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Volná příloha č. 1: Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných subjektů 
k návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice“ jejíž součástí jsou i pokyny 
pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice 
 

Dotčený orgán (oprávněný investor) a obsah 
vyjádření příp. stanoviska 

Vyhodnocení 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Moravskoslezský kraj ze dne 12.05.2020 (č.j. 
MUFO 13351/2020 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro MSK s "projednáváním Zprávy o uplatňování 
územního plánu Metylovice". 

vzato na vědomí 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání 
s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru ze dne 20.05.2020 (č.j. 
MUFO 14201/2020) 

 

Uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
MO do textové a grafické části návrhu změny č. 2 
ÚP Metylovice: 
 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném 
území MO ČR: 
 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích 
zařízení MO, která je nutno respektovat podle ust. 
§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání, podle ust. § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. 
 
Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování určitých 
druhů staveb (především výškových) podle ust. § 
175 zákona č. 183/2006 Sb. 
 

ve stávajícím platném územním plánu je 
problematika řešena formou poznámky 
v koordinačním výkrese ve znění: „Celé řešené 
území se nachází v zájmovém území a OP 
radiolokačních prostředků MO ČR“. V textové 
části je problematika řešena v kapitole „5.7. 
Požadavky obrany a bezpečnosti státu“. Zájmy 
MO budou v návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice 
řešeny dle aktuálního požadavku. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu 
státní správy IX ze dne 21.05.2020 (č.j. MUFO 
14412/2020) 

 

MŽP sděluje po prostudování návrhu, že k němu 
nemá žádné připomínky. 

vzato na vědomí 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje ze dne 27.05.2020 (č.j. MUFO 14909/2020) 

 

Uplatňuje požadavek na obsah změny č. 2 
Územního plánu Metylovice: 
„Na nových plochách navržených pro bydlení 
situovaných v blízkosti stávajících a navržených 
pozemních komunikací a ploch výroby a skladování 
navrhovat pouze takové stavby, které svým 
umístěním a stavebně technickým řešením 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude uvedený požadavek prověřen 
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nebudou ovlivňovány negativními externalitami 
dopravy, výroby tj. např. hlukem. Nově navržené 
plochy, kde může být budoucí provoz v nich 
umístěný zdrojem hluku navrhovat s ohledem na 
jejich možný negativní vliv na stávající obytnou 
zástavbu.“ 

Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a 
zemědělství – stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů ze dne 28.05.2020 (č.j. MUFO 
15173/2020) 

 

Krajský úřad posoudil předloženou koncepci podle 
ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
a konstatuje, že tato nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, 
významný vliv na předměty ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí. 

vzato na vědomí – není požadováno 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
(včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 
28.05.2020 (č.j. MUFO 15173/2020) 

 

K obsahu návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Metylovice neuplatňují žádné požadavky 

vzato na vědomí 

Upozorňují na povinnost pořizovatele respektovat 
limity vyplývající z ochrany a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Pro schválené prognózní zdroje dále pro 
pořizovatele platí povinnosti stanovené v ust. § 31 
odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého orgány územního plánování vycházejí při 
své činnosti z výsledků geologických prací s cílem 
zajistit v co největší míře zejména ochranu 
zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a 
vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití. 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude uvedený požadavek prověřen 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (oprávněný investor) 
ze dne 01.06.2020 (č.j. MUFO 15342/2020) 

  

Upozorňují na existenci ochranného pásma silnice 
I/56, které je 50 m od osy silnice na obě strany dle 
§ 30 zákona č. 13/1997 Sb. Toto ochranné pásmo 
je území ze zvláštním režimem, jehož využití 
podléhá souhlasu silničního správního úřadu, 
kterým je v tomto případě KÚ MSK. 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude uvedený limit území prověřen 
a příp. zohledněn 

Dále upozorňují v souvislosti s případným návrhem 

nových zastavitelných ploch, které by mohly být 

zasaženy hlukem a vibracemi ze stávající silnice I. 

třídy, na § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude řešeno 
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Obecně upozorňují, že veškeré zastavitelné plochy 
a jejich připojení k silniční síti musí být vymezeny 
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
zejména § 20, a dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Souhlas ŘSD ČR 
s navrhovaným funkčním využitím ploch není 
současně souhlasem s komunikačním připojením 
k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících připojení a 
návrhy nových připojení k silnicím I. třídy musí být 
projednány s ŘSD ČR. 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude řešeno 

Ministerstvo dopravy ze dne 1.6.2020 (č.j. MUFO 
15406/2020) 

  

Silniční doprava: 
Požadují respektovat stávající trasy silnic I/56 
včetně ochranných silničních pásem v souladu s § 
30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
Dopravní napojení nově navržených lokalit musí být 

přednostně řešeno prostřednictvím silnic nižších 

tříd a dále pomocí stávajících připojení na silnice I. 

třídy, a to v souladu s příslušnými ČSN. 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude řešeno 

Drážní doprava: 
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo 
železniční trati č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, 
která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, zařazena v úseku Ostrava hlavní nádraží – 
Ostrava-Kunčice do kategorie dráhy celostátní a 
v navazujícím úseku Ostrava-Kunčice – Valašské 
Meziříčí zařazena do kategorie regionální. Trať je 
v úseku Ostrava – Vratimov dvoukolejná a zbývající 
úsek do Valašského Meziříčí je jednokolejný. Kromě 
úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava-Kunčice 
trať není elektrifikovaná. Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona 
o drahách. 
Z hlediska rozvojových zájmů dle Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje MSK do řešeného území 
zasahuje koridor DZ19 – optimalizace a elektrizace 
celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek – 
Frenštát pod Radhoštěm. 

do návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice budou 
požadavky zapracovány 
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Letecká doprava: 
Řešené území se nachází v ochranných pásmech 
veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad 
Ostravicí, a to konkrétně v OP s výškovým 
omezením staveb. Tato OP byla vyhlášena Úřadem 
pro civilní letectví dne 1.4.1967 pod č.j. 0583/67-
20. 
Dále se nachází v OP veřejného mezinárodního 

letiště Ostrava/Mošnov, a to konkrétně v OP se 

zákazem laserových zařízení – sektor B. Tato OP 

byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 

17.2.2012 pod č.j. 0586-12-701. Vzhledem k tomu, 

že OP letiště Ostrava/Mošnov nejsou ve zprávě ani 

v původním územním plánu zahrnuta, požadujeme, 

aby OP letiště Ostrava/Mošnov byla do změny č. 2 

zakomponována a OP u obou letišť byla 

respektována v plném rozsahu. 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude prověřeno příp. zapracováno 

Krajský úřad MSK, Koordinované stanovisko ze dne 
02.06.2020 (č.j. 15606/2020) 

  

Změnu č. 1 ÚP Metylovice není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat podle § 10i zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

vzato na vědomí 

ad1) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:   

žádné připomínky vzato na vědomí 

ad2) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích: 

  

Neuplatňuje požadavek na zapracování jakékoliv 
změny předmětného ÚP z hlediska řešení silnic II. a 
III. třídy. 

vzato na vědomí 

ad3) zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon): 

  

V případě, že ÚP počítá se záborem PUPFL, je nutné 
v ÚPD vypracovat případné návrhy odnětí a 
omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 
lesního zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky, 
že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním 
navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

vzato na vědomí 

ad4) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) 

  

KÚ není dotčeným orgánem podle zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a stanovisko nevydává. 

vzato na vědomí 

ad5) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů: 
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KÚ není dotčeným orgánem podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
stanovisko nevydává. 

vzato na vědomí 

ad6) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny: 

  

KÚ, příslušný dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou 
zprávou o uplatňování územního plánu Metylovice, 
včetně návrhu zadání změny č. 2. 

vzato na vědomí 

ad7) zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF   

Uplatňuje k návrhu zadání změny č. 2 ÚP 
Metylovice následující požadavky: požadavek na 
zpracování územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 
a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu, tak aby byla zajištěna ochrana zemědělské 
půdy. Pořizovatelé a projektanti ÚPD jsou povinni 
řídit se zásadami této ochrany dle ust. § 4 zákona o 
ochraně ZPF, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, 
které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. KÚ při posuzování návrhu přihlédne 
ke stávajícím možnostem realizace zástavby 
v území a posoudí případný tzv. převis nabídky ve 
vztahu k novým požadavkům změny funkčního 
využití území na úkor zájmů ochrany ZPF. V tomto 
směru bude zdejší správní orgán zkoumat, zda 
předložené návrhy obsahují vyhodnocení 
veřejného zájmu, který výrazně převažuje nad 
zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. 

uvedené požadavky jsou již do značné míry 
řešeny v zadání změny č. 2 ÚP Metylovice a 
budou v návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice 
zohledněny 

ad8) zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší   

Požadavek na zpracování územního plánu v 
souladu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší a Územní energetickou koncepcí 
Moravskoslezského kraje 

uvedený požadavek bude při zpracovávání 
změny č. 2 ÚP Metylovice respektován. 

ad9) zák.č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými směsmi 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 
(zákon o prevenci závažných havárií) 

  

Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci 
závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 
49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny 

vzato na vědomí 

Krajský úřad MSK, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu (nadřízený orgán územního 
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plánování) ze dne 03.06.2020 (č.j. MUFO 
15663/2020) 

S ohledem na předložený obsah pokynů pro 
zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu, 
v rozsahu zadání změny, krajský úřad neuplatňuje 
žádné požadavky dle § 47 odst. 2 SZ 

vzato na vědomí 

NET4GAS, s.r.o. (oprávněný investor) ze dne 
03.06.2020 (č.j. MUFO 15775/2020) 

 

Potvrzují záměr liniové stavby trasy „VTL plynovod 
DN 700-1200 Libhošť – Třanovice“ 
 
Záměr liniové stavby je součástí platné PÚR ČR, 
část Koridory a plochy technické infrastruktury – 
plynárenství. Záměr byl předán KÚ MSK, 
příslušnému odboru územního plánování a 
stavebního řádu, ke zpracování do ZÚR, kde se nyní 
nachází ve stavu zapracovaném do aktuální 
dokumentace 
 
Do koordinačního výkresu požadují zakreslit 
všechna plynárenská zařízení ve správě NET4GAS, 
s.r.o. včetně jejich ochranných a bezpečnostních 
pásem 
 
ke zprávě o uplatňování územního plánu 
Metylovice, jejíž součástí jsou i pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice 
nemají připomínky 

při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Metylovice bude uvedený požadavek prověřen 

  

Prověřit a zohlednit vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a oprávněných investorů k návrhu 
zadání změny č. 2 ÚP Metylovice při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice 

 


