MĚSTO KOPŘIVNICE

ZMĚNA Č. 4
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE
Zastupitelstvo města Kopřivnice příslušné podle ustanovení § 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, části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále ustanovení § 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
ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona tuto Změnu č. 4 Územního plánu Kopřivnice
vydaného usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 17.9.2009 a účinného ode dne
6.10.2009, ve znění jeho změny č. 1 vydané usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne
13.12.2012 a účinné ode dne 31.12.2012, změny č. 2 vydané usnesením Zastupitelstva města
Kopřivnice ze dne 16.12.2010 a účinné ode dne 5.1.2011 a změny č. 3 vydané usnesením
Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 25.9.2014 a účinné ode dne 15.10.2014:

Územní plán Kopřivnice se Změnou č. 4 Územního plánu Kopřivnice mění a
doplňuje takto:

A.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č.4
A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Vymezení zastavěného území se změnou č.4 ÚP nemění.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO
HODNOT

Základní koncepce rozvoje území města ani ochrany a rozvoje jeho hodnot se změnou č.4 ÚP
nemění.

září 2015

1

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.

C.1 CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE
Celková urbanistická koncepce rozvoje území města se změnou č.4 ÚP nemění.
C.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
Na závěr podkapitoly K.ú. Kopřivnice se doplňuje text:
Na hranici k.ú. Kopřivnice s obcí Lichnov jsou navrženy plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru (RN) a občanského vybavení - tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) pro lanovou
dráhu, rozšíření sjezdovky a zázemí sjezdovky.
C.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Tabulka zastavitelných ploch se doplňuje o následující text:
Plocha Katastrální území Plocha - způsob využití
číslo

Podmínky Výměra
realizace v ha

Z4/1

k.ú. Kopřivnice

občanské vybavení - tělovýchovná a
sportovní zařízení (OS)

-

0,11

Z4/2

k.ú. Kopřivnice

rekreace
na
charakteru (RN)

-

0,96

plochách

přírodního

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně se změnou č.4 ÚP nemění.

D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ
UMISŤOVÁNÍ

INFRASTRUKTURY,

VČETNĚ

PODMÍNEK

PRO

JEJÍ

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
D.1.1 DOPRAVA SILNIČNÍ
Koncepce silniční dopravy se změnou č.4 ÚP nemění.
D.1.2 DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ
Koncepce železniční dopravy se změnou č.4 ÚP nemění.
D.1.3 DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ
Koncepce statické dopravy se změnou č.4 ÚP nemění.
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D.1.4 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ
Koncepce provozu chodců a cyklistů se změnou č.4 ÚP nemění.
D.1.5 HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Koncepce hromadné dopravy osob se změnou č.4 ÚP nemění.
Změnou č.4 se doplňuje kapitola:
D.1.6 JINÁ DOPRAVA
1) Je navržena lanová dráha pro lyžařský areál pod Červeným kamenem na hranicích k.ú.
Kopřivnice a k.ú. Lichnov.
D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Koncepce technické infrastruktury se změnou č.4 ÚP nemění.
D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Na závěr kapitoly se doplňuje text:
9) Pro potřeby lyžařského areálu pod Červeným kamenem je navržen vodovod užitkové vody
napojený na blízký vodojem užitkové vody.
D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Koncepce likvidace odpadních vod se změnou č.4 ÚP nemění.
D.2.3 ENERGETIKA
Na závěr podkapitoly Zásobování elektrickou energií se doplňuje text:
5) U lyžařského areálu pod Červeným kamenem je navržena kabelizace části nadzemního vedení
VN.
D.2.4 SPOJE
Koncepce spojů se změnou č.4 ÚP nemění.
D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ
Koncepce ukládání a zneškodňování odpadů se změnou č.4 ÚP nemění.
D.4 OBČANSKÁ VYBAVENOST
Koncepce občanské vybavenosti se změnou č.4 ÚP nemění.
D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Koncepce veřejných prostranství se změnou č.4 ÚP nemění.
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E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Koncepce uspořádání krajiny se změnou č.4 ÚP nemění.
E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce územního systému ekologické stability se změnou č.4 ÚP nemění.
E.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny se změnou č.4 ÚP nemění.
E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Protierozní opatření se změnou č.4 ÚP nemění.
E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Ochrana před povodněmi se změnou č.4 ÚP nemění.
E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Na závěr kapitoly se doplňuje text:
6) Je navržena lanová dráha a rozšíření sjezdové trati v lyžařském areálu pod Červeným
kamenem.
E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plochy pro dobývání nerostů se změnou č.4 ÚP nemění.
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F.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1

PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Typy ploch s rozdílným způsobem využití se změnou č.4 ÚP nemění.
F.2

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

V podkapitole REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU (RN) se v odstavci
Využití nepřípustné doplňuje text:
- jakékoli jiné stavby a činnosti, kromě lanové dráhy, sjezdové trati a nezbytné dopravní
a technické infrastruktury v zastavitelné ploše Z4/2;

G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
V rámci změny č.4 nejsou vymezeny žádné nové veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit.
G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
V rámci změny č.4 nejsou vymezeny žádná nová veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit.

H.

VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

H.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
V rámci změny č.4 nejsou vymezeny žádné nové veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit
předkupní právo.
H.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
V rámci změny č.4 nejsou vymezeny žádná nová veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo.
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I.

VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE
VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Vymezení urbanisticky významných staveb se změnou č.4 ÚP nemění.

J.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

Změna č.4 ÚP Kopřivnice, část A. obsahuje:
textovou část - odstavce A. až K.
grafickou část v měřítku 1:5000:
1 průsvitka na výřez z výkresu 1. Základní členění území
1 průsvitka na výřez z výkresu 2. Hlavní výkres
1 průsvitka na výřez z výkresu 3. Doprava
1 průsvitka na výřez z výkresu 4. Vodní hospodářství
1 průsvitka na výřez z výkresu 5. Energetika, spoje

K.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Kompenzační opatření se změnou č.4 ÚP nemění.

A.2. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č.4
Grafická část změny č.4 ÚP Kopřivnice je zpracována jako průsvitky na výřezy z výkresů 1., 2., 3.,
4. a 5. Všechny průsvitky jsou zpracovány v měřítku výkresů územního plánu 1:5000. Výkres 6.
Plochy veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací se změnou č.4 ÚP nemění.
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE
Textová část územního plánu s vyznačením změn je uvedena v Příloze č. 1 tohoto
dokumentu. Základem je právní stav Územního plánu Kopřivnice po jeho Změně č. 1, Změně
č. 2 a Změně č. 3, ve kterém jsou vyznačeny úpravy prováděné Změnou č. 4 Územního
plánu Kopřivnice.

1.

Postup při pořízení územního plánu

O pořízení Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice rozhodlo z vlastního podnětu
Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém 15. zasedání konaném dne 7.3.2013.
Pořizovatel na základě údajů z Územně analytických podkladů ORP Kopřivnice, průzkumů a
rozborů, konzultací se SKI Klubem Kopřivnice a ve spolupráci s určeným zastupitelem
(Ing. Josefem Jalůvkou, starostou města) připravil návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu
Kopřivnice. Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice
pořizovatel zveřejnil veřejnou vyhláškou č.j. 12059/2013/Buj ze dne 13.3.2013, kterou
současně zaslal dotčeným orgánům, dotčeným obcím a krajskému úřadu jednotlivě. Každý
mohl uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení
této veřejné vyhlášky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohly uplatnit
u pořizovatele své vyjádření, ve kterém mohli uvést požadavky na obsah Změny č. 4
Územního plánu Kopřivnice vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů
do 30 dnů od obdržení návrhu zadání; ve stejné lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad
(dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) uplatnit u pořizovatele stanovisko,
sousední obce mohly uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím výše uvedené lhůty
(tj. nejpozději 23 dnů od obdržení návrhu zadání) mohl doručit příslušný orgán ochrany
přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Na základě projednání návrhu zadání došlo k doplnění požadavku na zpracování posouzení
vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů
na evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000. Takto upravené zadání Změny
č. 4 Územního plánu Kopřivnice schválilo Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém
16. zasedání konaném dne 25.4.2013.
Pořizovatel pořídil zpracování návrhu změny územního plánu projektantem, kterým byl na
základě výběrového řízení Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00
Ostrava - Martinov, zodpovědný projektant Ing. arch. Miroslav Hudák, ČKA 03 554. Návrh
změny územního plánu byl pořizovateli předán dne 11.12.2013. Dopisem č.j. 56197/2013/Buj
ze dne 16.12.2013 oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, krajskému úřadu a dotčeným
obcím místo a dobu konání společného jednání. Společné jednání se konalo dne 8.1.2014
na Městském úřadě v Kopřivnici. Ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do 7.2.2014, mohly
dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a dotčené obce své připomínky. Návrh změny byl
předán krajskému úřadu pro jeho posouzení dle ustanovení § 50 odst. 5, 6 a 7 dopisem
č.j. 56402/2013/Buj ze dne 16.12.2013. Současně bylo podle ustanovení § 50 odst. 3
stavebního zákona veřejnou vyhláškou č.j. 56232/2013/Buj ze dne 16.12.2013 oznámeno, že
bylo zahájeno projednávání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice. Do 30 dnů ode
dne doručení této veřejné vyhlášky, tj. do 3.2.2014, mohl každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. Po celou dobu, tj. od 17.12.2013 do 3.2.2014, bylo všem umožněno
nahlížet do návrhu změny územního plánu na Městském úřadě v Kopřivnici a na webových
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stránkách města Kopřivnice (www.koprivnice.cz - Radnice – Úřední deska nebo Územní
plány - Aktuálně).
Uplatněné připomínky a stanoviska dotčených orgánů, krajského úřadu i občanů měly vliv na
úpravu návrhu změny územního plánu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
územního plánování, stavebního řádu a kultury ve svém stanovisku č.j. MSK 23089/2014 ze
dne 7.3.2014 požadoval zpracovat návrh Změny č. 4 ÚP Kopřivnice na právním stavu po
vydání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice a zajistit koordinaci záměru se sousední obcí
Lichnov včetně doplnění výkresu širších vztahů. Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice byla
vydána dne 25.9.2014 a účinná ode dne 15.10.2014. Dohoda s obcí Lichnov byla stvrzena
na schůzce pořizovatele s místostarostou obce Lichnov, který je určeným zastupitelem pro
ÚPD obce Lichnov, dne 13.1.2015. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil upravení návrhu projektantem.
Upravený návrh změny územního plánu předal projektant pořizovateli dne 24.2.2015.
Dopisem č.j. 10324/2015/Buj ze dne 24.2.2015 požádal pořizovatel krajský úřad o nové
posouzení návrhu a potvrzení o odstranění nedostatků v souladu s ustanovením § 50 odst. 8
stavebního zákona. Krajský úřad potvrdil odstranění nedostatků z návrhu Změny č. 4
Územního plánu Kopřivnice dopisem č.j. MSK 28527/2015 ze dne 4.3.2015.
Návrh Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice byl podle ustanovení § 52 stavebního zákona
oznámen veřejnou vyhláškou č.j. 15787/2015/Buj ze dne 25.3.2015, současně byl oznámen
termín veřejného projednání a všichni byli vyzvání k uplatnění stanovisek, námitek či
připomínek. Uvedená písemnost byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu
Kopřivnice v období od 26.3.2015 do 6.5.2015. Veřejné projednání proběhlo dne 29.4.2015
v 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Kopřivnice. Do 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. do 6.5.2015 mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky a
dotčené orgány stanoviska k částem řešení, které byly od projednání dle § 50 změněny.
Během projednávání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice podle ustanovení § 52
stavebního zákona obdržel pořizovatel pouze 5 souhlasných stanovisek dotčených orgánu a
1 souhlasnou připomínku. Na základě veřejného projednání byl drobně upraven výkres
širších vztahů a schéma návaznosti územních plánů Kopřivnice a Lichnova v oblasti vrcholu
Červeného kamene. Tato drobná úprava se týká příští změny Územního plánu Lichnova,
kterou se bude zmenšovat plocha NS v k.ú. Lichnov ve prospěch lyžařského areálu.
Pořizovatel následně podle „Metodického sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1“ ověřil soulad Změny č. 4 Územního plánu
Kopřivnice s touto Aktualizací č. 1 PÚR (viz kap. 2) a dospěl k závěru, že návrh změny
územního plánu je v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR, není touto aktualizací dotčen, a proto
nebylo nutno žádat o nové stanovisko nadřízeného orgánu z hlediska jeho souladu
s Aktualizací č.1 PÚR.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a následně
připravil návrh na vydání Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice s jeho odůvodněním.
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2.

Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice s Politikou územního
rozvoje České republiky 2008 ve znění její Aktualizace č. 1
Správní území města Kopřivnice je součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast
Ostrava.
Vymezení OB2:
Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, FrýdekMístek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín (bez obcí v severní části), Karviná,
Kopřivnice (bez obcí ve střední části), Kravaře (jen obce v jihozápadní části), Orlová, Opava
(bez obcí v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části),
Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným
působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický
rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska,
jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.
Úkoly pro územní plánování:
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
Změna č. 4 respektuje zařazení správního území města Kopřivnice do rozvojové oblasti OB2
Rozvojová oblast Ostrava a respektuje především obecné úkoly pro územní plánování,
jakými jsou např.:
(14) „Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.“ – Stávající lyžařský areál v Kopřivnici je žádoucí rozšířit a
umožnit tak každodenní rekreaci obyvatel města a blízkého okolí, avšak zároveň bylo
nutno zachovat přírodní hodnoty území. Konečná podoba toto plně respektuje.
(20) „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, ... respektovat veřejné zájmy ... lokalit
soustavy Natura 2000.“ - Návrh Změny č. 4 ÚP Kopřivnice plně respektuje existenci
Evropsky významné lokality Červený kámen. Oproti původnímu požadavku došlo ke
zmenšení nově vymezovaných zastavitelných ploch tak, aby projednávaná změna
územního plánu neměla významný negativní vliv na předmět ochrany.
(22) „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu
při zachování a rozvoji hodnot území.“ – modernizace lyžařského areálu může přispět
k vyššímu turistickému ruchu ve městě. Současně je respektován charakter území a
nedochází k výrazným změnám.
Pořizovatel následně ověřil soulad Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice s Aktualizací č. 1
PÚR především s nově vloženými republikovými prioritami:
(14a) - týká se venkovských území;
(16a) - integrovaný rozvoj území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek – obsah změny byl
koordinován se sousední obcí, Kopřivnice jako centrum občanského vybavení pro další
obce, včetně sportovišť, ověřila touto změnou územního plánu možný rozvoj lyžařského
areálu;
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(20a) - změna územního plánu nemá vliv na zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, případná stavby nové sedačkové lanovky není
nepřekonatelnou bariérou;
(23 doplnění) - tato změna územního plánu nevymezuje nové zastavitelné plochy pro
bydlení, nedochází k novým nepříznivým účinkům tranzitní dopravy;
(24a) - tato změna územního plánu nevymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení,
nedochází k novým nepříznivým účinkům tranzitní dopravy;
(25 doplnění) - změnou územního plánu je vymezená nová zastavitelná plocha minimálního
rozsahu, v jejímž okolí zůstává dostatek nezastavěného území a nezastavitelných ploch
vhodných pro vsakování dešťových vod.
Pořizovatel dospěl k závěru, že návrh změny územního plánu je v souladu s Aktualizací č. 1
PÚR a není touto aktualizací dotčen.
Přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426, a nabyly platnosti dne
4.2.2011.
Podle ZÚR MSK je správní území města Kopřivnice součástí rozvojové oblasti OB2
Rozvojová oblast Ostrava, pro kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní
plánování:
- Nové rozvojové plochy vymezovat:
- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území
(brownfields) a v prolukách stávající zástavby,
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou
nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury,
- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve
zvláště odůvodněných případech).
- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.
- V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství včetně
veřejné zeleně.
Změnou č. 4 byly vymezeny pouze dvě malé zastavitelné plochy pro spodní stanici lanovky a
pro nepatrné rozšíření stávající sjezdové trati.
Soulad se ZÚR MSK byl zajištěn předcházející změnou ÚP Kopřivnice (Změnou č. 3), byl
zapracován územní systém ekologické stability a respektovány veřejně prospěšné stavby a
opatření:
DZ7

-

D80

-

D81

-
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silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat – tento záměr je součástí ÚP
Kopřivnice
silnice I/58 Kopřivnice – křiž. R48, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená
silnice I. třídy – stavba již byla realizována a byla Změnou č. 3 zapracována jako
stav
silnice I/58 Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm, přeložka, dvoupruhová
směrově nedělená silnice I. třídy – byla zpracována studie proveditelnosti
a účelnosti, ze které vyplynuly dílčí úpravy, které byly zapracovány Změnou č. 3.
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3.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a
požadavky na ochranu nezastavěného území

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon takto:
1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změnou č. 4 jsou vytvořeny podmínky pro modernizaci stávajícího lyžařského areálu na
Červeném kameni, tzn. podmínky pro zlepšení rekreačního potenciálu města Kopřivnice.
Tato změna nemá významný vliv na životní prostředí.
2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Při zpracování Změny č. 4 bylo dosaženo souladu veřejného zájmu na ochraně evropsky
významné lokality se zájmem na modernizaci stávajícího lyžařského areálu.
3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Záměr obsažený ve Změně č. 4 byl koordinován s veřejnými i soukromými záměry na změnu
v území za využití právních předpisů především z oblasti ochrany přírodního bohatství
v řešeném území.
4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Územním plánem Kopřivnice jsou stanoveny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem
využití. Změnou č. 4 byly tyto podmínky částečně upraveny a doplněny pro plochu „Rekreace
na plochách přírodního charakteru“ (RN) (viz oddíl F textové části).
Změnou č. 4 jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy o celkové rozloze 1,07 ha. Jde o plochu
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – Z4/1 a plochu rekreace na
plochách přírodního charakteru (RN) – Z4/2 (obě v k.ú. Kopřivnice).
Návrhem řešení Změny č. 4 je chráněna krajina se všemi přírodními hodnotami řešeného
území.
5) 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
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bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Plochy v nezastavěném území jsou Územním plánem Kopřivnice vymezeny převážně jako
plochy stabilizované s výjimkou územního systému ekologické stability, který je vymezen
jako plochy návrhové, vzhledem k tomu, že lze ÚSES dále upřesnit při zpracování
komplexních pozemkových úprav, nebo při zpracování podrobnější dokumentace. Podmínky
pro využívání ploch v nezastavěném území jsou stanoveny ÚP Kopřivnice a Změnou č. 4
nejsou měněny, s výjimkou plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), kde je
nově zapracován text do odstavce „Využití nepřípustné“ tohoto znění: „- jakékoliv jiné stavby
a činnosti, kromě lanové dráhy, sjezdové trati a nezbytné dopravní a technické infrastruktury
v zastavitelné ploše Z4/2.“.
6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Viz bod 5).
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
Tato zjištění a posouzení byla předmětem průzkumů a rozborů ke Změně č. 4 Územního
plánu Kopřivnice.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území
Změnou č. 4 jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy o celkové rozloze 1,07 ha. Jde o plochu
výroby občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – Z4/1 a plochu
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) – Z4/2 (obě v k.ú. Kopřivnice). Návrhem
řešení Změny č. 4 je chráněna krajina se všemi přírodními hodnotami řešeného území.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
Řešením Změny č. 4 nedochází k významným změnám v území. Stavby realizované na
plochách vymezených Změnou č. 4 nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území nebo veřejnou infrastrukturu.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
Podmínky pro využívání ploch vymezených Změnou č. 4 jsou stanoveny ÚP Kopřivnice a
doplněny právě touto Změnou č. 4 pro plochu rekreace na plochách přírodního charakteru
(RN). Umístění, uspořádání a řešení staveb je předmětem podrobnější územně plánovací
dokumentace nebo podkladů.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
Podmínky pro využívání ploch vymezených Změnou č. 4 jsou stanoveny ÚP Kopřivnice
a byly Změnou č. 4 jen částečně změněny. Plochy vymezené Změnou č. 4 a stanovený
způsob využití respektují stávající charakter a hodnoty území.
f) stanovovat pořadí změn v území (etapizaci)
Pořadí změn v území není Změnou č. 4 stanoveno.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem
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Netýká se Změny č. 4.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Netýká se Změny č. 4.
i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

Netýká se Změny č. 4.
j)

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

Změnou č. 4 byly prověřeny možnosti rozšíření lyžařského areálu a dány limity jeho rozvoje,
což bude mít pozitivní vliv na případné vynakládání prostředků z veřejného rozpočtu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
Netýká se Změny č. 4.
l)

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území

Netýká se Změny č. 4.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak
Změny v území navržené Změnou č. 4 nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzační
opatření se proto nestanovují – blíže viz kapitola 6.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
Netýká se Změny č. 4.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče
Při zpracování Změny č. 4 byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešeným
plochám, zejména informace z doplňujících průzkumů a rozborů, dále informace z ÚAP
a RURÚ pro SO ORP Kopřivnice. Záměr na modernizaci lyžařského areálu řešený Změnou
č. 4 byl prověřen a posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území; jeho součástí je
posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast, jelikož orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.
Změny v území nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

4.

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů

Změna č. 4 Územního plánu Kopřivnice je zpracována v souladu s požadavky stavebního
zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území, ve znění
pozdějších předpisů.
Změna č. 4 rozvíjí a aktualizuje koncepci Územního plánu Kopřivnice stanovenou v souladu
s ustanovením § 43 odst. 1 stavebního zákona.
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Pořizovatelem změny územního plánu je Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, který jeho pořízení zajišťuje úředníkem splňujícím
kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením § 24 a
§ 189 odst. 3 stavebního zákona.
Zodpovědným projektantem změny územního plánu je Ing. arch. Miroslav Hudák,
autorizovaný architekt, ČKA 03 554, tj. Změna č. 4 Územního plánu Kopřivnice byla
zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením
§ 158 odst. 1 a § 159 stavebního zákona.
Posouzení vlivu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, zpracoval Ing. Petr Tovaryš,
vyhodnocení vlivů změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracoval Mgr. Jan
Losík PhD.
Obsah Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice odpovídá příloze 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.

5.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 4 Územního plánu Kopřivnice respektuje požadavky zvláštních právních předpisů.

5.1 Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona
Č.
AUTOR A OBSAH STANOVISKA
1. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, Územní pracoviště
Nový Jičín, č.j. KHSMS43210/2013/NJ/HOK ze dne
20.12.2013, naše č.j. 57327/2013/Buj:

2.

VYPOŘÁDÁNÍ

Po prostudování podkladů KHS MSK vydává toto Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
stanovisko: S návrhem Změny č. 4 Územního plánu změny.
Kopřivnice souhlasí bez připomínek.
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
18, 702 00 Ostrava, zn. SBS 37621/2013/OBÚ05/630/Ing.Tk
ze
dne
30.12.2013,
naše
č.j.454/2014/Buj:
OBÚ k návrhu změny č. 4 územního plánu Kopřivnice Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
nemá námitek.
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším
úřadem se ve správním obvodu města řešeném
změnou č. 4 nachází dobývací prostor s názvem
Štramberk II (zásobník) pro výhradní ložisko zemního
plynu, které je v současné době využíváno jako
zásobník plynu. V rozhodnutí o stanovení tohoto
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3.

4.

5.

6.

dobývacího prostoru není uvedena žádná zvláštní
ochrana tohoto dobývacího prostoru spočívající
v omezení výstavby na povrchu.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový
Jičín, zn. HSOS-157-2/2014 ze dne 7.1.2014, naše č.j.
1441/2014/Buj:
Hasičský záchranný sbor posoudil předloženou Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
dokumentaci a vydává k ní souhlasné stanovisko.
ČR – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, čj. 8125/20136440-OÚZ-OL ze dne 10.1.2014, naše č.j.
1672/2014/Buj:
K návrhu změny č. 4 územního plánu Kopřivnice
nemáme připomínky. Řešené změny nejsou v rozporu
se zájmy ministerstva obrany.
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, památková
péče, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, č.j.
4726/2014/RaA ze dne 27.1.2014, naše č.j.
6184/2014/Buj:
MÚ Kopřivnice s předloženým návrhem souhlasí za
předpokladu doplnění textových části územního plánu
následně:
„Z
hlediska
archeologické
památkové
péče
požadujeme do textu Odůvodnění ÚP zapracovat
následující text: Celé správní území města je územím
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.“
Upozorňujeme, že celé území řešené Změnou č. 4 ÚP
Kopřivnice je územím s archeologickými nálezy.
V případě stavební činnosti je nutné dle ustanovení
§ 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit písemně
s dostatečným
časovým
předstihem
zahájení
výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a následně
umožnit Akademii věd ČR nebo některé jiné
oprávněné
organizaci
provedení
záchranného
archeologického výzkumu. Obdobně je třeba
postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná
činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění
archeologických výzkumů.
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí,
Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice, č.j.
5727/2014/KrVe ze dne 7.2.2014, naše č.j.
7277/2014/Buj:
Orgán ochrany přírody a krajiny: Záměr spadá do
oblasti, která byla zařazena do soustavy území
NATURA 2000. Kompetentním orgánem pro vydání
závazného stanoviska k zásahům, které by mohly vést
k poškození nebo narušení obnovy evropsky
významné lokality nebo jejího předmětu ochrany a
rovněž kompetentním orgánem pro vydání stanoviska
k zásahům do významných krajinných prvků je v tomto
případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

září 2015

Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

Požadované je součástí odůvodnění,
kapitoly 9., část 9.2 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrženého
řešení.

Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
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7.

Orgán státní správy lesů: Uplatňovat stanovisko Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
k územním plánům obcí s rozšířenou působností změny.
přísluší krajskému úřadu.
Z hlediska místní znalosti může odbor životního
prostředí jako orgán státní správy lesů sdělit, že oproti
původním návrhům vymezení sjezdových tratí tento
návrh minimalizuje negativní dopad na pozemky
určené k plnění funkce lesa.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702
18 Ostrava, č.j. MSK 174491/2013, ze dne 10.2.2014,
naše č.j. 7297/2014/Buj:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený
orgán vydává k návrhu změny č. 4 územního plánu
Kopřivnice 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:
Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti
krajského úřadu, nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
Krajský úřad je příslušný z hlediska řešení územních
zájmů silnic II. a III. třídy. Návrh změny č. 4 ÚP
Kopřivnice v koncepci dopravy k silnicím II. a III. třídy
nenavrhuje žádné změny. Předmětem změny č. 4 ÚP
Kopřivnice je rozšíření lyžařského areálu pod
Červeným kamenem zcela mimo silniční síť.
Upozornění:
Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných
účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně
plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
3) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
Krajský úřad souhlasí v souladu s ustanovením § 48a
odst. 2 písm. b) lesního zákona s předloženým
návrhem ÚP.
Odůvodnění:
Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního
zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí
s rozšířenou působností. V návrhu změny č. 4 ÚP
Kopřivnice se předpokládá nový zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu
0,96 ha pro rekreaci na plochách přírodního
charakteru (RN) a občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení (OS). Změna je vyvolaná
požadavkem města Kopřivnice, které chce přispět
k rozvoji turistiky a cestovního ruchu ve městě a ke
zlepšení možností sportovně rekreačního vyžití
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1) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

2) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

3) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
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obyvatel města. Lesní pozemky obklopují lyžařský
areál ze všech stran, při rozšiřování areálu se jim proto
nelze vyhnout. Navržené plochy pro lanovou dráhu a
rozšíření sjezdové tratě jsou vymezeny tak, aby byla
zaručena funkčnost lyžařského areálu, ale zároveň
minimalizovány zábory lesních pozemků. Záborem
PUPFL nedojde k významnému narušení hospodaření
v okolních lesích a plnění jejich funkcí.
4) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1
písm. a) vodního zákona s předloženým návrhem
změny územního plánu souhlasí.
Odůvodnění:
Návrh změny respektuje veřejné zájmy vyplývající
z vodního zákona.
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 zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a
odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny,
krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí.
Odůvodnění:
Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona
o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém
správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území anebo o vojenské újezdy,
stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním
plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů
chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a
dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li
příslušný jiný orgán ochrany přírody.
Změnami řešenými v rámci předložené koncepce
nebude dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné
území v kompetenci krajského úřadu, jeho ochranné
pásmo, ani prvky územního systému ekologické
stability regionální a nadreginonální úrovně.
Krajský úřad vydal k zadání předložené koncepce
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny pod č.j. MSK 41646/2013 ze dne 26.3.2013, ve
kterém konstatoval, že koncepce může 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. 132/2005 Sb., kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znění pozdějších předpisů), nebo ptačí
oblasti.
V rámci předložené koncepce je řešeno rozšíření
stávajícího lyžařského areálu, jež se nachází na území
evropsky významné lokality CZO810001 Červený
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4) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

5) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

6) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
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kámen (dále jen „EVL Červený kámen“).
V rámci návrhu předložené koncepce bylo doloženo
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny
zpracované autorizovanou osobou podle § 45i odst. 3
zákona o ochraně přírody a krajiny. Oproti zadání
předložené koncepce byly po konzultacích se
zpracovatelem hodnocení provedeny zásadní úpravy a
redukce navrhovaných ploch, v jejichž důsledku bylo
konstatováno, že návrh předložené koncepce nemá
významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Oproti zadání předložené koncepce nebyla v rámci
návrhu navržena plocha pro novou sjezdovou trať
západně od lyžařské chaty, neboť by měla významný
negativní vliv na předměty ochrany EVL Červený
kámen. Ze stejného důvodu nebyla navržena ani
územní rezerva pro případné budoucí rozšíření
sportovního areálu. Navržena byla pouze plocha pro
umístění spodní stanice lanové dráhy navazující na
areál koupaliště (Z4/1) a plocha pro lanovou dráhu,
propojení mezi stávající sjezdovkou a spodní stanicí
navržené lanové dráhy a dvě malá rozšíření stávající
sjezdovky (Z4/2). Veškeré navrhované plochy byly
redukovány na nezbytnou míru (plocha k umístění
lanovky byla vymezena v minimální šíři 10 m), v jejímž
důsledku nebudou mít významný negativní vliv na EVL
Červený kámen.
7) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh změny č.4 ÚP Kopřivnice se nedotýká zájmů
ochrany zemědělské půdy ve smyslu zákona
o ochraně 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:
Krajský úřad není z hlediska uvedeného zákona
dotčeným orgánem, ale příslušným orgánem k vydání
stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno
v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona následně,
po obdržení stanovisek, připomínek a konzultací
dotčených orgánů.
9) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
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 č. 201/2012 Sb., 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
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7) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

8) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

9) Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.

10) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.
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8.

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.
Závěr
Krajský úřad posoudil návrh změny 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 jako
nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je
závazným podkladem pro opatření obecné povahy
vydávané podle stavebního zákona.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní
správy IX, pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, č.j.
2141/580/13,92169/ENV ze dne 7.2.2014 naše č.j.
7377/2014/Buj:

Závěr:
Koordinované stanovisko bylo vzato na
vědomí, nemá vliv na obsah změny
územního plánu.

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného změny.
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
k návrhu nemá žádné připomínky.

5.2

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona

Návrh Změny č. 4 společně se stanovisky dotčených orgánů a připomínkami, které byly
doručeny v zákonné lhůtě, zaslal pořizovatel krajskému úřadu k posouzení dopisem
č.j. 7093/2014/Buj ze dne 10.2.2014. Krajský úřad posoudil návrh Změny č. 4 Územního
plánu Kopřivnice v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona a ve svém
stanovisku č.j. MSK 23089/2014 ze dne 7.3.2014 konstatoval, že
a)

Z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy lze
konstatovat, že řešení předložené dokumentace nebylo z hlediska širších vztahů
dostatečně koordinováno. Z návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice nebylo zřejmé, jakým
způsobem je zajištěna koordinace s územně plánovací dokumentací sousední obce
Lichnov. Krajský úřad pro možnost vyloučení významných negativních vlivů
přesahujících hranice obce požadoval doložit způsob koordinace záměru se sousední
obcí Lichnov a rozsah záměru na území sousední obce. Posuzovaný návrh
neobsahoval výkres širších vztahů, ze kterého by bylo zřejmé jak požadovaný záměr
ovlivní dotčené obce.

b)

Změna č. 4 nebyla v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Až po vydání Změny č. 3 bude územně plánovací dokumentace Kopřivnice uvedena do
souladu s výše uvedenými zásadami územního rozvoje. Současně krajský úřad
upozornil na skutečnost, že změna územního plánu musí být pořizována nad právním
stavem po vydání poslední změny územního plánu.
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Pořizovatel po vydání Změny č. 3 ÚP Kopřivnice v září 2014 zajistil zpracování právního
stavu po vydání této změny a následně přepracování návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice
podle požadavků krajského úřadu. Po odstranění těchto nedostatků požádal pořizovatel
dopisem č.j. 10324/2015/Buj ze dne 24.2.2015 krajský úřad o nové posouzení návrhu a
potvrzení o odstranění nedostatků v souladu s ustanovením § 50 odst. 8 stavebního zákona.
Krajský úřad potvrdil odstranění nedostatků z návrhu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice
dopisem č.j. MSK 28527/2015 ze dne 4.3.2015.

5.3

Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle
ustanovení § 52 stavebního zákona

Č.
AUTOR A OBSAH STANOVISKA
1. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková,
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
- Židenice, sp.zn. 54502/2015-8201-OÚZ-BR ze dne
8.4.2015, naše č.j. 18377/2015/Buj:

2.

3.

VYPOŘÁDÁNÍ

Ministerstvo obrany k návrhu změny č. 4 Územního Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
plánu Kopřivnice nemá připomínky.
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
18, 702 00 Ostrava, zn. SBS 09496/2015/OBÚ-05/ ze
dne 7.4.2015, naše č.j.18875/2015/Buj:
OBÚ sděluje, že k návrhu změny č. 4 územního plánu
Kopřivnice nemá námitek.
Podle evidence dobývacích prostorů (dále jen „DP“)
vedené zdejším úřadem se ve správním obvodu města
řešeném návrhem změny č. 4 nachází DP s názvem
Štramberk II (zásobník) evid.č. 40028 s ukončenou
těžbou zemního plynu, který v současné době slouží
jako podzemní zásobník zemního plynu.
Stanovení DP je i rozhodnutím o využití území
v rozsahu jeho vymezení na povrchu. Tato skutečnost
musí být vhodnou formou uvedena v textové části
návrhu změny územního plánu a současně musí být
vyznačen tento DP v mapových přílohách návrhu
změny územního plánu v případě, že plocha řešená
změnou územního plánu zasahuje do stanoveného
DP. V rozhodnutí o stanovení DP není uvedené žádné
zvláštní opatření spočívající v omezení výstavby na
povrchu DP.
Případné umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území (resp. DP), které nesouvisí
s dobýváním, se řídí ustanovením §§ 18 a 19 horního
zákona.
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, Územní pracoviště
Nový Jičín, č.j. KHSMS11654/2015/NJ/HOK ze dne
14.4.2015, naše č.j. 19439/2015/Buj:

Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
Ve stanovisku uvedený dobývací prostor i
jiné limity využití území jsou uvedeny
v koordinačním výkrese, který je součástí
územního plánu včetně jeho změny.

Po prostudování podkladů KHS MSK vydává toto Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
stanovisko: S upraveným návrhem Změny č. 4 změny.
Územního plánu Kopřivnice souhlasí bez připomínek.
Předmětem návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice je
rozšíření lyžařského areálu pod Červeným kamenem.
Záměrem je modernizovat a plošně zvětšit areál pro
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4.

5.

4.

sjezdové lyžování v lokalitě pod Červeným kamenem,
vybudovat lanovou dráhu a také vytvořit podmínky pro
sportovně-rekreační využití po dobu celého roku. Na
základě výsledků projednání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona byl návrh doplněn o výkres širších
vztahů zobrazujících návaznost na sousední obec
Lichnov a její územně plánovací dokumentaci.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní
správy IX, Čs. Legií 5, 702 00
Ostrava, čj.
504/580/15,21843/ENV ze dne 4.5.2015, naše č.j.
22915/2015/Buj:
Ministerstvo jako dotčený orgán sděluje, že Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
k upravenému návrhu nemá žádné připomínky.
Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, památková
péče, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice, čj.
22920/2015/RaA ze dne 4.5.2015, naše č.j.
24057/2015/Buj:
Posuzovaný Územní plán Kopřivnice, Změna č. 4 se
dotýká zájmů památkové péče. MÚ Kopřivnice
s předloženým návrhem souhlasí za předpokladu
doplnění textových části územního plánu následně:
„Z
hlediska
archeologické
památkové
péče
požadujeme do textu Odůvodnění ÚP zapracovat
následující text: Celé správní území města je územím
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.“
Upozorňujeme, že celé území řešené Změnou č. 4 ÚP
Kopřivnice je územím s archeologickými nálezy.
V případě stavební činnosti ke nutné dle ustanovení
§ 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit písemně
s dostatečným
časovým
předstihem
zahájení
výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a následně
umožnit Akademii věd ČR nebo některé jiné
oprávněné
organizaci
provedení
záchranného
archeologického výzkumu. Obdobně je třeba
postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná
činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění
archeologických výzkumů.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702
18 Ostrava, č.j. MSK 40484/2015 ze dne 21.5.2015,
naše č.j. 26813/2015/Buj:

Bere se na vědomí – nemá vliv na návrh
změny.
Požadované je součástí odůvodnění,
kapitoly 9., část 9.2 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrženého
řešení.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený
orgán vydává k částem řešení návrhu změny č. 4
územního plánu Kopřivnice, které byly od společného
jednání změněny, toto koordinované stanovisko:
1) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 1) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.
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
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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:
Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti
krajského úřadu, nejsou dotčeny.
Odůvodnění:
Předložený Návrh změny č. 4 ÚP Kopřivnice
nenavrhuje od společného jednání v koncepci dopravy
žádné změny na síti silnic II. a III. třídy.
Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných
účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně
plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
3) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
Krajský úřad souhlasí v souladu s ustanovením § 48a
odst. 2 písm. b) lesního zákona s předloženým
návrhem ÚP.
Odůvodnění:
Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního
zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí
s rozšířenou působností. Krajský úřad souhlasí
s návrhem změny č. 4 ÚP Kopřivnice ve znění
stanoviska uplatněného k návrhu projednávanému dle
ustanovení
§ 50
odst. 2
stavebního
zákona.
V předloženém návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice se
předpokládá nový zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu 0,96 ha pro rekreaci na
plochách přírodního charakteru (RN) a občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS).
Změna je vyvolaná požadavkem města Kopřivnice,
které chce přispět k rozvoji turistiky a cestovního ruchu
ve městě a ke zlepšení možností sportovně
rekreačního vyžití obyvatel města. Lesní pozemky
obklopují stávající lyžařský areál ze všech stran, při
rozšiřování areálu se jim proto nelze vyhnout.
Navržené plochy pro lanovou dráhu a rozšíření
sjezdové tratě jsou vymezeny tak, aby byla zaručena
funkčnost
lyžařského
areálu,
ale
zároveň
minimalizovány zábory lesních pozemků. Záborem
PUPFL nedojde k významnému narušení hospodaření
v okolních lesích a plnění jejich funkcí.
4) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1
písm. a) vodního zákona s předloženým návrhem
změny územního plánu souhlasí.
Odůvodnění:
Návrh změny respektuje veřejné zájmy vyplývající
z vodního zákona.
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.
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2) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

3) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

4) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

5) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.
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6) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a
odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny,
krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí.
Odůvodnění:
Změnami řešenými v rámci koncepce nebude dotčeno
žádné
maloplošné
zvláště
chráněné
území
v kompetenci krajského úřadu, jeho ochranné pásmo,
ani prvky územního systému ekologické stability
regionální a nadreginonální úrovně.
Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona
o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém
správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území anebo o vojenské újezdy,
stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním
plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů
chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a
dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li
příslušný jiný orgán ochrany přírody.
7) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad posoudil předložený návrh změny
z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního
fondu vymezených zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu a konstatuje, že tyto zájmy nejsou
předloženým návrhem dotčeny.
Odůvodnění:
Z předložených podkladů lze dovodit, že v souvislosti
s návrhem dané změny nejsou požadovány plochy
náležící zemědělskému půdnímu fondu ve smyslu
výše uvedeného zákona.
8) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
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 č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a
s ním související Územní energetickou koncepcí
Moravskoslezského kraje.
9) 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.
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6) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

7) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

8) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.

9) Bere se na vědomí – nemá vliv na
návrh změny.
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Závěr
Krajský úřad posoudil části řešení návrhu ÚP, které
byly od společného jednání změněny, ve smyslu § 52
odst. 3 stavebního zákona, 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 jako nesamostatné
rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané
podle stavebního zákona.

6.

Závěr:
Koordinované stanovisko bylo vzato na
vědomí, nemá vliv na obsah změny
územního plánu.

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

Ze zpracovaného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplynulo,
že návrh změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice je pro město přijatelný a že přínos
navrženého řešení převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být
ohroženy podmínky života budoucích generací.
Plochy pro rozšíření lyžařského areálu přispějí k posílení hospodářských podmínek a ke
zlepšení rekreačních podmínek ve městě. Mírné zhoršení lze očekávat v oblasti životního
prostředí (zábor lesa, zásah do evropsky významné lokality Natura 2000 Červený kámen).
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice na životní prostředí (dále
jen „Vyhodnocení“) bylo zpracováno v souladu s §10i zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu přílohy stavebního zákona. Požadavek
na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě. Elaborát „Vyhodnocení“ byl zpracován jako samostatný svazek – příloha A
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území.
V závěru „Vyhodnocení“ bylo konstatováno následující:
Návrh změny č. 4 ÚP Kopřivnice je ekologicky přijatelný a lze jej tudíž doporučit k realizaci.
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7.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. e) 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 a v souladu s § 50
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydal k návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice, jehož součástí je
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 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 (dále také zákon č. 100/2001 Sb.),
a vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody
a krajiny), souhlasné stanovisko (č.j. MSK 23091/2014 ze dne 11.3.2014, naše č.j.
12848/2014/Buj).
Odůvodnění: Krajský úřad obdržel oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 4 ÚP
Kopřivnice spolu s výzvou k uplatnění stanovisek dotčených orgánů k návrhu předmětného
územního plánu, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Předkladatelem je Městský úřad Kopřivnice. Společné jednání o návrhu územně plánovací
dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo dne 8.1.2014 na
Městském úřadě v Kopřivnici. Dne 5.2.2014 vydal krajský úřad k návrhu změny č. 4 ÚP
Kopřivnice koordinované stanovisko (č.j. MSK 174491/2013).
Dne 10.2.2014 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost
o stanovisko k návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s
podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska a připomínky uplatněné v rámci
společného jednání o návrhu změny ÚP).
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (Tovaryš, listopad 2013), ve kterém je
uvedeno, že změna ÚP je ekologicky přijatelná a lze ji doporučit k realizaci, přičemž nejsou
uvedeny významné negativní vlivy na životní prostředí či veřejné zdraví. Souhlasné
stanovisko vydal krajský úřad také na základě vyhodnocení vlivů dle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny (Losík, listopad 2013), ze kterého vyplývá, že změna č. 4 ÚP Kopřivnice
nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Červený kámen.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Atelier Archplan Ostrava s.r.o.,
zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Ing. Petr Tovaryš (Osvědčení
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo
technologie na životní prostředí, č.j. 914/139/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j.
21153/ENV/06), zpracovatelem vyhodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je
Mgr. Jan Losík, Ph.D. (držitel autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Upozornění: Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po
schválení územního plánu, jednotlivé záměry v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou
naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.
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8.

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko a tudíž nebylo nutno provádět žádné změny či
úpravy v návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice.

9.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Důvody pro pořízení územního plánu, podklady, které byly při zpracování použity
Územní plán Kopřivnice (dále jen „ÚP Kopřivnice“) vydalo Zastupitelstvo města Kopřivnice
formou opatření obecné povahy dne 17.9.2009. Účinnosti nabyl dne 6.10.2009.
Změna č. 1 ÚP Kopřivnice byla vydána Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 13.12.2012.
Účinnosti nabyla dne 31.12.2012.
Změna č. 2 ÚP Kopřivnice byla vydána Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 16.12.2010,
usnesením č. 12. Účinnosti nabyla dne 5.1.2011.
Změna č. 3 ÚP Kopřivnice byla vydána Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 25.9.2014,
usnesením č. 595. Účinnosti nabyla dne 15.10.2014.
Zpracování změny č. 4 ÚP Kopřivnice vzešlo z vlastního podnětu města ve prospěch
rozšíření lyžařského areálu pod Červeným kamenem. Vzhledem k velice krátkému
časovému odstupu od změny č. 3 ÚP Kopřivnice, ve které byla provedena aktualizace
zastavěného území a byly zapracovány veškeré požadavky vyplývající z nadřazené územně
plánovací dokumentace a ÚAP, řeší změna č. 4 ÚP Kopřivnice pouze problematiku rozšíření
lyžařského areálu.
Podkladem pro zpracování změny č. 4 ÚP Kopřivnice byly kromě zadání změny č. 4 ÚP
Kopřivnice také zákresy možného uspořádání lyžařského areálu.
Změnou č. 4 ÚP Kopřivnice se mění textová část a grafická část ÚP Kopřivnice - právní stav
po změně č. 3 ÚP Kopřivnice.
9.1) Zdůvodnění změny č.4 ÚP Kopřivnice
Zdůvodnění změn ve využití území
Změna je vyvolaná požadavkem města Kopřivnice, které chce přispět k rozvoji turistiky
a cestovního ruchu ve městě a ke zlepšení možností sportovně rekreačního vyžití obyvatel
města. Výstavba lanové dráhy a rozšíření sjezdovky umožní modernizaci chátrajícího
lyžařského areálu a jeho zpřístupnění většímu okruhu zájemců. Poloha a rozsah navržených
ploch byl dohodnut na pracovních schůzkách za přítomnosti zástupců lyžařského klubu,
zástupců města Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové
péče, zpracovatele Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy
Natura 2000 a zpracovatele změny č. 4 ÚP Kopřivnice. Ve Vyhodnocení vlivu na lokality
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soustavy Natura 2000 se počítá také s tím, že bude nutné vypustit části neexistujících
sjezdovek z územního plánu Lichnova (západní sjezdovka s navrženou lanovou dráhou), aby
byla možná realizace navrženého řešení v Kopřivnici. Šířka záboru lesa pro lanovou dráhu je
minimalizována na 10 m.
Zdůvodnění dopravního řešení
Navržená sedačková lanová dráha umožní provoz lyžařského areálu. Umístění spodní
a horní stanice lanové dráhy bylo upřesněno na schůzce se zástupci lyžařského klubu.
Stávající nefunkční lyžařský vlek bude demontován.
Příjezd k lyžařskému areálu je možný po stávající místní komunikaci - ulici Husově.
Nevyplynula nutnost návrhu komunikací nových. Stávající účelová komunikace vedoucí
od koupaliště k lyžařské chatě, kterou kříží plocha pro lanovou dráhu, bude zachována.
Lanová dráha bude vedena v dostatečné výšce nad vozovkou, aby její provoz nekolidoval
s provozem na komunikaci.
K parkování automobilů návštěvníků lyžařského areálu lze využít stávající parkoviště
u koupaliště sousedícího s navrženou plochou pro spodní stanici lanové dráhy. Vzhledem
k rozdílnému období fungování areálů koupaliště a lyžování nebude docházet k souběžnému
využití návštěvníky těchto zařízení.
Zdůvodnění navrženého napojení na technickou infrastrukturu
Kvůli nutnosti zajištění vody pro zasněžování sjezdovky je navržen vodovod užitkové vody
z blízkého vodojemu. Kapacita vodojemu je k tomuto účelu dostatečná, protože dle informací
města jsou dnes vodojemy sloužící v minulosti výrobnímu areálu Tatry Kopřivnice využity
pouze částečně. Alternativní možností přívodu užitkové vody pro zasněžování by byla
výstavba vodovodu od řeky Lubiny (z čerpací stanice u pily ve Vlčovicích), který by vedl po
lesních cestách přes Janíkovu louku ke sjezdovkám. Vzhledem k velké délce tohoto
vodovodu oproti vodovodu ze stávajícího vodojemu není tato alternativa zapracována do
závazné části územního plánu. Možnost výstavby malého rybníku ve svahu v blízkosti
sjezdovky se ukázala jako neprůchodná kvůli zásahům do stanovišť předmětů ochrany
Evropsky významné lokality Červený kámen.
Zásobování případných staveb v zastavitelné ploše Z4/1 pitnou vodou je možné ze
stávajícího vodovodu vedoucího v ulici Husově. Nebylo nutné navrhovat nové vodovody.
Splaškové odpadní vody z případných staveb v zastavitelné ploše Z4/1 lze odvést do blízké
kanalizace v ulici Husově. Nebylo nutné navrhovat nové kanalizační stoky.
Zásobování případných staveb v zastavitelné ploše Z4/1 plynem je možné ze stávajících
plynovodů vedoucích v ulici Husově. Nebylo nutné navrhovat nové plynovody.
Zásobování případných staveb v zastavitelné ploše Z4/1 a lanové dráhy el. energií je možné
ze stávajících blízkých trafostanic. Pokud kapacita stávajících trafostanic nebude dostatečná
k pokrytí potřeby, tak je možné postavit trafostanici novou, což podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití umožňují. Kabelizace části stávajícího nadzemního vedení VN
je navržena proto, že protíná navrženou lanovou dráhu.
Aktualizace zastavěného území
Vzhledem k velice krátkému časovému odstupu od změny č. 3 ÚP Kopřivnice, ve které byla
provedena aktualizace zastavěného území k 1.8.2014 na celém území města, se vymezení
zastavěného území ve změně č. 4 ÚP Kopřivnice nemění.
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Koncepce uspořádání krajiny
Plochy pro lanovou dráhu a rozšíření sjezdovky nezmění koncepci uspořádání krajiny v ÚP
Kopřivnice. Vzhledem k minimalizaci ploch nutných k vykácení lesa se nezmění ani vnímání
kopce Červený kámen jako zalesněné zelené lokality na okraji města.
Kvůli navrženému rozšíření stávající sjezdové trati je navrženo nepatrné posunutí hranice
regionálního biocentra východním směrem o cca 5 až 15 m.
9.2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
Dopady na přírodní prostředí
Lokality změny č. 4 jsou navrženy z větší části na lesních pozemcích, které jsou součástí
evropsky významné lokality Červený kámen. Navržené záměry dle výsledku Vyhodnocení
vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000 nemají významný
negativní vliv na předměty ochrany evropsky významné lokality Červený kámen. Zábor
lesních pozemků je dokumentován v kapitole 14.
Dopady na životní prostředí
Lokality změny č. 4 jsou určeny pro občanské vybavení, lanovou dráhu a rozšíření sjezdovky
a nepředpokládá se u nich produkce zdraví škodlivých látek ani hluku. Případné stavby
v zastavitelné ploše Z4/1 lze napojit na blízký plynovod využitelný k vytápění, splaškové
odpadní vody lze odvést do blízké kanalizace. Zvýšení provozu na ulici Husově bude citelné
pouze v zimních měsících během provozu lyžařského areálu a bude zanedbatelné. Dá se
konstatovat, že návrhem změny č. 4 nedojde ke zhoršení životního prostředí ve městě.
Zásahy do limitů využití území
Navržené zastavitelné plochy zasahují do níže uvedených limitů využití území. Střety s limity
bude třeba řešit v dalších stupních územně plánovací dokumentace, dokumentacích
k územnímu řízení a dohodnout s příslušnými dotčenými orgány státní správy. Střety s méně
významnými limity – hlavně s trasami a ochrannými pásmy technické infrastruktury –
nevytváří zásadní překážky, které by znemožňovaly využití ploch k navrženému účelu.
- ochranné pásmo nadzemního vedení VN
- významný krajinný prvek - vodní tok
- ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa
- přírodní park Podbeskydí
- evropsky významná lokalita Červený kámen
- výhradní ložisko černého uhlí č. 317190000 Mořkov-Frenštát
- výhradní ložisko zemního plynu č. 315457200 Příbor-jih (Štramberk)-PZP
- chráněné ložiskové území černého uhlí č. 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve
- chráněné ložiskové území zemního plynu č. 15457200 Štramberk II. (PZP)
- chráněné ložiskové území zemního plynu č. 40025000 Štramberk III.
- chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry č. 400250000 Štramberk 3-PZP
- dobývací prostor zemního plynu č. 40028 Štramberk II (zásobník)
- stará zátěž - bývalá skládka komunálního odpadu v lokalitě nad letním koupalištěm.
Celé správní území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Celé území města Kopřivnice včetně navržených zastavitelných ploch leží v zájmovém
území Ministerstva obrany – v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích
zařízení. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na
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základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy
Brno:
- výstavba souvislých kovových překážek (100 x 20 m a více)
- výstavba větrných elektráren
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření.
V dotčeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební
správy Brno:
- výstavba a 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 zařízení
- 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).
Vyhodnocení přínosu změny č. 4 ÚP Kopřivnice k naplnění cílů územního plánu města
Změna č. 4 ÚP Kopřivnice podpoří jeden z hlavních cílů ÚP Kopřivnice - vytvoření podmínek
pro rozvoj správního území nabídkou ploch pro rozvoj především každodenní a víkendové
rekreace a relaxace. Zároveň podpoří i hospodářské podmínky ve městě vytvořením nových
pracovních míst. To vše při respektování přírodních hodnot území.

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

a

Pro výstavbu lanové dráhy a rozšíření sjezdové trati musely být vymezeny nové zastavitelné
plochy. Lokalita pod vrcholem kopce Červený kámen je totiž nezastavěná, takže se zde
nevyskytují zastavěné plochy, ve kterých by mohly být tyto záměry umístěny. Navržené
plochy pro lanovou dráhu a rozšíření sjezdové tratě jsou vymezeny tak, aby byla zaručena
funkčnost lyžařského areálu, ale zároveň minimalizovány zábory lesních pozemků.
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11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
územních vztahů
Pro Kopřivnici jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
22.12.2010 usnesením č. 16/1426. V ÚP Kopřivnice jsou zapracovány všechny veřejně
prospěšné stavby a opatření i další skutečnosti, které se dle ZÚR MSK týkají území města.
Návaznost na řešení Územního plánu Lichnova je zajištěna.

12. Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení změny
územního plánu a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55
odst. 3 stavebního zákona
Zadání změny č. 4 bylo splněno takto:
ad a) Splněno. Změna č. 4 ÚP Kopřivnice řeší pouze problematiku rozšíření lyžařského
areálu pod Červeným kamenem. Na základě konzultací se zpracovatelem
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000
nebyla navržena plocha pro novou sjezdovou trať západně od lyžařské chaty, neboť
by měla významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významné lokality
Červený kámen. Ze stejného důvodu nebyla navržena ani územní rezerva pro
případné budoucí rozšíření sportovního areálu. Navržena byla plocha pro umístění
spodní stanice lanové dráhy navazující na areál koupaliště - Z4/1 a plocha Z4/2 pro
lanovou dráhu, propojení mezi stávající sjezdovkou a spodní stanicí navržené lanové
dráhy a dvě malá rozšíření stávající sjezdovky. Navržené záměry dle výsledku
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000
nemají významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významné lokality
Červený kámen.
a.1) Po prověření možností byla navržena zastavitelná plocha Z4/1 pro občanské
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS).
a.2) Po prověření možností a na základě konzultací se zpracovatelem Vyhodnocení
vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000 nebyla
navržena plocha pro novou sjezdovou trať západně od lyžařské chaty, neboť by měla
významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významné lokality Červený
kámen. Ze stejného důvodu nebyla navržena ani územní rezerva pro případné
budoucí rozšíření sportovního areálu.
Navržené plochy pro lanovou dráhu a rozšíření sjezdovky byly zařazeny do ploch
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), do kterých jsou zařazeny i stávající
plochy lyžařského areálu. Do podmínek využití ploch RN bylo doplněno, že
v zastavitelné ploše Z4/2 jsou nepřípustné jakékoli jiné stavby a činnosti, kromě
lanové dráhy, sjezdové trati a nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
a.3) Po prověření možností byla ve změně č. 4 navržena lanová dráha a vodovodní
řad z blízkého vodojemu užitkové vody pro zasněžování sjezdovky. K parkování bude
využíváno stávající parkoviště u koupaliště.
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ad b) Splněno, byla prověřena možnost vymezení plochy územní rezervy mezi stávající
sjezdovou tratí a navrženou plochou pro lanovou dráhu. Na základě prověření územní
rezerva nebyla navržena. Z průběžně zpracovávaného Vyhodnocení vlivů návrhu
změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000 totiž vyplynulo, že rozsah
ploch navržený v rámci změny č. 4 pro rozšíření lyžařského areálu je maximálně
možný vzhledem k zásahům do stanovišť předmětů ochrany evropsky významné
lokality Červený kámen. Žádný další zásah (vymezování nových ploch) do lesních
pozemků v okolí lyžařského areálu patřících do EVL není možný a ani v budoucnu
možný nebude. Proto nemělo smysl vymezovat plochu územní rezervy, když je
budoucí předpokládané využití vyloučeno.
ad c) Splněno, nebyly vymezeny žádné nové veřejně prospěšné stavby, opatření ani
asanace, pro které by bylo možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
ad d) Splněno, nebyly vymezeny žádné plochy či koridory, ve kterých by bylo rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.
ad e) Splněno, změna č. 4 ÚP Kopřivnice byla zpracována v jedné variantě.
ad f) Splněno. Ve výrokové části A. byla zpracována textová část a průsvitky na výřezy
z výkresů č. 1., 2., 3., 4., 5., v části odůvodnění B. byla zpracována textová část a
průsvitky na výřezy z výkresů č. 7., 8., 9. Výkres č. 6 není změnou dotčen.
ad g) Splněno. Společně s návrhem změny č. 4 ÚP Kopřivnice byla zpracována část III.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na udržitelný rozvoj území
s přílohami A. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 4 ÚP Kopřivnice na životní
prostředí (posouzení dle §10i zák. č. 100/2001 Sb.) a B. Vyhodnocení vlivů návrhu
změny č. 4 ÚP Kopřivnice na lokality soustavy Natura 2000 (posouzení dle §45i
odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.).

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
Lokalita změny č. 4 ÚP Kopřivnice - zastavitelná plocha pro lanovou dráhu - přechází
z území města Kopřivnice na území sousední obce Lichnov. Vymezení lyžařského areálu sjezdových tratí a stávající a navržené lanové dráhy ve změně č. 4 se neshoduje se
zákresem těchto ploch a zařazení v Územním plánu Lichnova, ve kterém jsou zakresleny dle
dnes již neaktuálních podkladů. Vymezení ploch lyžařského areálu a lanových drah
v Územním plánu Lichnova bude muset být upraveno změnou územního plánu tak,
aby navazovalo na řešení zakreslené ve změně č. 4 ÚP Kopřivnice. Konkrétně bude muset
být z Územního plánu Lichnova vypuštěna nová sjezdovka umístěná západně od bývalého
vleku včetně bývalého vleku a navržené lanové dráhy. Naopak doplněna do Územního plánu
Lichnova musí být nová lanová dráha trasovaná přibližně v dráze bývalého vleku. Rozsah
nutných úprav je znázorněn v následujícím schématu, kde v horní části je zakresleno řešení
změny č. 4 ÚP Kopřivnice a v dolní části platný Územní plán Lichnova. Části, které je nutno
vypustit jsou označeny černou tečkovanou čárou a červenými křížky. Nová lanová dráha je
vyznačena modrou čárou.
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Na pracovní schůzce pořizovatele s místostarostou a zároveň pověřeným zastupitelem
Lichnova, panem Pavlem Pustějovským, konané dne 13.1.2015, bylo se zástupcem obce
Lichnov dohodnuto, že při nejbližší změně Územního plánu Lichnova bude (obcí Lichnov
nebo Kopřivnice) uplatněn požadavek na úpravu rozsahu plochy lyžařského areálu na
katastrálním území Lichnova tak, aby oba územní plány na sebe navazovaly. Z pracovní
schůzky byl proveden zápis, ve kterém jsou kromě výše uvedeného závěru popsány také
důvody vedoucí k dohodě.
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
Nové lokality navržené v rámci změny č. 4 znamenají zvýšení záborů o 1,07 ha, z toho je
0,96 ha lesních pozemků a 0,11 ha nezemědělských pozemků. Zemědělské pozemky se
v rámci změny č. 4 ÚP nezabírají.
Zábory půdy v rámci změny č. 4 jsou určeny pro rekreaci na plochách přírodního charakteru
(RN) a občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS).
Navržené plochy pro lanovou dráhu a rozšíření sjezdové tratě jsou vymezeny tak, aby byla
zaručena funkčnost lyžařského areálu, ale zároveň minimalizovány zábory lesních pozemků.
Pruh, ve kterém povede lanová dráha, i propojení mezi dolní stanicí lanovky a stávající
sjezdovkou je proto vymezen v minimálních rozměrech. Lesní pozemky obklopují stávající
lyžařský areál ze všech stran, při rozšiřování areálu se jim proto nelze vyhnout.
Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch ve změně č. 4
odnětí půdy
označení
plochy

z celkového odnětí zem.
pozemků (ha)

z toho pozemky
(ha)

funkce

výměra
(ha)

nezemědělské

lesní

zeměděl.
celkem

orná

zahrady

TTP

Z4/1

OS

0,11

0,09

0,02

-

-

-

-

Z4/2

RN

0,96

0,02

0,94

-

-

-

-

-

1,07

0,11

0,96

-

-

-

-

celkem
změna č.4

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
V průběhu projednávání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice nebyly uplatněny
žádné námitky.
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16. Vyhodnocení připomínek
16.1 Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu projednávanému dle
ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona
Č.
1.

2.

AUTOR A STRUČNÝ OBSAH VYJÁDŘENÍ
VYHODNOCENÍ
SKI Klub Kopřivnice, Paseky 456/15, 742 21 Kopřivnice, ze dne 7.1.2014, naše č.j.
1044/2014/Buj:
Žádáme o zvážení, zda by nešlo doplnit do návrhu změny
Bylo doplněno do Odůvodnění, do
č. 4 územního plánu v odstavci vodního hospodářství, přívod kapitoly 9.1) Zdůvodnění změny
užitkové vody jako alternativní náhradu přívodní trasy:
č. 4 ÚP
Vlčovice (pila – čerpací stanice Lubina), hájenka, Janíková
louka, sjezdové tratě. Trasa by vedla po lesních cestách.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno, zn.
00076/11300/2014 ze dne 9.1.2014, naše č.j. 1777/2014/Buj:
Předmětem návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice je vymezení Bere se na vědomí – nemá vliv na
plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) návrh změny.
a občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních
zařízení (OS) pro lanovou dráhu, rozšíření sjezdovky
a zázemí sjezdovky. Vzhledem k tomu, že předmětná
změna se nachází mimo silnici I/58 a koridoru pro její
přeložku, nemáme k předloženému návrhu Změny č. 4 ÚP
Kopřivnice připomínky.

16.2 Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu projednávanému dle
ustanovení § 52 stavebního zákona
Č.
1.

AUTOR A STRUČNÝ OBSAH VYJÁDŘENÍ
VYHODNOCENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno, zn.
004425/11300/2015 ze dne 8.4.2015, naše č.j. 18812/2015/Buj:
Předmětem návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice je vymezení Bere se na vědomí – nemá vliv na
plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) návrh změny.
a občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních
zařízení (OS) pro lanovou dráhu, rozšíření sjezdovky
a zázemí sjezdovky. Ke společnému jednání o předmětném
návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice jsme se vyjádřili spisem
č.j. 000076/11300/2014 ze dne 9.1.2014. K tomuto návrhu
jsme neměli připomínky.
Vzhledem k tomu, že předmětná změna se nachází mimo
silnici I/58 a koridoru pro její přeložku, nemáme
k předloženému návrhu Změny č. 4 ÚP Kopřivnice
připomínky.
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17.

Grafická část odůvodnění

Grafická část odůvodnění změny č. 4 ÚP Kopřivnice je zpracována jako průsvitky na výřezy
z výkresů 7., 8., 9. Průsvitky na výkresy 7. a 8. jsou zpracovány v měřítku výkresů územního
plánu 1:5000, průsvitka na výkres 9. je zpracována v měřítku 1:25000.
Jedná se o výkresy
7 Koordinační výkres
8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
9 Širší vztahy
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POUČENÍ
Proti Změně č. 4 Územního plánu Kopřivnice vydanému formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Mgr. Dagmar Rysová
1. místostarostka města
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Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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