěné do stávající kanalizace Dolní Lutyně, se změnou č. 1 
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nemění. Dále byly do textové části územního plánu - kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití doplněny podmínky pro realizaci staveb ve vymezených 
zastavitelných plochách občanského vybavení veřejné infrastruktury OV č. Z 1/1 a Z 1/2 
a v ploše přestavby č. P 1/1, které zasahují do záplavového území (plocha č. P 1/1 okrajově i do 
aktivní zóny záplavového území), které neumožní v záplavovém území realizaci staveb nebo 
opatření, které by mohly změnit nebo zhoršit odtokové poměry.  

Po dokončení úprav návrhu ve smyslu výsledků společného projednání, následných konzultací, 
dohodovacích jednání a stanoviska krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
odeslal dne 20. 4. 2016 (č.j. MUBO/17051/2016) pořizovatel krajskému úřadu žádost 
o potvrzení odstranění nedostatků návrhu podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona. Přílohou 
této žádosti byl upravený návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně. Potvrzení krajského 
úřadu o odstranění nedostatků bylo pořizovateli doručeno dne 22. 4. 2016 pod 
č.j. MUBO/17677/2016. 

Pořizovatel zajistil úpravu textové i grafické části územního plánu ve smyslu všech uplatněných 
stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu, následně uskutečněných 
konzultací i dohodovacích jednání. Pořizovatel zároveň konstatuje, že nebylo nutné řešit 
rozpory ve smyslu § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů vydaných podle zvláštních právních 
předpisů, uplatněných v rámci řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně 
podle § 52 odst. 3 stavebního zákona (veřejné projednání) k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny 
V rámci veřejného projednání návrhu změny neuplatnily stanoviska tyto dotčené orgány: 
• Ministerstvo dopravy, 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
• Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
• Český báňský úřad – Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého, 
• Státní energetická inspekce, 
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Pořizovateli byla v rámci veřejného projednání doručena souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů bez dalších podmínek či připomínek, tedy bez požadavků na úpravu návrhu změny č. 1: 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, IDDS: 9gsaax4, 
doručeno dne 10. 6. 2016 pod č.j. MUBO/25860/2016, 

• Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp, doručeno dne 16. 6. 2016 pod 
č.j. MUBO/26895/2016, 

• Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: u3kbfuf, doručeno dne 30. 5. 2016 pod 
č.j. MUBO/23887/2016, 

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vydáno 
koordinované stanovisko), 28. října 117, 702 18 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd, doručeno dne 
16. 6. 2016 pod č.j. MUBO/26842/2016, 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f, 
doručeno po zákonem stanovené lhůtě dne 23. 6. 2016 pod č.j. MUBO/27921/2016, 

• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka 
Frýdek-Místek, IDDS: z49per3, doručeno dne 18. 5. 2016 pod č.j. MUBO/22031/2016, 
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• Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, 
IDDS: vc98dh6, doručeno dne 17. 6. 2016 pod č.j. MUBO/26976/2016, 

• Městský úřad Bohumín, stavební odbor (vydáno koordinované stanovisko), doručeno po 
zákonem stanovené lhůtě dne 13. 7. 2016 pod č.j. MUBO/30310/2016. 

Vzhledem k tomu, že všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná k veřejnému projednání 
návrhu změny byla souhlasná a bez připomínek, není v tomto opatření uvedena jejich doslovná 
citace ani vyhodnocení. Originály jednotlivých stanovisek jsou součástí spisové dokumentace 
ke změně č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně.  

Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu jako nadřízeného orgánu dle ust. § 52 odst. 3 
stavebního zákona 
Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury, IDDS: 8x6bxsd (doručeno 31. 5. 2016 pod 
č.j. MUBO/24089/2016) 
TEXT STANOVISKA: 
Vážení,  
dopisem ze dne 11. 5. 2016 jste v souladu s ust. § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), oznámili Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) veřejné projednání návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně, které se uskuteční dne 14. 6. 2016.  

Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní nejpozději 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny. Společné jednání se konalo dne 21. 9. 2015.  

Věcný rozsah působnosti krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování je 
uveden v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení krajský úřad uplatňuje 
k návrhu územního plánu v rámci jeho projednání stanovisko z hlediska zajištění koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu se zásadami územního rozvoje. Tato působnost není ust. § 52 odst. 3 
stavebního zákona nijak modifikována, vymezení působnosti nadřízeného orgánu územního 
plánování tedy trvá a platí i pro postup podle ust. § 52 stavebního zákona.  

K návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně vydal krajský úřad stanovisko dle ust. § 50 
odst. 7 stavebního zákona dne 25. 2. 2016, pod čj. MSK 15777/2016, ve kterém upozornil na 
zjištěné nedostatky. Následně byla krajskému úřadu předložena k posouzení dokumentace, 
která byla upravena dle výsledku předchozího projednání. Krajský úřad dopisem ze dne 
21. 4. 2016, čj. MSK 53967/2016, potvrdil, že zjištěné nedostatky byly odstraněny.  

Krajský úřad zkontroloval upravený návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně a dospěl 
k závěru, že projednávaná dokumentace obsahuje úpravy, kterými byly odstraněny zjištěné 
nedostatky. Krajský úřad z tohoto důvodu neuplatňuje připomínky k projednávané dokumentaci 
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, a souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

VYHODNOCENÍ: 
Pořizovatel vzal stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu na vědomí. Na základě 
tohoto stanoviska nebylo nutné návrh změny č. 1 územního plánu v příslušném rozsahu upravit. 
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čl. III.  Náležitosti odůvodnění vyplývající z § 53 odst. 5 stavebního zákona 

a) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

Zpráva nebyla zpracována. Řešeno v příloze č. 2 - textové části odůvodnění zpracovaného 
projektantem, kapitola I.  

b) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný orgán podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“) vydal k návrhu zadání stanovisko se závěrem, že „Návrh zadání 
změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně nemůže mít významný vliv samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti“.  

Krajský úřad jako příslušný úřad nepožadoval posoudit změnu č. 1 Územního plánu Dolní 
Lutyně podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh změny č. 1 nebyl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že k návrhu koncepce, kterou je změna č. 1 Územního plánu Dolní 
Lutyně, krajský úřad nevydal stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

c) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno  
Netýká se návrhu změny č. 1 územního plánu – stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
nebylo vydáno. 

d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
Řešeno v příloze č. 2 - textové části odůvodnění zpracovaného projektantem, kapitola F. 

e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Řešeno v příloze č. 2 - textové části odůvodnění zpracovaného projektantem, kapitola G. 

čl. IV.  Návrh rozhodnutí o námitkách 
V rámci řízení o změně č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně podle § 52 stavebního zákona nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona nebyl zpracován. Dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu byla tato skutečnost sdělena dopisem 
č.j. MUBO/31142/2016 ze dne 20. 7. 2016. 

čl. V. Vyhodnocení připomínek 

Vyhodnocení připomínek sousedních obcí, uplatněných v rámci společného jednání 
o návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona 

V rámci společného jednání byla uplatněna jedna připomínka sousední obce – města Orlová. 
Ostatní sousední obce připomínky k návrhu změny č. 1 neuplatnily. 

Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: r7qbskc  
(doručeno 7. 10. 2015 pod č.j. MUBO/42668/2015) 
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TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Rada města Orlové na svém 16. zasedání dne 7. 10. 2015 projednala návrh změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně a usnesením č. 602/16 uložila odboru výstavby uplatnit v rámci 
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně jménem města Orlové připomínku 
následujícího znění: 
„M ěsto Orlová má, s ohledem na spádové poměry části území přiléhajícího k území Dolní 
Lutyně, zájem o zachování možnosti odvádění splaškových vod na ČOV Dolní Lutyně. V této 
souvislosti žádáme v případě navrhování změn v koncepci likvidace odpadních vod o zachování 
návrhu gravitační stoky, vedené podél ulice Na Výšině se zaústěním do stávající kanalizace 
obce před ČOV Dolní Lutyně.“   

VYHODNOCENÍ: 
Připomínce se vyhovuje.  
Koncepce odkanalizování navržená v Územním plánu Dolní Lutyně se změnou č. 1 nemění. 
Do textové části odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně byla doplněna 
informace o tom, že návrh odkanalizování přilehlé části území města Orlové – část území Horní 
Lutyně na ČOV Dolní Lutyně pomocí navržené gravitační stoky, vedené podél ulice Na Výšině 
a zaústěné do stávající kanalizace Dolní Lutyně, se změnou č. 1 nemění. 

Vyhodnocení připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci 
společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně podle § 50 
odst. 2 a 3 stavebního zákona  

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava (doručeno 25. 9. 2015 
pod č.j. MUBO/40709/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Řešené území tvoří k.ú. Dolní Lutyně a Věřňovice, kde se v naší správě nachází dle vyhlášky 
č. 178/2012 Sb. významný vodní tok Olše a drobný vodní tok Lutyňka. Pro Olši bylo stanoveno 
záplavové území včetně vymezené aktivní zóny opatřeními Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje pod č.j. MSK 66092/2013 ze dne 6.5.2013 (říční km 0,255 - 6,200) a pod čj. MSK 
56979/2014 ze dne 15.8.2014 (říční km 6,200 - 25,650). Pro Lutyňku bylo stanoveno záplavové 
území včetně vymezené aktivní zóny opatřeními Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje pod čj. MSK 6609/12013 ze dne 6.5.2013 (říční km 0,000 - 5,795) 
a Městského úřadu Bohumín pod čj. MUBO/19951\2012/03/ŽPS/Cr ze dne 28.8.2012 (říční km 
5,795 - 10,900). 
Změnou č. 1 Územního plánu (ÚP) Dolní Lutyně je vypuštěno 45 zastavitelných ploch a i plocha 
přestavby. Doplněno je 23 zastavitelných ploch občanského vybavení, smíšených obytných, 
pěších a vozidlových komunikací, zeleně na veřejných prostranství, 6 ploch přestavby 
a 2 územní rezervy. Zapracována jsou protipovodňová opatření na Lutyňce – rekonstrukce 
a doplnění pravobřežní hráze, přeložka toku a výstavba průtočné vodní nádrže, která byla ve 
spolupráci s Povodím Odry, státním podnikem navržena v rámci dokumentace „Projektová 
dokumentace Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 5,468, ochrana obce proti velkým 
vodám“ (zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak). 
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce 
výše uvedených vodních toků, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Odry 
uvádíme k návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně následující: 
• Rozsah územní rezervy R1/1 pro vybudování průmyslové zóny v lokalitě Letiště, která je 

vymezena v záplavovém území Olše a Lutyňky, je v parametrech, jež byly dohodnuty při 
koordinačním jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně ze dne 27.4.2015. Povodí Odry, 
státní podnik považuje tento návrh za možný. 
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• Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Odry, státní podnik ve svém stanovisku 
č.j. 5172/923/2/831.10/2014 ze dne 24.4.2014 uvedl, že je možné umístit „Rehabilitační 
centrum s poliklinikou“ na pozemcích p.č. 3934/1-5, 3933, 3935, 3936, 3937 a 3939 v k.ú. 
Dolní Lutyně, které se částečně nacházejí ve stanoveném záplavovém území, případně na 
jeho hranici. ÚP však původní návrh rozšiřuje o další plochy Z1/1 a Z1/2, které leží z velké 
části v záplavovém území, kde nepovažujeme výstavbu za možnou, maximálně je možno zde 
umísťovat „objekty“, jež nezmění, respektive nezhorší odtokové poměry (např. parkoviště, 
park apod.). Kopii našeho stanoviska přikládáme. 

Příloha: Kopie stanoviska č.j. 5172/923/2/831.10/2014 ze dne 24.4.2014 

VYHODNOCENÍ: 
• První část připomínky se bere na vědomí.  
Povodí Odry, s.p. akceptuje rozsah plochy územní rezervy ozn. R1/1 pro vybudování 
průmyslové zóny v lokalitě „Letiště“. Parametry plochy byly dohodnuty a odsouhlaseny na 
koordinačním jednání ke změně č. 1 územního plánu dne 27. 4. 2015. 

• Druhé části připomínky se vyhovuje. 
Do textové části územního plánu byly doplněny podmínky pro využití zastavitelných ploch 
občanského vybavení veřejné infrastruktury OV č. Z1/1 a Z1/2 a plochy přestavby občanského 
vybavení veřejné infrastruktury OV č. P 1/1 tak, aby při výstavbě na těchto plochách nemohlo 
dojít ke zhoršení nebo změně odtokových poměrů. Konkrétně byl do textové části územního 
plánu - kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
podkapitoly F.3  Podmínky pro využití ploch, tabulky č. 4 vložen nový odstavec  
„ Podmíněně přípustné využití:  
- realizace staveb v části plochy přestavby č. P 1/1, která leží v záplavovém území, je 

podmíněna provedením opatření, která zajistí jejich ochranu proti zaplavení; v aktivní zóně 
záplavového území se připouštějí pouze nezbytné stavby dopravní a technické 
infrastruktury; nepřipouští se zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky  

- v částech zastavitelných ploch č. Z 1/1 a Z 1/2, které leží v záplavovém území, se připouští 
pouze takové využití, které nezhorší ani neovlivní odtokové poměry v území – komunikace, 
manipulační a odstavné plochy, sítě technické infrastruktury, veřejná prostranství“ 

Tyto nově definované podmínky využití ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury 
(kód plochy v územním plánu OV) neumožní v záplavovém území realizaci staveb nebo 
opatření, které by mohly změnit nebo zhoršit odtokové poměry. 

2. CEMEX Sand, k. s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla (doručeno 
12. 10. 2015 pod č.j. MUBO/42999/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY:  
Připomínka k návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Lutyně se vztahuje k pozemku 
p.č. 4274/1 – orná půda o celkové výměře 7,9952 ha zapsaného na LV č. 2179 pro k.ú. Dolní 
Lutyně ve vlastnictví Golík Pavel, Zelená 207/4, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko ½, Rozbroj 
Stanislav, Dlážděná 187/7, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko ½ , resp. jeho části o dílčí výměře 
2,8533 ha situované severně od územní rezervy pro VRT a cca 750 metrů východně od lokality 
Bezdínek. 
Předmětný pozemek je v návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně určen k zemědělské výrobě (NZ). 
V současné době na něm hospodaří zemědělská obchodní společnost NETIS, a.s., se sídlem 
Návsí u Jablunkova 905, závod Dolní Lutyně. 
Navrhujeme, aby předmětná část pozemku byla v návrhu Změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně 
definována jako území určené k těžbě nerostů (TN). 
Naši připomínku zdůvodňujeme takto: 
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• Geologickým průzkumem realizovaným v minulých letech (a souvisejícím s vyhledáváním 
vhodného místa k vybudování elektrárny Dětmarovice) byla na lokalitě Dolní Lutyně-
Věřňovice ověřena významná akumulace štěrkopísků říční terasy řeky Olše. Parametry této 
ložiskové akumulace (objem vytěžitelných zásob, skrývkový poměr, technologické vlastnosti 
suroviny) umožňují jeho efektivní ekonomické využití. 

• Pozemek leží na ploše těžebního prostoru nevýhradního ložiska štěrkopísku, který byl 
stanoven pravomocným rozhodnutím Obecního úřadu v Dolní Lutyni, stavebního úřadu, 
č.j. 1595/2001/-Saj 20.11.2002. Dobývání nevýhradního ložiska provádí naše společnost od 
roku 2014 a to na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě č.j. 305/2005-
800.1/Ing.KO/M1 ze dne 1.3.2005. 

• Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísků v těžebním prostoru Dolní Lutyně-Věřňovice byla 
zahájena začátkem roku 2014. Těžba je prováděna povrchovým způsobem, strojně pomocí 
plovoucího těžebního stroje (korečkového rypadla). Vytěžená surovina je pomocí pasových 
dopravníků přepravena k úpravně situované cca 800 metrů od místa těžby. Roční těžba 
štěrkopísků dosahuje výše 150 000 tun. V současné době společnost realizuje těžbu 
nevýhradního ložiska štěrkopísků v těžebním prostoru Dolní Lutyně-Věřňovice na pozemku 
p.č. 4269/8 v k.ú. Dolní Lutyně s dalším plánovaným rozšířením plochy dobývání na 
pozemky p.č. 4269/3, p.č. 4274/2 a p.č 4269/1 v k.ú. Dolní Lutyně. 

• Vliv těžby prováděné v současné době na ložisku Dolní Lutyně-Věřňovice byl předmětem 
zjišťovacího řízení vedeným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, které bylo 
ukončeno se závěrem, že záměr nebude dále posuzován a že vliv plánovaného dobývání na 
životní prostředí je akceptovatelný (včetně vlivu na ptačí oblast a EVL Niva Olše-
Věřňovice). Dá se předpokládat, že rozšířením těžby na pozemek p.č. 4274/1 v k.ú. Dolní 
Lutyně, resp. na jeho část severně od hranice územní rezervy VRT o dílčí výměře 2,8533 ha 
nebude mít na životní prostředí negativní vliv. 

• Úbytek zemědělské půdy, ke kterému by došlo v případě rozšíření těžby na pozemek 
p.č. 4271/1 v k.ú. Dolní Lutyně může být částečně kompenzován způsobem sanace 
a rekultivace dotčeného území. Po vytěžení zásob štěrkopísků v těžebním prostoru Dolní 
Lutyně-Věřňovice bude následně provedena rekultivace umožňující zemědělské využití 
sanovaných ploch. 

V návrhu Změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně je možné změnit způsob využití u části pozemku 
p.č. 4269/8 v k.ú. Dolní Lutyně o dílčí výměře cca 1,5 ha a to z kategorie pozemků určených 
podle stávajícího návrhu k těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísků (TN) do kategorie pozemků 
určených k zemědělské výrobě – orná půda a trvalý travní porost (NZ). 
Předmětný pozemek je ve vlastnictví těžební organizace CEMEX Sand, k.s. Jedná se o plochu, 
kde měla být podle původního záměru vybudována úpravna těženého štěrkopísku. Úprava 
vytěženého štěrkopísku (praní, třídění, drcení) je prováděna na stacionární úpravnické lince 
v sousedním těžebním prostoru Dětmarovice. S ohledem na konfiguraci terénu a parametry 
ložiska je dobývaní ložiskové akumulace v této části pozemku p.č. 4269/8 ekonomicky 
neefektivní. 
Příloha: „Situační mapa na podkladě územně plánovací dokumentace“. 

VYHODNOCENÍ: 
Připomínka se zamítá. 
Připomínka má charakter nového návrhu na změnu územního plánu. Prověření záměru 
společnosti CEMEX Sand, k.s. nebylo uvedeno v pokynech pro zpracování návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dolní Lutyně, v rozsahu zadání změny, které byly součástí zprávy 
o uplatňování územního plánu. Návrh tedy nebyl projednán v zastupitelstvu obce ani v rámci 
projednání zadání podle § 47 stavebního zákona – zejména dotčené orgány tedy nemohly 
uplatnit u pořizovatele stanoviska resp. vyjádření, ve kterých by uvedly ve vztahu k záměru 
společnosti CEMEX Sand, k.s. své požadavky vyplývající z právních předpisů. 
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem a také vzhledem k situování plánovaného záměru na 
hranici s územní rezervou pro umístění vysokorychlostní trati (plocha R1) a územím s vysokým 
stupněm ochrany přírody (plochy zvláště chráněných území, oba typy ploch území Natura 
2000) vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem připomínku jako 
neakceptovatelnou. 

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 
612 54 Brno (doručeno 14. 10. 2015 pod č.j. MUBO/43560/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY:  
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Lutyně 
vznášíme jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic podle stavebního zákona § 50 odst. 3 
následující připomínku: 
V návrhu Zadání předmětné Změny č. 1 ÚP Dolní Lutyně, ke kterému jsme se vyjádřili spisem 
č. j. 001301/11300/2014 ze dne 30. dubna 2014 v rámci návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dolní 
Lutyně, jsme požadovali do územního plánu zapracovat koridor pro umístění veřejně prospěšné 
stavby přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná. Požadovali jsme jej zapracovat v šíři 100 m 
od osy přeložky na obě strany včetně všech souvisejících staveb dle technické studie „Silnice 
I/67 Bohumín – Karviná“ zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. v květnu 
2009. Opakovaně požadujeme tento koridor ve výše uvedených parametrech zpracovat. 

VYHODNOCENÍ: 
Připomínce se vyhovuje. 
Text připomínky uplatněné ŘSD ČR byl podkladem pro stanovisko ústředního orgánu státní 
správy ve věcech dopravy – Ministerstva dopravy. Dohodovací jednání vztahující se 
k požadavkům definovaným v textu stanoviska i připomínky se uskutečnilo v budově 
Městského úřadu Bohumín dne 8. 12. 2015 mimo jiné za účasti zástupce Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Na jednání bylo dohodnuto, že pro stavbu přeložky silnice I/67 Bohumín-Karviná 
bude vymezena zastavitelná plocha dopravních koridorů DK (označení v územním plánu je 
Z1/21) o průměrné šířce 100 m od osy přeložky na obě strany, s dílčím zúžením v prostoru 
lesního komplexu Borek, v prostoru zemědělského areálu Nerad a v úseku souběhu s železniční 
tratí č. 320.  

Z dohodovacího jednání byl zhotoven písemný záznam a následně ve smyslu dohody (a po 
odsouhlasení navrhovaných úprav Ministerstvem dopravy) byl územní rozsah koridoru 
upraven. Kompletní vyhodnocení stanoviska Ministerstva dopravy je uvedeno v čl. II tohoto 
opatření obecné povahy. 

4. Jiří Lukša, U Závor 984, 735 53 Dolní Lutyně (doručeno 15. 10. 2015 pod 
č.j. MUBO/43890/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY:  
Nesouhlasím s návrhem na pořízení změny územního plánu Dolní Lutyně, ve kterém uvádíte, že 
pozemek parcela č. 4080 leží přímo na hranici plochy těžby nerostů, kde se má rozšiřovat těžba 
štěrkopísku. Toto stanovisko není pravdivé. Nevím z jakých podkladů vycházel zpracovatel, 
když došel k závěru, že předmětný pozemek má společnou hranici s dobývacím prostorem. 
Odůvodnění: předmětný pozemek parcelního čísla 4080 se nachází v proluce intravilánu 
v Dolní Lutyni a neleží na hranici pozemku. Hranice pozemku je místo kde se dva předmětné 
pozemky stýkají, tudíž nemá společnou hranici s dobývacím prostorem. Dobývací prostor 
nevýhradních nerostů byl stanoven rozhodnutím Federálního ministerstva paliv a energetiky 
sp.zn.31/522/Sta/Ma/72 ze dne 29.3.1972. Stávající hornická činnost nemá vliv na rodinné 
domy-posouzeno znaleckým posudkem prof. Aldorfa. Vzdálenost pozemku od koridoru ČD je 
v dostatečné bezpečné vzdálenosti. Stejné argumenty platí i pro pozemek parcelního čísla 
4088/5, ovšem jiného funkčního využití. 
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Proč dává obec z dlouhodobého hlediska větší prioritu stavbám tzv. na zelené louce 
a neupřednostňuje zástavbu v intravilánech a jejich prolukách? 
Proč zpracovatelé územního plánu zpochybňují práci – znalecký posudek prof. Ing. Josefa 
Aldorfa, DrSc. s ohledem na bezpečnou vzdálenost zamýšlené stavby od dobývacího prostoru? 
Při osobním pohovoru se zpracovatelem územního plánu mi bylo řečeno, že vzdálenost 
těžebního prostoru od zamýšlené stavby není dostatečná.  

VYHODNOCENÍ: 
Připomínka se zamítá. 
V textu připomínky je vyjádřen nesouhlas „s návrhem na pořízení změny územního plánu Dolní 
Lutyně, ....“, přičemž uvedené číslo jednací se vztahuje k veřejné vyhlášce, kterou byl ve 
smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručen návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní 
Lutyně. Velmi nepřesně formulovaná připomínka má tedy zřejmě vyjadřovat nesouhlas 
s návrhem změny č. 1 zhotoveném pro společné projednání a zveřejněném citovanou veřejnou 
vyhláškou. Konkrétně jde o nesouhlas s využitím pozemku parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně.  

Pro doplnění pořizovatel uvádí, že pan Lukša v minulosti opakovaně navrhoval změnu využití 
pozemku parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně na pozemek určený k realizaci obytné zástavby 
a změnu využití pozemku parc. č. 4088/5 v k. ú. Dolní Lutyně na plochu zahrad a sadů. Pan 
Lukša nesouhlasí s opakovaným rozhodnutím zastupitelstva (naposledy dne 12. 2. 2014 
usnesením č. 136/22) nepořídit změnu územního plánu podle návrhu podaného panem Jiřím 
Lukšou u obce Dolní Lutyně (naposledy dne 10. 4. 2013). Zastupitelstvo obce se při 
rozhodování o návrhu přiklonilo ke stanovisku pořizovatele – tj. nedoporučilo pořizovat změnu 
z důvodu možného střetu navrhovaného využití s těžbou štěrkopísků v budoucnu.  

K celé záležitosti je nutno doplnit další informace: 
• Pořizovatel všechny podané návrhy vždy posuzuje komplexně. Pokud je obsahem návrhu 

i žádost o vymezení nových zastavitelných ploch, zabývá se zejména reálnou potřebou 
vymezení těchto nových zastavitelných ploch včetně prověření a posouzení potřeby změn 
v území, veřejného zájmu na jejich provedení, jejich přínosy i rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, na veřejnou infrastrukturu a na 
její hospodárné využívání (§ 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona). 

• Prostřednictvím (změny) územního plánu jsou pak stanoveny podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území, přitom se chrání krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel. 
Zastavitelné plochy se vymezují s přihlédnutím k potenciálu rozvoje daného území a míru 
využití zastavěného území. 

• Orgány územního plánování tedy postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné 
i soukromé záměry na změny v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že obecně nelze vyhovět každému návrhu na pořízení změny 
územního plánu, který je u obce podán. V okolí těžebního areálu společnosti CEMEX Sand, 
k.s. není vhodné rozvíjet funkci bydlení dalším zahušťováním zástavby. Stávající rozptýlené 
plochy bydlení jsou v daném území spíše tolerovány a do doby ukončení těžby na ložisku 
štěrkopísku by mělo být bydlení v těchto plochách stabilizováno (tj. stávající stav bydlení 
fixován). 
Vyhodnocení jednotlivých dílčích připomínek: 
1. Nesouhlas s tvrzením pořizovatele, že pozemek parc. č. 4080 leží na hranici plochy těžby 

nerostů. 
Pozemek parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně bezprostředně navazuje na plochu zastavěného 
území SO (parc. č. 4078 v k.ú. Dolní Lutyně), tato plocha lícuje s plochou pro rozšíření těžby 
štěrkopísku TN1 (parc. č. 4094/1 v k. ú. Dolní Lutyně), bez ohledu na to, že mezi oběma 
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pozemky ještě leží pozemek místní komunikace parc. č. 4072/3. V případě vymezení nové 
zastavitelné plochy na pozemku parc. č. 4080 by i tato plocha prakticky hraničila s plochou 
těžby nerostů TN1. Mimo to je nutné brát zřetel na skutečnost, že územní plán se vydává 
v měřítku 1:5000 a jevy v něm zobrazené tomuto měřítku odpovídají. 
Plocha těžby nerostů TN, vymezená v územním plánu ve smyslu stavebního zákona a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se nemusí shodovat a prakticky 
ani neshoduje s dobývacím prostorem, stanoveným obvodním báňským úřadem. Dobývací 
prostor, chráněné ložiskové území i výhradní ložisko nerostných surovin jsou administrativně 
stanovené hranice, které se váží k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím tohoto zvláštního 
předpisu je v územním plánování konkretizována ochrana veřejných zájmů na úseku dobývání 
a těžby nerostů.  
Argument, že pozemek navržený ke změně využití nemá společnou hranici s dobývacím 
prostorem, nemůže sám o sobě být důvodem pro vymezení nové zastavitelné plochy. Je nutno 
přihlédnout i k dalším vazbám v území, charakteru zájmového území a v neposlední řadě 
kvalitě a dalšímu potenciálu rozvoje veřejné a dopravní infrastruktury. 

2. Předmětný pozemek (myšlen tím pozemek parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně) se nachází 
v proluce intravilánu v Dolní Lutyni. 

Pozemek parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně není a nikdy nebyl součástí intravilánu. Termín 
„intravilán“ je definován v § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kde je uvedeno, že 
„zastavěným územím je území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část 
obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 
„intravilán“)“. V § 58 odst. 2 stavebního zákona je dále uvedeno, že „do zastavěného území se 
zahrnují pozemky v intravilánu,...“. Jinými slovy, intravilán je vždy součástí zastavěného 
území, které se vymezuje územním plánem nebo jeho změnou. Hranice intravilánu obce Dolní 
Lutyně je znázorněna v grafické části odůvodnění Územního plánu Dolní Lutyně – výkrese 
předpokládaných záborů půdního fondu.  
Pozemek parc. č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně, jež je předmětem podané připomínky, není  ani 
stavební prolukou ve smyslu § 58 odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 9 odst. 2 
písm. a) bod 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Totéž platí pro pozemek parc. č. 4088/5 v k. ú. Dolní Lutyně. 

3. Tvrzení, že stávající hornická činnost nemá vliv na rodinné domy-posouzeno znaleckým 
posudkem prof. Aldorfa. 

Přestože pravděpodobně existuje dokument – znalecký posudek zhotovený oprávněnou 
osobou, z jehož závěru vyplývá, že stávající hornická činnost nemá vliv na rodinné domy 
v jejím okolí, nelze a priori tvrdit, že pozemky ve stejné vzdálenosti od této hornické činnosti 
jsou pro budoucí zástavbu vhodné. Zmiňovaný posudek, zřejmě zhotovený pro potřeby řízení 
o povolení hornické činnosti, nebyl pořizovateli předložen a tudíž ani nemůže být 
pořizovatelem zpochybňován. Opět je třeba konstatovat, že pouhé vyloučení vlivu hornické 
činnosti na stavby v okolí zájmového pozemku nezakládá důvod vymezit tyto pozemky jako 
„stavební“. 

4. Tvrzení, že vzdálenost pozemku od koridoru ČD je v dostatečné bezpečné vzdálenosti. 
Připomínka má informativní charakter, posuzování vlivu rušivého provozu na stavby např. 
z provozu dráhy nemůže být předmětem řešení v koncepci, kterou představuje územní plán. 
Vyloučení negativních vlivů na povolované stavby musí být vyřešeno v navazujícím stupni 
projektování konkrétní stavby a v příslušném povolovacím řízení, vedeném stavebním úřadem. 
Blízkost rušivého prvku v území (komunikace vyšší třídy, železniční trať, těžba nerostů, 
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výroba) však může být podpůrným argumentem při rozhodování zastupitelstva o vhodnosti 
prověřovat v procesu tvorby návrhu územního plánu některé pozemky k zástavbě. 

5. Dotaz, proč dává obec větší prioritu stavbám na zelené louce a neupřednostňuje zástavbu 
v intravilánech a jejich prolukách. 

Nutno konstatovat, že situace je naopak zcela opačná. Platný územní plán je koncipován tak, 
aby proluky ve stávající zástavbě a pozemky v „intravilánu“ byly k výstavbě využívány 
přednostně, což souvisí i s faktem, že tyto pozemky v „centru obce“ mají dobrou dopravní 
obslužnost i možnost bezproblémového napojení na kapacitně dostačující inženýrské sítě. 
Změnou č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně se vymezuje jen několik menších zastavitelných 
ploch, vesměs navazujících na stávající zástavbu. Toto vymezení nových zastavitelných ploch 
je kompenzováno navrácením souvislých zemědělských pozemků ze zastavitelných ploch zpět 
do zemědělského půdního fondu (ve větší výměře, než je výměra nově vymezených 
zastavitelných ploch). 

6. Dotaz, proč zpracovatelé územního plánu zpochybňují práci – znalecký posudek prof. 
Ing. Josefa Aldorfa, DrSc. s ohledem na bezpečnou vzdálenost zamýšlené stavby od 
dobývacího prostoru. 

Dotaz je vyhodnocen v bodě 3. Pro úplnost je třeba dodat, že dne 28.5.2013 vydal Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého rozhodnutí 
č.j. SBS/30939/2012/OBÚ-05/26/511/Ing.Ny, kterým se povoluje hornická činnost – otvírka, 
příprava a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků Dolní Lutyně – Nerad v dobývacím 
prostoru Dolní Lutyně, ev. č. 7 0684, na pozemcích parc. č. 4094/1, 4172/2 a 4172/10 v k. ú. 
Dolní Lutyně pro organizaci CEMEX Sand, k.s., se sídlem Napajedla. Je tedy evidentní, že 
těžební společnost má zájem stávající těžbu rozšířit severním směrem – právě k pozemku parc. 
č. 4080 v k. ú. Dolní Lutyně, požadovanému k vymezení pro rodinnou zástavbu. Pořizovateli 
zároveň není známo, že by se měla těžební činnost rozšiřovat za hranici stanoveného 
dobývacího prostoru.  

Závěrem je třeba konstatovat, že pro pozemek parc. č. 4088/5 v k.ú. Dolní Lutyně platí shodné 
vyhodnocení jako pro pozemek parc. č. 4080 v k.ú. Dolní Lutyně. Změnou č. 1 územního plánu 
se využití obou pozemků nemění. V současné době může na obou pozemcích probíhat 
zemědělská činnost, která zahrnuje i pěstování ovoce a zeleniny. Pozemky jsou situovány 
v nezastavěném území a při posuzování záměrů na nich je nutné respektovat § 18 odst. 5 
stavebního zákona. 
Pozemky jsou v platném územním plánu součástí „plochy orné půdy a trvalých travních 
porostů“, nejsou určeny pro umístění veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšného 
opatření, nelze je vyvlastnit, současně na ně obec, kraj nebo stát nemůže uplatnit předkupní 
právo. 
Na pořízení změny územního plánu není právní nárok. Přestože navrhovatel splní všechny 
zákonem stanovené náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo 
a rozhodlo o jeho vhodnosti resp. o tom, zda se podaným návrhem v procesu pořizování změny 
územního plánu dále zabývat. Prověřovány by měly být ty pozemky, které se obci (potažmo 
zastupitelům) zdají pro rozvoj bydlení vhodnější. Nesouhlas zastupitelstva pozemky dále 
prověřovat v návrhu změny územního plánu v žádném případě neznamená omezení 
vlastnických práv navrhovatele (vlastníka pozemku). 

5. Petr Duch, Bohumínská 494, 735 53 Dolní Lutyně (doručeno  19. 10. 2015 pod 
č.j. MUBO/44418/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Požaduji aby pozemek parcelní číslo 3405/1 v katastrálním území Dolní Lutyně byl v části 
vymezen pro výstavbu rodinných domů. 
Viz přiložená situace se zákresem navrhované plochy.  
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O toto vymezení žádám z důvodu vyřešení rodinné bytové situace. 
Příloha: kopie katastrální mapa s vymezením území, jehož se připomínka týká 

VYHODNOCENÍ: 
Připomínka se zamítá. 
Připomínka má charakter nového návrhu na změnu územního plánu. Prověření tohoto nového 
podnětu v procesu pořizování změny územního plánu nebylo uvedeno v pokynech pro 
zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, v rozsahu zadání změny, které 
byly součástí zprávy o uplatňování územního plánu. Návrh tedy nebyl posouzen a odsouhlasen  
zastupitelstvem obce ani následně projednán podle § 47 stavebního zákona. Zejména dotčené 
orgány tedy nemohly uplatnit u pořizovatele stanoviska resp. vyjádření, ve kterých by uvedly 
ve vztahu k tomuto záměru své požadavky vyplývající z právních předpisů. 

Dále je nutno konstatovat, že předmětný pozemek je situován na zemědělské půdě ve II. třídě 
ochrany. V čl. II tohoto opatření obecné povahy je uvedena doslovná citace stanoviska 
dotčeného orgánu – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který je kompetentní 
k posuzování návrhů územních plánů a jejich změn podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 
ZPF). Tento dotčený orgán posoudil návrh změny č. 1 územního plánu podle postupů 
vymezených § 4 a § 5 zákona o ochraně ZPF a s uvedeným návrhem změny nesouhlasil. 
Nesouhlas se vztahoval právě k požadavkům navrženým na půdě náležející zemědělskému 
půdnímu fondu, zařazeným do II. třídy ochrany.  

Analogicky lze ze stanoviska dotčeného orgánu usuzovat, že by se zemědělské pozemky 
situované v I. a II. třídě ochrany měly ze zemědělského půdního fondu odnímat jen ve zcela 
výjimečných případech. V souladu s postupy vymezenými § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF je 
možno tuto zemědělskou půdu odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.  

V případě podané připomínky nelze navržený požadavek na změnu územního plánu na 
nejkvalitnější zemědělské půdě vyhodnotit jako převažující veřejný zájem. Podle nové právní 
úpravy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (účinné od 1. 4. 2015), je nezbytné 
v rámci územně plánovací činnosti navrhovat a zdůvodňovat taková řešení, která jsou 
nejvhodnější i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Zájmem ochrany ZPF je 
minimalizace záboru nejkvalitnějších zemědělských pozemků a respektování zásad ochrany 
zemědělské půdy. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení. V případě nezbytnosti předpokládaných záborů je nutno 
směrovat požadavky na zemědělskou půdu horší kvality (kritériem kvality půdy jsou třídy 
ochrany). 

6. Ing. Jiří Brabec, Čimelická 3, 142 00 Praha 4 (doručeno  19. 10. 2015 pod 
č.j. MUBO/44245/2015) 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Vážení úředníci reaguji na výzvu veřejnou vyhláškou a mám následující připomínku: 
V návrhu – odůvodnění se na straně 33 ve druhém odstavci (odrážce) odspodu píše: 
v případě potřeby upravit podmínky pro rozhodování v plochách, které jsou součástí 
nezastavěného území – splněno, Změnou č. 1 se upravují podmínky využití pro plochy vodních 
nádrží a toků VV, plochy orné půdy a trvalých travních porostů NZ, plochy lesní NL, plochy 
maloplošných zvláště chráněných území ZCHÚ, plochy územního systému ekologické 
stability ÚSES a plochy smíšené nezastavěného území NN v souladu s § 18, odst. 5 stavebního 
zákona v platném znění 
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Mám za to, že odstavec je nic neříkající. Navíc jsem nikde nenašel odpovídají část, či článek 
nebo bod, který by vyjadřoval závěr první věty. Tedy – splněno!! 
Územní plán obce je nutno brát ve zřetel komplexně. V tomto případě i s ohledem na 
konkrétního pořizovatele – odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Bohumíně, který není 
odborně a fundovaně schopen posoudit dané a zakomponovat do reálného stavu věcí. Mám 
praktickou zkušenost, že Územní plán obce Dolní Lutyně je pro samotného pořizovatele 
(Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic) nesrozumitelný. Postoj zaměstnanců 
pořizovatele je i v rozporu s posudky nejvyšších kapacit oboru v ČR z České komory architektů, 
Asociace pro urbanismus a územní plánování ba dokonce se závěry státem jmenovaným 
soudního znalce. 

VYHODNOCENÍ: 
Připomínka se zamítá. 

Z textu připomínky lze dovodit, že jde o nesouhlas autora připomínky s přípustnými 
podmínkami využití jmenovaných ploch s rozdílným způsobem využití. Připomínka obsahuje 
doslovnou citaci z textové části Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, která 
je součástí kap. C. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.  

Úprava resp. aktualizace podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byla 
provedena v souladu se zadáním změny územního plánu. Konkrétní úprava využití ploch 
nezastavěného území, tedy ploch vodních nádrží a toků VV, ploch orné půdy a trvalých travních 
porostů NZ, ploch lesních NL, ploch maloplošných zvláště chráněných území ZCHÚ, ploch 
územního systému ekologické stability ÚSES a ploch smíšených nezastavěného území NN je 
provedena v kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
začínající na str. 20 návrhu změny územního plánu (návrh pro společné jednání ze srpna 2015). 
Úpravy využití zájmových ploch lze pak nalézt na str. 24 až 28 tohoto návrhu.  

Pro doplnění pořizovatel uvádí, že podmínky využití ploch v nezastavěném území byly 
upraveny ve smyslu platné právní úpravy tak, aby činnosti přípustné v těchto plochách byly 
v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona: „V nezastavěném území lze 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 
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 v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ 

Druhá část připomínky obsahovala soukromý názor Ing. Brabce na činnost pořizovatele. 
Pořizovatel jej bez dalšího komentáře bere na vědomí, pouze konstatuje, že posudky 
„nejvyšších kapacit oboru v ČR....“ nebyly pořizovateli předloženy. 

Vyhodnocení připomínek, uplatněných v rámci řízení o návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Dolní Lutyně podle § 52 odst. 3 stavebního zákona (veřejné projednání)  
Pořizovateli nebyla v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 doručena žádná 
připomínka.  

Jedna právnická osoba - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, 
Šumavská 33, 612 54 Brno (doručeno 30. 5. 2016 pod č.j. MUBO/23695/2016) – doručila 
pořizovateli sdělení obsahující souhlas s návrhem změny bez požadavků na jeho úpravu. 
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Toto opatření obecné povahy obsahuje přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 
příloha č. 1 - I. Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně 

I.A  Textová část 
I.B Grafická část 

příloha č. 2 - II. Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně  
II.A  Textová část 
II.B  Grafická část 

Poučení 
Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 

Proti změně č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně, vydané formou opatření obecné povahy, nelze 
podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat 
opravný prostředek. 

 

  
       Mgr. Pavel Buzek, v. r.            Bc. Jan Fismol, v. r. 

starosta obce               místostarosta obce 


