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MĚSTO RYCHVALD 
ORLOVSKÁ 678 

735 52 RYCHVALD 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Zastupitelstvo města Rychvald příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) 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, ve znění 
pozdějších předpisů a § 171 až 174 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, formou opatření obecné povahy 

vydává 
změnu č. 1 Územního plánu Rychvaldu. 

ČLÁNEK I. 

Územní plán Rychvaldu, vydaný usnesením zastupitelstva města Rychvald ze dne 3. 9. 2014 
pod č. 18/6, který nabyl účinnosti dne 23. 9. 2014. 

Textová a grafická část změny č. 1 Územního plánu Rychvald, 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 (textová část) 
a jako příloha č. 2 (grafická část). 

ODŮVODNĚNÍ 

ČLÁNEK I. 

Odůvodnění územního plánu Rychvaldu obsahuje část zpracovanou projektantem ve smyslu 
Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhlášky“), její text je jako nedílná součást odůvodnění opatření obecné 
povahy v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy a grafická část v příloze č. 2 tohoto 
opatření obecné povahy. 

Odůvodnění dále zahrnuje údaje o postupu pořízení (ČLÁNEK II.), výsledek přezkoumání 
podle ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona (ČLÁNEK III.), výsledek přezkoumání 
podle ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona (ČLÁNEK IV.), rozhodnutí o námitkách 
uplatněných v rámci veřejného projednání (ČLÁNEK V.) vyhodnocení připomínek 
uplatněných v rámci společného jednání a v rámci veřejného projednání (ČLÁNEK VI.). 

ČLÁNEK II. 

ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 8/9 ze dne 16. března 2016 rozhodlo o pořízení 
změny č. 1 Územního plánu Rychvald, jejímž předmětem má být úprava podmínek pro 
využití plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) tak, aby bylo omezeno nakládání 
s odpady v této ploše (zákaz dovozu a zpracování a odpadů včetně manipulace s odpadem 
k výzkumným účelům a dále předmětem změny má být změna koncepce odkanalizování 
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města podle zpracované technicko-ekonomické studie odkanalizování města Rychvald. 
Zastupitelstvo města shora uvedeným usnesením rovněž určilo osobu pro spolupráci 
s pořizovatelem, kterou se stala Mgr. Šárka Kapková – starostka města. 

Odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) 
podle ustanovení § 6 odst. odst. 1 písm. c) stavebního zákona, dne 5. dubna 2016 obdržel 
žádost o pořízení změny územního plánu, podanou městem Rychvald. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem sestavil návrh zadání změny územního plánu. 

Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona dne 31. května 2016 vydal oznámení 
o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rychvald, které rozeslal dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil vyvěšení tohoto oznámení na úřední 
desce Městského úřadu Bohumín a Městského úřadu Rychvald. Návrh zadání byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a to ve dnech od 1. června 2016 do 1. července 
2016 na odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování Městského úřadu 
Bohumín. Návrh zadání byl rovněž zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Ve 
stanovené lhůtě měla veřejnost možnost podávat připomínky, dotčené orgány požadavky, 
sousední obce podněty a krajský úřad stanovisko k návrhu zadání. 

V průběhu projednávání návrhu zadání pořizovatel obdržel stanovisko krajského úřadu podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
kterém byl závěr, že koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvosti evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. Důvodem pro vydání tohoto stanoviska bylo, že 
předložený podklad byl obecného charakteru, ze kterého nešlo posoudit významnost 
případných vlivů koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti ptačí oblasti 
Heřmanský stav – Odra – Poolší a na Evropsky významné lokality Heřmanický rybník 
a Skučák. Obecný charakter zadání spočíval v tom, že zde bylo uvedeno „Územní plán bude 
upraven na základě aktuálních limitů a skutečností včetně nových rozvojových záměrů, 
vyplývajících z územně plánovacích podkladů“, aniž by bylo uvedeno, které nové záměry 
budou v územním plánu vymezeny. Na základě této skutečnosti byl text návrhu zadání 
pořizovatelem upraven a bylo konkretizováno, jaký záměr má být vymezen, kdy se jedná 
úpravu koncepce odkanalizování města Rychvald dle zpracované technicko-ekonomické 
studie odkanalizování města Rychvald. Pořizovatel po té požádal o přehodnocení stanoviska 
krajského úřadu. Po úpravě návrhu zadání již krajský úřad dospěl k závěru, že koncepce 
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv 
na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit. 

Zadání změny č. 1 územního plánu Rychvaldu bylo schváleno zastupitelstvem města 
Rychvaldu usnesením č.11/15 ze dne 14. září 2016. V zadání změny č. 1 územního plánu 
bylo uvedeno, že nebude zpracován koncept řešení územního plánu a zároveň bylo 
uvedeno, že součásti zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu nebude provedeno 
posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivu na plochy 
NATURA 2000). 

Zpracovatelem Územního plánu Rychvaldu byla městem Rychvald na základě výběrového 
řízení vybrána společnost Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 6014/3, 
Ostrava-Poruba 708 00, projektantem Ing. arch. Petr Gajdušek, autorizovaný architekt České 
komory architektů. 

Na základě schváleného zadání změny č. 1 územního plánu, zpracovaných územně 
analytických podkladů a technicko-ekonomické studie odkanalizování města Rychvald, byl 
projektantem zpracován návrh územního plánu. 

Pořizovatel převzal dne 25. října 2017 zpracovaný návrh změny č. 1 územního plánu 
Rychvaldu a následně v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona dopisem ze 
dne 1. listopadu 2017 č.j. MUBO/45028/2017 oznámil dotčeným orgánům, krajskému úřadu 
a sousedním obcím místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu na 
den 20. listopadu 2017 a podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel vyzval 
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dotčené orgány, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání (tj. do 20. prosince 
2017) uplatnily svá stanoviska s tím, že dotčené obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit své 
připomínky. 

Pořizovatel zároveň v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil návrh 
územního plánu veřejnou vyhláškou ze dne 1. listopadu 2017 č.j. MUBO/44996/2017. 
Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 2. listopadu 2017 na úřední desce pořizovatele a na 
úřední desce městského úřadu v Rychvaldu a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup 
s tím, že do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 18. prosince 2017 může každý 
uplatnit písemné připomínky. 

Kompletní návrh územního plánu byl zároveň v den vyvěšení veřejné vyhlášky zveřejněn na 
internetových stránkách města Bohumín (pořizovatele). 

Dne 20. listopadu 2017 se v budově Městského úřadu v Bohumíně uskutečnilo společné 
jednání, přičemž tohoto jednání se nikdo krom pořizovatele nezúčastnil. Pořizovatel proto 
provedl záznam z tohoto společného jednání, ve kterém uvedl, že jednání bylo zahájeno 
v 9 hodin a po 25 minutách bylo jednání ukončeno, jelikož se nikdo ze zástupců dotčených 
orgánů tohoto nedostavil. 

Při zapracování tras kanalizací vyplývajících z techniko-ekonomické studie odkanalizování 
města Rychvald do změny č. 1 územního plánu bylo zjištěno, že jsou jednotlivé trasy 
kanalizačních sběračů a čerpacích stanic zpřesňovány a to na základě dalšího stupně 
projektové přípravy stavby kanalizace. Vzhledem k potřebě přesnějšího přenesení tras 
kanalizací a vyhodnocení, které části budou dále vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, 
byly pozastaveny práce na probíhající změně územního plánu. V uvedeném období 
pořizovatel změny č. 1 územního plánu Rychvald obdržel od pořizovatele Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor územního plánování a stavebního řádu) informace, že je připraveno jeji vydání. 

S ohledem na skutečnost, že usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/957 
dne 13. září 2018 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje (ZÚR MSK), byl návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvaldu doplněn o vyhodnocení 
souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
provedl vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání a rovněž 
vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů a zajistil provedení úpravy návrhu 
územního plánu. Úprava byla provedena především na základě připomínek k návrhu tras 
kanalizací  

Pořizovatel požádal dne 9. ledna 2019 v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního 
zákona o stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Rychvaldu 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. Krajský úřad vydal 
v souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona vydal stanovisko ze dne 25. ledna 
2019 sp. zn. ÚPS/16048/2019/Mich (doručeno pořizovateli 25. ledna 2019), ve kterém uvedl, 
že posoudil návrh změny č. 1 územního plánu Rychvaldu 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 souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek neshledal 
nedostatky. 

Stanoviska dotčených orgánů, které byly uplatněny v rámci společného jednání byly 
vyhodnoceny viz článek III. odůvodnění opatření obecné povahy. Vyhodnocení připomínek 
uplatněných v rámci společného jednání je uvedeno v článku VI. odůvodnění opatření 
obecné povahy. 

Další postup bude doplněn po veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
Rychvaldu. 
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ČLÁNEK III. 

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE USTANOVENÍ § 53 
ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA: 

A) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena 
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2005. Územní plán Rychvaldu ve 
znění po změně č. 1 plně respektuje požadavky vyplývající z platné politiky územního 
rozvoje a je s ní v souladu. 

Pro území řešené Územním plánem Rychvaldu ve znění po změně č. 1 jsou v platnosti 
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které vydalo zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426, ve znění Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje dle usnesení č. 9/957 ze dne 13. září 
2018. Územní plán Rychvaldu, ve znění po změně č.1 plně respektuje požadavky vyplývající 
z platných Zásad Moravskoslezského kraje a je s nimi v souladu. 

Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění změny č. 1 Územního plánu 
Rychvaldu v kapitole II.A.b) v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy. 

B) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna č. 1 Územního plánu Rychvaldu byla vyhodnocena z hlediska souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území a je s nimi v souladu. 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování je dále zpracováno v textové části 
odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Rychvaldu v kapitole II.A.c) v příloze č. 1 tohoto 
opatření obecné povahy. 

C) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 Územního plánu Rychvaldu byla přezkoumána z hlediska souladu s požadavky 
stavebního zákona  a jeho prováděcích předpisů. Změna č. 1 Územního plánu Rychvaldu 
byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na výužívání území, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
je dále zpracováno v textové části odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Rychvaldu 
v kapitole II.A.d) v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy. 

D) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 

Změna č. 1 územního plánu Rychvaldu respektuje požadavky zvláštních právních předpisů 
a v celém procesu pořizování 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. 
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a) VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYDANÝCH PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, UPLATNĚNÝCH V RÁMCI 
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
DOLNÍ LUTYNĚ PODLE § 50 ODST. 2 A 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V rámci společného jednání neuplatnily stanoviska tyto dotčené orgány: 
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,  
• Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
• Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj 
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
• Městský úřad Bohumín, stavební odbor – koordinované stanovisko 

Pořizovateli byla v rámci společného jednání doručena souhlasná stanoviska těchto 
dotčených orgánů bez dalších podmínek či připomínek, tedy bez požadavků na úpravu 
návrhu změny č. 1: 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
• Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje – koordinované stanovisko 
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Karviná 
• Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj 

Následující stanoviska dotčených orgánů, uplatněné podle zvláštních právních předpisů 
v rámci společného jednání o návrhu změna č. 1 Územního plánu Rychvaldu byly 
pořizovatelem vyhodnoceny: 

− Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX Ostrava č.j. 
MZP/2017/580/1034,47093 ze dne 19.12.2017 

Ministerstvo  jako  orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988  Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 2 zákona 
č. 62/1988 Sb.  o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů po prostudování 
návrhu následující: 
Do návrhu územního plánu města Rychvald je nutné zapracovat (uvést v textové a zakreslit 
v grafické části) plochy podle rozhodnutí ministerstva č.j. 748/580/16, 30134/ENV ze dne 
3. 5. 2016, ve věci změny chráněného ložiskového území Hornoslezské pánve. 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem uvedený požadavek zapracoval do kapitoly I.A.e), 
kap. e.6) a do grafické části (II.B.5.). 

− Ministerstvo dopravy ČR, č.j. 766/2017-910-UPR/2 ze dne 18.12.2017 
Předmětem změny č. 1 územního plánu je aktualizace zastavěného území a také změna 
trasování kanalizačních sběračů a návrhu čištění odpadních vod. Tato změna trasování 
kanalizačních sběračů se dotýká námi sledovaného záměru výstavby silnice I/68 Ostrava, 
Vrbice(D1) – Havířov (I/11), pro který je v platném územním plánu Rychvald vymezen koridor 
pro umístění této veřejně prospěšné stavby. V návrhu změny č. 1 územního plánu v místech 
mezi Horním rybníkem I a rybníkem Skučák je navrženo trasování tlakové kanalizace jižně 
podél železniční trati, tedy v koridoru pro umístění silnice I/68. Trasa této budoucí silnice I. 
třídy je dle aktuálních podkladů navržena jižně podél železniční tratě, a proto požadujeme 
trasování tlakové kanalizace v těchto místech navrhnout severně od železniční trati, aby 
nedošlo ke kolizi s plánovanou stavbou silnice I. třídy. 
Dále upozorňujeme na oblast u zastavěné plochy OV nacházející se u MÚK I/59, I/67, tato 
oblast je a po výstavbě přeložky silnice I/67 bude zasažena hlukem a vibracemi z provozu 
dopravy.Upozorňujeme, že v odst. (23) strana 16 ve schválené 1. Aktualizaci Politiky 
územního rozvoje ČR je uvedeno „… Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
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dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění 
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření 
na eliminaci těchto účinků).“Požadujeme také, aby tato plocha byla v rámci územního plánu 
zařazena do ploch k prověření územní studií a to z důvodu, že její dopravní připojitelnost 
přes větev mimoúrovňové křižovatky není z hlediska platné legislativy možná a je nutné najít 
odpovídající dopravní připojení v souladu s platnou legislativou.“ – problematika se týká 
území Petřvaldu nikoli Rychvaldu – nelze zapracovat. 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem změny akceptoval připomínku a provedl úpravu 
trasy navržené kanalizace dle požadavku dotčeného orgánu. Uvedené upozornění a v něm 
uvedené požadavky pořizovatel do změny č. 1 územního plánu Rychvaldu nemohl 
zapracovat s ohledem na skutečnost, že zmíněné mimoúrovňové křížení silnic I/59, I/67 se 
nachází v obci Petřvald, tudíž mimo území řešení územním plánem Rychvaldu. 

− Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského 
a Olomouckého č.j. SBS 36750/2017/OBÚ-05 ze dne 8.12.2017 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), 
jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
k výkonu vrchního dozoru 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 Rychvaldu (dále také změna č. 1 ÚP), určeného ke 
společnému projednání požaduje zajištění ochrany stanovených zvláštních dobývacích 
prostorů ev. č. 4 0048 s názvem Heřmanice I, ev. č. 40041 s názvem Michálkovice I a ev. č. 
4 0064 s názvem Petřvald IV, stanovených pro těžené výhradní ložisko hořlavého zemního 
plynu vázaného na uhelné sloje, organizace Green GasDPB, a. s. se sídlem v Paskově, okr. 
Frýdek Místek, která je současně správcem těchto dobývacích prostorů 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem změny akceptoval připomínku a provedl 
zapracování do kapitoly I.A.e), kap. e.6) a do grafické části (II.B.5.) a do kapitoly I.A.f) kap. 
f3). 

Na základě vyhodnocení uvedených stanovisek byl návrh změny č. 1 Územního plánu 
Rychvaldu upraven před veřejným projednáním. Na základě společného jednání nebyl řešen 
rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 
správního řádu. 

Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního 
zákona 

Text stanoviska: 
Vážení, dne dopisem ze dne 9. 1. 2019, který byl doručen dne 10. 1. 2019, 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 a stavebního řádu, (dále jen „krajský 
úřad“) podklady k žádosti o posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald (dále 
jen „změna č. 1“).  

Pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Rychvald je Městský úřad Bohumín, odbor 
rozvoje a investic, projektantem je Ing. arch. Petr Gajdušek (číslo autorizace ČKA 00969). 
Orgánem příslušným k vydání změny č. 1 Územního plánu Rychvald je Zastupitelstvo města 
Rychvald. Zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald schválilo Zastupitelstvo města 
Rychvald na 11. zasedání konaném dne 14. 9. 2016, usnesením č. 11/15.  
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Důvodem pro pořízení změny č. 1 je změna koncepce odkanalizování města Rychvald. 
Předmětem upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald je dále zejména 
uvedení Územního plánu Rychvald do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, změna funkčního využití území ve vazbě na aktualizaci vymezení 
zastaveného území a úprava textové části Územního plánu Rychvald. Nové zastavitelné 
plochy nejsou změnou č. 1 navrženy.  

V souladu s ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto 
podklady  

1. návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald upravený dle výsledků předchozího 
projednání 

2. kopie stanovisek a připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald:  

- Ministerstvo dopravy ČR ze dne 18. 12. 2017  
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 

z 7. 12. 2017  
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze dne 30. 11. 2017  
- Ministerstvo životního prostředí ČR ze dne 19. 12. 2017  
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ze dne 

12. 12. 2017  
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 20. 

12. 2017  
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze 

dne 11. 12. 2017  
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 8. 

12. 2017  
- Ředitelství silnic a dálnic ze dne 6. 12. 2017  
- Zbyněk Datinský ze dne 15. 11. 2017  
- Petr Feber ze dne 13. 11. 2017  
- Ing. Vojtěch Julina a Ing. Jana Julinová ze dne 2. 11. 2017  
- Tomáš Matušek ze dne 15. 11. 2017  

Posouzení návrhu změny č. 1 z hlediska ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona  

Dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil Územní plán Rychvald 
a upravený návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald z hlediska:  

1. zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  

2. souladu s politikou územního rozvoje  

3. souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

ad 1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  

Území statutárního města Ostravy se týká navržená změna koncepce odkanalizování, 
napojení oblastí Dolní Podlesí a Sovinec na ČOV v Michálkovicích. Jedná se o nadmístní 
záměr, který není řešen v zásadách územního rozvoje. Dle ust. § 43 odst. 1 stavebního 
zákona tento záměr může být v územním plánu obsažen, jelikož se jedná o záměr, který 
nemá významné negativní vlivy na území sousedního statutárního města Ostravy.  

Vyjádření sousedních obcí k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald nebyla doložena.  

ad 2. Posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje  

Řešené území se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 
1, kterou schválila Vláda ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, v Metropolitní rozvojové 
oblasti Ostrava OB2. Tato úprava byla změnou č. 1 promítnuta do Územního plánu 
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Rychvald. Zároveň bylo zohledněno, že Zásadami územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 
1, není území města Rychvald zařazeno do specifické rozvojové oblasti Karvinsko SOB4.  

Záměry S6 - koridor kapacitní silnice Bohumín-Havířov-Třanovice-Mosty u Jablunkova-
hranice ČR/SR (-Žilina) a E4a - vyvedení elektrického a tepelného výkonu z elektrárny 
Dětmarovice, které byly obsaženy již v Politice územního rozvoje České republiky 2008, byly 
promítnuty do Územního plánu Rychvald. Kanalizační řady, které jsou navrženy ve změně 
č. 1, kříží koridor VVN, kterým je v Územním plánu Rychvald zohledněn záměr E4a z politiky 
územního rozvoje. Stavbou kanalizačního řadu nemůže dojít k omezení možnosti výstavby 
vzdušného vedení VVN 2 x 400 kV.  

Změnou č. 1 jsou respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, zejména republiková priorita uvedené v čl. 30 Politiky územního 
rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1: „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na 
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti“.  

Návrh změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 

ad 3. Posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nabyla účinnosti dne 
21. 11. 2018. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského, ve znění aktualizace č. 1, je 
území města Rychvald zařazeno do Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2, do oblasti 
specifických krajin Ostravské pánve (E), Ostrava-Karviná (E-01).  

Do návrhu změny č. 1 je promítnuto převedení Rozvojové oblasti Ostrava OB2 na 
Metropolitní rozvojovou oblast Ostrava OB2. Návrhem změny č. 1 jsou respektovány 
podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit oblasti specifických krajin Ostravské 
pánve (E), Ostrava-Karviná (E-01).  

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly na území města Rychvald 
vymezeny:  

- veřejně prospěšné stavby  

D16 II/470 (Orlovská) - I/59 nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - návrh 
dvoupruh  
E4 EDĚ - TR Nošovice (VVN) - vedení 2 x 400 kV pro vyvedené výkonu z EDĚ  

- územní rezervy pro záměry  

D516 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/470 (Orlovská) - I/59, dokončení přeložky 
čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy - po r. 2015  
DR1 silnice II/471 Bohumín-Rychvald-Radvanice, přeložka  

- veřejně prospěšná opatření - nadregionální biokoridor K98 MH a K99 MH (MB), 
regionální biocentra č. 125 Gurňák a č. 129 Heřmanice-Záblatí.  

Tyto záměry byly upřesněny Územním plánem Rychvald. V textové i v grafické části návrhu 
změny č. 1 je upraveno vymezení územní rezervy pro záměr D516.  

Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byl formálně upraven 
záměr E4 EDĚ - Vratimov - Nošovice, dvojité vedení 400 kV a na území města Rychvald byl 
nově vymezen koridor územní rezervy DR4 - Lehká kolejová (tramvajová/vlakotramvajová) 
dráha Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlavní nádraží - Orlová, ulice na Olmovci. 
Tento záměr je v návrhu změny č. 1 obsažen.  

Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byl stanoven požadavek 
na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování vyjmenovaných ploch a koridorů v ÚPD 
dotčených obcí a na koordinaci územně plánovací činnost - území města Rychvald se týká 
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tepelný napaječ Dětmarovice (EDĚ) - Orlová - Rychvald pro napojení Rychvaldu na systém 
CZT. Tento záměr je obsažen již v Územním plánu Rychvald, kde je stanoven požadavek na 
respektování koridoru pro možné napojení Rychvaldu na centrální zdroj tepla z páteřního 
horkovodu EDĚ - Orlová.  

Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vymezeny civilizační 
hodnoty území nadmístního významu. Území města Rychvald je zařazeno do průmyslové 
oblasti s rozvinutými technologickými systémy zaměřenými na těžbu a zpracování černého 
uhlí, hutnictví, strojírenství a chemický průmysl (odst. 74b). Návrhem změny č. 1 není tato 
civilizační hodnota dotčena.  

Závěr 

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona Územní 
plán Rychvald a návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald 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 souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek neshledal 
nedostatky.  

Upozornění  

V oddíle I.A.j) textové části Územního plánu Rychvald, ve znění změny č. 1, je v první 
doplněné odrážce, v závorce „(označení v ZÚR MSK – DR516)“, nesprávně označena 
územní rezerva D516. Ve druhé doplněné odrážce tohoto oddílu je v závorce „(označení v 
ZÚR MSK – DR3)“ nesprávně označena územní rezerva DR4. Tyto texty je nutno opravit v 
textové části změny č. 1, ve srovnávacím textu i v textové části odůvodnění v oddílech 
II.A.i.9. (v oddíle II.A.b.2 textové části odůvodnění a ve výkrese dopravy jsou tyto územní 
rezervy označeny správně).  

V hlavním výkrese a v koordinačním výkrese je nutno opravit v legendě popis koridoru D516 
pro dokončení přeložky čtyřpruhové dělené silnice I. tř. R67. V legendách těchto výkresů je u 
této položky nesprávně zkopírován text předchozí položky. Tento záměr je správně označen 
v legendě výkresu dopravy. 

Vyhodnocení: 
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem zajistil úpravu textové a grafické části návrhu 
změny č. 1 územního plánu Rychvaldu dle uvedeného upozornění ještě před zahájením 
veřejného projednání. 

b) VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ VYDANÝCH PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, UPLATNĚNÝCH V RÁMCI ŘÍZENÍ 
O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ LUTYNĚ PODLE § 52 
ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA (VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) K ČÁSTEM 
ŘEŠENÍ, KTERÉ BYLY OD SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNĚNY 

Bude doplněno po veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Rychvaldu. 
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ČLÁNEK IV. 

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: 

Kapitola je vypracována na základě Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 2013) - pro návrh upravený po 
společném projednání návrhu. 

Posouzení Územního plánu Rychvaldu z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, bylo zpracováno v rámci tohoto územního plánu oprávněnou osobou - 
RNDr. Jaroslavem Skořepou, CSc. (Aquatest a.s., květen 2011, úprava únor 2013 
a červenec 2013). 

b) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA: 

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 
posouzením koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl 
k závěru, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry, významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.) nebo ptačích 
oblastí (stanovených nařízením vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně 
přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti). 

Krajský úřad jako příslušný úřad 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 konstatoval, že není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat změnu č. 1 ÚP Rychvald podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

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 Rychvald, 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 

Zdůvodnění je zpracováno v textové části odůvodnění změny č. 1 Územního plánu 
Rychvaldu v kapitole II.A.i) v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy. 

e) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Vyhodnocení je zpracováno v textové části odůvodnění změny č. 1 Územního plánu 
Rychvaldu v kapitole II.A.j) v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy. 
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ČLÁNEK V. 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO 
PROJEDNÁNÍ: 

Bude doplněno po veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Rychvaldu. 

ČLÁNEK VI. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO 
JEDNÁNÍ A V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ: 

A) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO 
JEDNÁNÍ: 

Seznam připomínek: 
P1 Vojtěch Julina, Jana Julinová, Třešňová 1385, 735 32 Rychvald. 

P2 Petr Feber, Třešňová 1860, 735 32 Rychvald. 

P3 Zbyněk Datinský, Michálkovická 516, 735 32 Rychvald. 

P4 Tomáš Matušek, Kosmá 1318, 735 32 Rychvald. 

P5 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Šumavská 33, 
612 54 Brno. 

P1 Vojtěch Julina, Jana Julinová, Třešňová 1385, 735 32 Rychvald (doručeno 
3.11.2017) 

Vyjádření k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald 
Vážený pane, s umístěním kanalizace na parcele č. 3090 v katastrálním území Rychvald, dle 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald nesouhlasíme. 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
V návrhu změny č. 1 územního plánu byl návrh kanalizace upraven dle aktuálně 
pořizovaných a projednávaných kanalizačních řadů, přičemž upravený návrh nyní již 
nezasahuje na pozemek parcelní č. 3090 v katastrálním území Rychvald viz grafická část 
výkres I.B. 3.b) vodní hospodářství. 

P2 Petr Feber, Třešňová 1860, 735 32 Rychvald (doručeno 14.11.2017) 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald 
Tímto uplatňuji písemnou připomínku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald a 
sděluji, že nesouhlasím s umístěním dešťové kanalizace na pozemcích parcelní č. 3053/1, 
3053/2 a 3053/3 v kú. Rychvald v mém osobním vlastnictví. 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
V návrhu změny č. 1 územního plánu pro společné jednání se jednalo o zákres již existující 
dešťové kanalizace. Pořizovatel prověřil, že uvedená dešťová kanalizace se na místě 
nevyskytuje a rovněž nebyly nalezeny žádné relevantní podklady, na základě kterých byla 
v dokumentaci kanalizace vyznačena (kanalizace rovněž není vyznačena v územně 
analytických podkladech). S ohledem na tuto skutečnost, byl zákres dešťové kanalizace  
z návrhu změny č. 1 územního plánu zcela vypuštěn, jak vyplývá z výkresu I.B. 3.b) vodní 
hospodářství. 
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P3 Zbyněk Datinský, Michálkovická 516, 735 32 Rychvald (doručeno 15.11.2017) 

Vyjádření nesouhlasu s průběhem trasy splaškové kanalizace na základě návrhu změny č. 1 
Územního plánu Rychvald. 
Dle dokumentace návrhu změny č.1 Územního plánu Rychvald – výkres vodního 
hospodářství podávám nesouhlas s vedením splaškové kanalizace přes pozemky č. 
3904+3905 na katastrálním území Rychvald. Žádám o změnu návrhu územního plánu a 
posunutí vedení do krajnice vozovky ul. Michálkovická 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
V návrhu změny č. 1 územního plánu byl návrh kanalizace upraven dle aktuálně 
pořizovaných a projednávaných kanalizačních řadů, přičemž upravený návrh nyní již 
nezasahuje na pozemek parcelní č. 3904 a 9305 v katastrálním území Rychvald viz grafická 
část výkres I.B. 3.b) vodní hospodářství. 

P4 Tomáš Matušek, Kosmá 1318, 735 32 Rychvald (doručeno 20.11.2017) 

Vyjádření nesouhlasu s průběhem trasy splaškové kanalizace na základě návrhu změny č. 1 
Územního plánu Rychvald. 
Dle dokumentace návrhu změny č.1 Územního plánu Rychvald – výkres vodního 
hospodářství podávám nesouhlas s vedením splaškové kanalizace přes pozemky č. 3902 na 
katastrálním území Rychvald. Žádám o změnu návrhu územního plánu a posunutí vedení do 
krajnice vozovky ul. Michálkovická 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
V návrhu změny č. 1 územního plánu byl návrh kanalizace upraven dle aktuálně 
pořizovaných a projednávaných kanalizačních řadů, přičemž upravený návrh nyní již 
nezasahuje na pozemek parcelní č. 3904 a 9305 v katastrálním území Rychvald viz grafická 
část výkres I.B. 3.b) vodní hospodářství. 

P5 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Šumavská 
33, 612 54 Brno (doručeno 8.12.2017) 

Na základě oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 územního Rychvald 
vznášíme jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic podle stavebního zákona § 50 odst. 3 
následující připomínku: 

Předmětem změny č. 1 územního plánu je aktualizace zastavěného území a také změna 
trasovaní kanalizačních sběračů a návrhu čištění odpadních vod. 

Tato změna trasování kanalizačních sběračů se dotýká námi sledovaného záměru výstavby 
silnice l/68 Ostrava, Vrbice (D1)- Havířov (I/11), pro který je v platném územním plánu 
Rychvald vymezen koridor pro umístění této veřejně prospěšné stavby. Tento koridor jsme 
v našem vyjádření č.j. 008330/11300/2016 ze dne 21. června 2016 požadovali respektovat. 
Upozorňujeme, že v tomto koridoru je nepřípustné provádět změny provozovat činnosti a 
povolovat  stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a 
realizaci stavby dopravní infrastruktury včetně souvisejících staveb. Nicméně i přes toto výše 
uvedené je v návrhu  změny č. 1 ÚP v místech mezi Horním rybníkem l a rybníkem Skučák 
navrženo trasování tlakové kanalizace jižně podél železniční trati, tedy v koridoru pro 
umístění VPS silnice l/68 Ostrava, Vrbice (D1) - Havířov (l/11). Trasa této budoucí silnice l. 
třídy je dle aktuálních podkladů navržena jižně podél železniční tratě, a proto požadujeme 
trasování tlakové kanalizace v těchto místech navrhnout severně od železniční trati, aby 
nedošlo ke kolizi s plánovanou stavbou silnice l. třídy. Při návrhu tras technické infrastruktury 
je nutné respektovat § 36 zákona č.13/1997 Sb., v platném znění. 
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem změny akceptoval připomínku a provedl úpravu 

trasy navržené kanalizace dle požadavku dotčeného orgánu. 
V návrhu změny č. 1 územního plánu byl návrh kanalizace upraven dle aktuálně 
pořizovaných a projednávaných kanalizačních řadů, přičemž upravený návrh nyní již 
nezasahuje do navrženého koridoru silnice I/57 viz grafická část výkres I.B. 3.b) vodní 
hospodářství. 

B) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO 
PROJEDNÁNÍ: 

Bude doplněno po projednání návrhu územního plánu Rychvaldu s veřejností. 

POUČENÍ 

Územní plán Rychvaldu vydaný formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením 
§ 173 odst. 1 správního řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního 
řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. 

Milan Starostka Ing. Pavel Staněk 
starosta místostarosta 


