ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE
Zastupitelstvo města Kopřivnice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 - 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení
s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona
vydává
ve smyslu § 54 odst. 2 tuto Změnu č. 1 Územního plánu Kopřivnice vydaného usnesením
Zastupitelstva města Kopřivnice č. 437 na jeho 21. zasedání konaném dne 17.9.2009 a
účinného od 6.10.2009:
ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE SE
ZMĚNOU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE
MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:
A)

Vymezení zastavěného území
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se vymezení hranice zastavěného území
nemění.

B)

Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se koncepce rozvoje území města stanovená
Územním plánem Kopřivnice nemění. Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice se
dotýká ochrany historických hodnot území, konkrétně ochrany území s archeologickými
nálezy UAN I a UAN II.

C)

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
C.1 Celková urbanistická koncepce
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se urbanistická koncepce rozvoje města
nemění.
C.2 Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých k.ú
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se mění funkce ploch:
a) bydlení v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI) se mění na
plochu zeleně na veřejných prostranstvích - parky (ZV) v k.ú. Kopřivnice
v zastavěném území. Plocha je označena 1/ZV1 (číslo změny/plocha veřejné zeleně).

b) návrhová plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV6 se mění na plochu bydlení
v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI) v k.ú. Kopřivnice
v zastavěném území. Plocha je označena 1/Z1 (číslo změny/zastavitelná plocha).
C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
a) Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice je vymezena jedna plocha
území (1/Z1).

zastavitelného

C.4 Systém sídelní zeleně
a) Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se návrhová plocha zeleně na veřejných
prostranstvích – parky (ZV), označená jako ZV6 – plocha veřejné zeleně, mění na
plochu bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) v k.ú. Kopřivnice
v zastavěném území. Tímto se návrhová plocha ZV6 ruší.
b) Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se mění plocha bydlení v rodinných
domech – městské a příměstské (BI) na návrhovou plochu zeleně na veřejných
prostranstvích - parky (ZV) v k.ú. Kopřivnice v zastavěném území. Plocha je
označena 1/ZV1.
D)

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
D.2 Technická infrastruktura
D.2.3 Energetika
Zásobování teplem
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se text bodu 1 ruší a nahrazuje se textem:
1) Výkon nového tepelného zdroje se stanovuje do 35 MW, součástí tepelného zdroje
bude zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu max. 4 MWe.
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se text bodu 2 ruší a nahrazuje se textem:
2) Stávající primární a sekundární tepelné rozvody jsou z převážné části navrženy
k postupné rekonstrukci horkovodním rozvodem tepla předizolovaným potrubím,
v bezkanálovém provedení, spolu s osazením objektových předávacích stanic
v zásobovaných objektech.

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
Koncepce uspořádání krajiny, stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření nebo ochrana před
povodněmi se Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice nemění.

F)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití nemění.

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
Stavby pro energetiku: VTE – elektřina, VTP – plyn, VTT – teplo
Změnou č. 1 se ruší veřejně prospěšné stavby:
VTT1
výstavba nového tepelného zdroje v Kopřivnici
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VTT2

napojení nového tepelného zdroje na stávající horkovodní soustavu CZT

Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se ruší věta:
Rekonstrukce horkovodní sítě prováděná v trasách stávající horkovodní a teplovodní
sítě není do VPS zahrnuta.
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice jsou navrženy veřejně prospěšné stavby:
1/VTT1 nový tepelný zdroj Kopřivnice
1/VTT2 horkovodní tepelné rozvody
H)

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice nebyly vymezeny další veřejně prospěšné
stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se ze seznamu veřejně prospěšných opatření
s předkupním právem ve prospěch města Kopřivnice vypouští plocha ZV6 zeleň na
veřejných prostranstvích - park (parc. č. 573/2).

I)

Vymezení urbanisticky významných území pro které může vypracovávat
projektovou dokumentaci jen autorizovaný architekt
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice nebyla vymezena urbanisticky významná
území, pro které může vypracovávat projektovou dokumentaci jen autorizovaný
architekt.

J)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
Textová část Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice obsahuje 3 listy.
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice je zobrazena na průsvitkách,
které tvoří přílohu k mapovým listům výkresů Územního plánu Kopřivnice dotčených
řešením Změny č. 1:
měřítko 1 : 5 000
1. Základní členění území
mapový list 3 - 3
2. Hlavní výkres
měřítko 1 : 5 000
mapový list 3 – 3
3. Doprava
měřítko 1 : 5 000
mapový list 3 – 3
4. Vodní hospodářství
měřítko 1 : 5 000
mapový list 3 – 3
5. Energetika, spoje
měřítko 1 : 5 000
mapové listy 3 – 3, 2 – 3, výřezy m. l. 3 – 2, 2 – 2, 3 – 4, 2 – 4, 3 - 4
6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanací
měřítko 1 : 5 000
mapové listy 3 – 3, 2 – 3, výřezy m. l. 3 – 2, 2 – 2, 3 – 4, 2 – 4, 3 - 4
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE

TEXTOVÁ ČÁST

Obsah

str.

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
1.1 Širší vztahy v území - postavení města v systému osídlení
1.2 Postavení řešeného území v návaznosti na politiku územního rozvoje
1.3 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

1
1
1
1

2. Údaje o splnění zadání,údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
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3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
3.1 Charakteristika řešeného území
3.2 Koncepce rozvoje města
3.3 Koncepce rozvoje jednotlivých funkčních složek
3.3.1 Koncepce rozvoje bydlení
3.3.5 Zeleň
3.4 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití - charakteristika ploch
3.5 Doprava
3.6 Vodní hospodářství
3.6.1 Zásobování pitnou vodou
3.6.3 Odkanalizování a likvidace odpadních vod
3.7 Energetika
3.7.3 Zásobování teplem
4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5

5. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
5.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu Kopřivnice na životní prostředí a na
území Natura 2000
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6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
6.2 Zábor půdy v návrhovém období

6
6

7. Postup při pořízení změny

6

8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

7

9. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem
9.1 Vyhodnocení stanovisek
9.2 Vyhodnocení připomínek
9.3 Výsledek přezkoumání Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice podle
§ 53 odst. 4 stavebního zákona
9.4 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
9.5 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
se sdělením, jak bylo zohledněno
9.6 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
10. Grafická část odůvodnění
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Příloha č.1 - Použité územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace
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1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
1.1 ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ - POSTAVENÍ MĚSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Změna č. 1 Územního plánu města Kopřivnice (dále jen Změna č. 1) nemá vliv na koordinaci
využívání území z hlediska širších vztahů. Změna č. 1 je v souladu s územně plánovací
dokumentací kraje.
1.2 POSTAVENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA POLITIKU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE ČR
Změna č. 1 nemá vliv na postavení města Kopřivnice v návaznosti na politiku územního
rozvoje.
1.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Změna č. 1 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
(ZÚR MSK), vydanými Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010
usnesením č. 16/1426 a nabytím platnosti dne 4. 2. 2011.
Podle ZÚR MSK je město Kopřivnice součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast
Ostrava.
Územním plánem Kopřivnice a jeho Změnou č. 1 je nutno v souladu se ZÚR MSK
respektovat veřejně prospěšné stavby:
pro dopravu
D80 dle ZÚR MSK - I/58 Kopřivnice – křížení R48, přeložka, dvoupruhová směrově
nedělená silnice I. třídy (již realizována), k. ú. Drnholec nad Lubinou
D81 dle ZÚR MSK - I/58 Kopřivnice – přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice
I. třídy (z části již realizována), k. ú.: Vlčovice, Mniší, Drnholec nad Lubinou,
v ÚP Kopřivnice veřejně prospěšná stavba VD2 přeložka silnice I/58 ve vymezeném
koridoru, včetně úprav ostatní komunikační sítě a přeložek sítí technické infrastruktury
DZ7 dle ZÚR MSK – koridor silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat,
v ÚP Kopřivnice veřejně prospěšná stavba VD 5 přeložka silnice II/482 ve vymezeném
koridoru (obchvat Kopřivnice) a šířková úprava úseku mezi zaústěním přeložky silnice II/482
do stávající trasy a severní hranicí k.ú.na jednotnou kategorii, včetně úprav ostatní
komunikační sítě a přeložek sítí technické infrastruktury
veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability:
K 144 MB dle ZÚR MSK - nadregionální biokoridor mezofilní bukový
115 – regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 144 MB
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547, 630 dle ZÚR MSK – regionální biokoridory
265, 127 dle ZÚR MSK – regionální biocentra
Výše uvedené veřejné prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou situovány mimo
území řešené Změnou č. 1 ÚP Kopřivnice s výjimkou stavby DZ7. Změna č. 1 nemá na tuto
stavbu vliv.

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Zadání Změny č. 1 bylo zpracováno v.souladu s § 11, a s přílohou č. 6 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a projednáno ve smyslu § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zadání Změny č. 1 bylo schváleno na 25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaném
dne 13. 5. 2010.
Požadavky obsažené v Zadání Změny č. 1 ÚP Kopřivnice, kromě požadavku na označení
návrhové plochy zeleně na veřejných prostranstvích – parky (ZV) jako plochy ZV6.
Vzhledem k tomu, že je takto označena návrhová plocha veřejné zeleně v ÚP Kopřivnice
a Změnou č. 1 se mění její funkce ve prospěch funkce bydlení v rodinných domech
(individuální) – městské a příměstské, čímž se plocha označená ZV6 ruší. Plocha zeleně na
veřejných prostranstvích – parky (ZV) navržená Změnou č. 1 je označena jako plocha 1/ZV1
(číslo změny/plocha veřejného prostranství).

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
Změnou č. 1 se řeší změna funkčního využití 2 ploch v k. ú. Kopřivnice a zásobování teplem
v k. ú. Kopřivnice podle aktualizovaného záměru na optimalizaci zdroje a tepelných sítí města
Kopřivnice. Změna č. 1 není řešena ve variantách.
3.1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Změnou č. 1 se mění funkční využití dvou ploch v zastavěném území k. ú. Kopřivnice.
3.2 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA
Změnou č. 1 se nemění koncepce rozvoje města, k. ú. Kopřivnice.
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3.3 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH SLOŽEK
3.3.1 KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ
Změnou č. 1 Územního plánu Kopřivnice se mění funkce ploch v zastavěném území
k. ú. Kopřivnice, a to ze stávajícího bydlení v rodinných domech (individuální) – městské
a příměstské (BI) na plochu zeleně na veřejných prostranstvích - parky (ZV) - plocha je
označena 1/ZV1 (parcela č. 572, 573/1). Dále se mění návrhová plocha zeleně na veřejných
prostranstvích - parky (ZV) označená v ÚP Kopřivnice ZV6 na plochu bydlení v rodinných
domech (individuální) – městské a příměstské (BI) - plocha je označena 1/Z1 (parc. č. 573/2).
3.3.5 ZELEŇ
Změnou č. 1 se ruší funkce návrhové plochy zeleně na veřejných prostranstvích – parky
označená ZV6 a vymezuje se návrhová plocha zeleně na veřejných prostranstvích – parky
označená 1/ZV1. Podrobněji viz podkapitola 3.3.1.
3.4 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ - CHARAKTERISTIKA PLOCH
Změnou č. 1 je vymezena 1 zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech (individuální) –
městské a příměstské (BI) - plocha je označena 1/Z1 (číslo změny/zastavitelná plocha)
a 1 plocha zeleně na veřejných prostranstvích – parky (ZV) označená 1/ZV1 (číslo
změny/plocha veřejné zeleně).
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 1 nemění.

3.5 DOPRAVA
Změna č. 1 nemá vliv na koncepci řešení dopravy v ÚP Kopřivnice.
3.6 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
3.6.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zastavitelná plocha 1/Z1 s funkcí bydlení v rodinných domech (individuální) – městské
a příměstské (BI) bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu DN 150 vedeného
podél západní hranice plochy.
3.6.3 ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Odpadní vody z plochy 1/Z1 s funkcí bydlení v rodinných domech (individuální) – městské
a příměstské (BI) budou odvedeny stávající jednotnou kanalizací vedenou podél západní
hranice plochy.
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3.7 ENERGETIKA
3.7.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Text oddílu Návrh řešení, pododdílu Centralizované zásobování teplem se návrhem
Změny č. 1 ruší a nahrazuje novým textem:
Návrh řešení
Centralizované zásobování teplem (CZT)
Město Kopřivnice má rozvinutou horkovodní soustavu CZT napojenou na ústřední zdroj tepla
– teplárnu společnosti KOMTERM, a.s. Návrh zásobování teplem předpokládá další rozvoj
soustavy CZT pro bytově - komunální sféru v jejím ekonomickém dosahu. Pro minimalizaci
tepelných ztrát vytápěných objektů ze soustavy CZT se předpokládá dodatečné zateplení
obvodového pláště objektů s běžnou úrovní tepelně izolačních vlastností, dokončení regulace
dodávek tepla do jednotlivých objektů a instalaci zařízení pro měření a regulaci
v jednotlivých bytech.
Koncepce zdrojů tepla
ÚP Kopřivnice navrhuje výstavbu nového tepelného zdroje, který by zajistil potřebu
tepelného příkonu ve výši do 35 MW. Nově navržená teplovodní plynová kotelna bude
splňovat požadavky Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje a Státní
energetické koncepce na oblast maximálního zhodnocování energie a maximální efektivnosti
při přeměně energií a současně bude naplňovat požadavky na maximální šetrnost k životnímu
prostředí.
Navržené řešení je v souladu s regulativy ve věci přípustné formy zásobování předmětného
území energií stanovených v Územní energetické koncepci Moravskoslezského kraje.
Navržená koncepce umožní dlouhodobě stabilizovat cenu tepla pro konečného odběratele,
a to zejména minimalizací ztrát při výrobě a rozvodu tepla, a tím zajistit stabilitu systému
CZT. Navržené řešení zvyšuje spolehlivost dodávek tepla v soustavě CZT Kopřivnice.
Návrhem Změny č. 1 ÚP se upravuje trasa horkovodu pro vyvedení tepelného výkonu
z nového tepelného zdroje do horkovodní soustavy města. Nový horkovod 2 x 350 navazuje
na stávající přípojku vybudovanou pro napojení obchodního centra Tesco ve stejné dimenzi.
Tepelné sítě
Stávající primární a sekundární tepelné rozvody se z převážné části navrhují k postupné
rekonstrukci na dvoutrubkové s horkovodním rozvodem v nových trasách.
Konstrukce horkovodní sítě ve městě je řešena jako dvoutrubkové, podzemní bezkanálové
vedení s předizolovaným potrubím do 300oC, volně ložené ve výkopu na pískovém loži
s pískovým obsypem a záhozem zeminou. Kompenzace potrubí bude řešena osovými
kompenzátory. Výhodou tohoto řešení je, že odpadají sekundární rozvody tepla a duplicitní
měření odebraného tepla v zásobovaných objektech. Teplonosné médium je primárním
rozvodem přivedeno až ke vstupu do domů, příp. stávajících výměníkových stanic (VS).
U stávajícího tepelného vedení provedeného předizolovaným potrubím se uvažuje s využitím
do roku cca 2025. Nadzemní horkovodní potrubí (vývod 2 x 500 z teplárny společnosti
KOMTERM, a.s. a přípojka pro VS 25) je ponecháno na dožití.
Předávací stanice
Odběratelé tepla budou napojeni přes objektové předávací stanice (OPS), instalované v
každém zásobovaném objektu. Nové OPS budou horkovodní, tlakově nezávislé, s
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decentralizovanou přípravou teplé užitkové vody. Všechny stanice budou vybaveny měřící a
regulační technikou s možností napojení na dálkový přenos dat do centrálního dispečinku. U
většiny stávajících VS budou osazeny nové OPS s možností komerčního využití uvolněných
prostor.
Za prioritní z hlediska ekonomie provozu soustavy CZT a ochrany životního prostředí města
je nutno považovat udržení dodávek tepla z CZT pro stávající odběratele. Odpojování
stávajících odběratelů ze soustavy CZT na území města se proto zásadně nedoporučuje.
Trasy primárních horkovodních rozvodů a umístění předávacích stanic jsou zřejmé z grafické
části dokumentace Změny č. 1, výkresu 5. Energetika, spoje, která plně nahrazuje původní
návrh horkovodů.
4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Změna funkčního využití ploch v k. ú. Kopřivnice řešená Změnou č. 1, a to z bydlení
v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI) na plochu zeleně na veřejných
prostranstvích - park (ZV) a změna plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park (ZV) na
plochu bydlení v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI) a nahrazení
stávajících primárních a sekundárních rozvodů tepla novým horkovodním dvoutrubkovým
rozvodem tepla podle aktualizovaného záměru na optimalizaci zdroje a tepelných sítí města
Kopřivnice nebude mít žádné důsledky ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

5.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA
ÚZEMÍ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

5.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA ÚZEMÍ NATURA 2000
V souladu se schváleným Zadáním Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice nebylo
zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území a na soustavu Natura
2000.
(Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil tyto požadavky,
v "Koordinovaném stanovisku k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kopřivnice"
čj. MSK 37880/2010, spis.zn. ŽPZ/8965/2010/Ham ze dne 31. 3. 2010 je konstatováno, že
uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti. KÚ konstatuje, že není nezbytné
a účelné komplexně posuzovat změnu č.1 podle § 10i zák. o posuzování vlivů na ŽP.)
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6.

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

6.2 ZÁBOR PŮDY V NÁVRHOVÉM OBDOBÍ
Změnou č. 1 se do vyhodnocení záboru půdy doplňuje jedna nová plocha - 1/ZV1 určená pro
zeleň na veřejných prostranstvích - parky. Celkový zábor půdy se zvyšuje o 0,19 ha
nezemědělských pozemků. Zábor se netýká zemědělské půdy.
Současně se mění funkce plochy zeleň na veřejných prostranstvích – parky označená ZV6 zeleň na veřejných prostranstvích na plochu pro bydlení v rodinných domech (individuálni) –
městské a příměstské –1/Z1 – BI.
Zábor půdy u této plochy se nemění.
PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ PŮDY PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH
označení plochy /
funkční členění
1/ZV1

celková
z toho pozemky
výměra
půdy nezemědělské lesní zemědělské
ha
ha
ha
ha
0,19
0,19
-

tabulka č.1.1
z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
ha
ha
ha
-

7. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY
Zastupitelstvo města Kopřivnice rozhodlo na svém 23. zasedání konaném dne 25.2.2010
usnesením č. 526 o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice. Zadání Změny č. 1 bylo
schváleno Zastupitelstvem města Kopřivnice na 25. zasedání dne 13.5.2010 usnesením č. 542.
Návrh Změny č. 1 na základě schváleného zadání zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava,
spol. s r.o., Ing. arch. Vladimíra Fusková. Návrh Změny č. 1 byl projednán s dotčenými
orgány dle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Společné jednání o návrhu proběhlo
16.6.2010, lhůta pro stanoviska a připomínky byla do 16.7.2010. Stanovisko k návrhu Změny
č. 1 dle ustanovení § 51 stavebního zákona vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury pod č.j. MSK 125700/2010 dne
23.7.2010 – bez připomínek. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny
č. 1 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 309/2010/SÚP&40578/2010/Kvito ze dne
26.7.2010, která byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice a současně i na
webových stránkách města Kopřivnice. K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány
dotčené orgány a dotčené obce. Veřejné projednání spojené s výkladem se konalo dne
8.9.2010 na Městském úřadě v Kopřivnici. Návrh změny územního plánu byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 26.7.2010 do 9.9.2010 na Městském úřadě v Kopřivnici a na
webových stránkách města Kopřivnice. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý
uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své
námitky. Dotčené orgány mohly uplatnily na závěr veřejného projednání svá stanoviska.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu
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Změny č. 1. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle § 53 odst. 4
stavebního zákona a zpracoval příslušnou část odůvodnění. Zastupitelstvo města Kopřivnice
vydalo Změnu č. 1 na zasedání konaném dne 16.9.2010 usnesením č. 600. Změna č. 1 nabyla
účinnosti 8.10.2010. Následně byla Změna č. 1 zrušena v přezkumném řízení rozhodnutím
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 11.4.2011, které bylo dne 9.6.2011
v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem pro
zrušení Změny č. 1 byla nezákonnost v postupu pořizovatele, která byla spatřována v tom, že
nesouhlasné stanovisko ČR – Státní energetické inspekce (dále jen „SEI“) k návrhu Změny
č. 1 bylo pořizovatelem pouze vyhodnoceno a nebyl vyvolán rozpor dle § 136 odst. 6 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel proto vstoupil
v jednání se SEI ve věci vyřešení rozporu, resp. pokusil se o souladný postup, smírné řešení
rozporu a dohodnutí navrhovaného řešení se SEI. Výsledkem dohody mezi pořizovatelem a
dotčeným orgánem je souhlasné stanovisko SEI k návrhu Změny č. 1 ze dne 24.7.2012.
Jelikož rozpor byl vyřešen, pořizovatel pokračoval v pořizování Změny č. 1 a předložil
upravenou Změnu č. 1 krajskému úřadu k posouzení dle ustanovení § 51 stavebního zákona.
Stanovisko k návrhu změny č. 1 dle ustanovení § 51 stavebního zákona vydal Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury pod č.j. MSK
119611/2012 dne 3.10.2012 – bez připomínek. Veřejné projednání o upraveném a
posouzeném návrhu Změny č. 1 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 48389/2012/Kvito ze
dne 5.10.2012, která byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice a současně i
na webových stránkách města Kopřivnice. K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány
dotčené orgány a dotčené obce. Veřejné projednání za účasti projektanta Změny č. 1 se
konalo dne 21.11.2012 na Městském úřadě v Kopřivnici. Návrh změny územního plánu byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 5.10.2012 do 21.11.2012 na Městském úřadě
v Kopřivnici a na webových stránkách města Kopřivnice. Nejpozději při veřejném projednání
mohl každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
uplatnit své námitky. Dotčené orgány mohly uplatnily na závěr veřejného projednání svá
stanoviska. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
návrhu Změny č. 1. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle § 53
odst. 4 stavebního zákona a zpracoval příslušnou část odůvodnění. Změnu č. 1 předložil
pořizovatel Zastupitelstvu města Kopřivnice k vydání na zasedání konaném dne 13.12.2012.

8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
K návrhu Změny č. 1 nebyly uplatněny žádné námitky.

9. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM
jedná se o část odůvodnění, ve které jsou vyhodnoceny výsledky projednání a vyhodnocen
územní plán dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). Tuto část odůvodnění zpracoval pořizovatel, tj. Městský
úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, částečně
společně s určeným zastupitelem, tj. s Ing. Josefem Jalůvkou, starostou města Kopřivnice, po
projednání návrhu dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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9.1. Vyhodnocení stanovisek
Vyhodnocení stanovisek uplatněných dotčenými orgány k návrhu projednávanému
podle § 50 stavebního zákona:
Návrh Změny č. 1 byl projednáván dle ustanovení § 50 stavebního zákona v období 31.5.2010
až 16.7.2010. Po projednání měl být vyvolán rozpor k vyřešení nesouhlasného stanoviska
dotčeného orgánu – ČR - Státní energetické inspekce. Toto stanovisko bylo pouze
vyhodnoceno jako nerelevantní, čímž se pořizovatel dopustil, jak vyplývá z výsledků
následně prováděného přezkumu, nezákonného postupu. Pořizovatel navázal v roce 2012 na
výsledky projednání dle § 50, vyřešil rozpor a pokračoval dále v projednávání.
AUTOR A STRUČNÝ OBSAH VYJÁDŘENÍ
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín,
Husova 13, 741 01 Nový Jičín:
Nemá námitek k návrhu Změny č. 1 ÚP Kopřivnice, pouze
připomíná, aby navrženým řešením nedošlo ke ztížení přístupnosti
k zemědělským pozemkům. Požaduje, aby koncepce uspořádání
krajiny v ÚP umožňovala umístění společných zařízení, která
budou lokalizována v krajině podle návrhu společných zařízení na
základě přesných zjištění situace v terénu a jednání s vlastníky.
Tato zařízení budou umístěna v nezastavěném území. Dále jde o
případné respektování stávajícího stavu polních cest v terénu a
hlavně možnost jejich doplnění. Požaduje, aby účelové
komunikace nebyly v územním plánu stanoveny jako plochy
dopravní infrastruktury.
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy
IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava:
MŽP nemá k návrhu žádné připomínky.

VYHODNOCENÍ

Bere se na vědomí. Změna č. 1 ÚP
Kopřivnice se nedotýká zemědělských
pozemků, ani nestanovuje koncepci
uspořádání krajiny.

Bere se na vědomí.

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha7-Letná
Proti návrhu Změny č. 1 ÚP Kopřivnice i nadále nebyly uplatněny Bere se na vědomí.
žádné připomínky.
Vojenská ubytovací a stavební správa, tř. 1. máje 1, 771 00
Olomouc:
Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená VUSS Brno, Bere se na vědomí.
vydává k návrhu Změny č. 1 ÚP Kopřivnice souhlasné závazné
stanovisko.
Státní energetická inspekce, územní inspektorát Ostrava,
Provozní 1, 722 00 Ostrava – Třebovice
Výstavba nového tepelného zdroje výtopenského charakteru musí ROZPOR – viz kap. 9.3. d).
být v souladu se Státní energetickou koncepcí. Dodávky tepelné
energie ve městě Kopřivnice zajišťuje společnost KOMTERM,
a.s. z teplárenského zdroje, kde je také zajištěna kombinovaná
výroba elektřiny a tepla i využití obnovitelných zdrojů energie.
Nahrazení dodávek tepelné energie z tohoto zdroje dodávkami
tepelné energie z výtopny spalující zemní plyn (bez zavedení
odpovídající kombinované výroby elektřiny a tepla a bez využití
obnovitelných zdrojů energie) je v rozporu zejména s částí 2
Státní energetické koncepce. Výstavba nového tepelného zdroje
výtopenského charakteru musí být v souladu s Územní
energetickou koncepcí MSK. Nahrazení dodávek tepelné energie
ze zdroje KOMTERM, a.s. dodávkami tepelné energie z výtopny
spalující zemní plyn je v rozporu zejména se základními tezemi
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uvedenými v části 7 písm. a)
SEI nesouhlasí s návrhem změny č. 1 ÚP Kopřivnice, v němž se
navrhuje výstavba nového tepelného zdroje výtopenského
charakteru, neboť je to v rozporu se Státní energetickou koncepcí
a s Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18
Ostrava 2:
Krajský úřad (KÚ) vydává koordinované stanovisko zahrnující
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů:
1. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: veřejné
zájmy, chráněné dle tohoto zákona KÚ, nejsou dotčeny;
2. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: KÚ
souhlasí za podmínky respektování ochranných pásem silnic II. a
III. třídy.
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích: veřejné zájmy, chráněné dle
tohoto zákona KÚ, nejsou dotčeny;
4. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: veřejné zájmy, chráněné dle
tohoto zákona KÚ, nejsou dotčeny;
5. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: veřejné zájmy, chráněné
dle tohoto zákona KÚ, nejsou dotčeny;
6. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu: KÚ nemá k záměru námitek a s předloženým návrhem
souhlasí;
7. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: KÚ
s předloženým návrhem souhlasí;
8. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí: veřejné zájmy, chráněné dle tohoto zákona KÚ, nejsou
dotčeny;
9. zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší: KÚ nemá
připomínky za předpokladu respektování koncepčních materiálů
Moravskoslezského kraje;
10. zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:
veřejné zájmy, chráněné dle tohoto zákona KÚ, nejsou dotčeny.
KÚ zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků
veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, a na
základě výše uvedeného s návrhem Změny č. 1 Územního
plánu Kopřivnice souhlasí, při respektování upozornění
uvedených v tomto stanovisku.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Územní
pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín:
Po prostudování podkladů KHS MSK sděluje, že k návrhu Změny
č. 1 ÚP Kopřivnice nemá zásadních připomínek.
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, odbor územního
plánování a památkové péče, 742 21 Kopřivnice:
Návrh Změny č. 1 se dotýká zájmů památkové péče, a to v oblasti
péče o archeologické památky a naleziště.
Změna 1/VTT2 je umístěna částečně v území UAN I a UAN II a
je v konfliktu se zájmy ochrany archeologických lokalit. Do textu
požadujeme zapracovat upozornění na tento střet a stanovit
podmínky ochrany archeologických lokalit při budování technické
infrastruktury, zvláště pak té, kde se předpokládají rozsáhlé zemní
práce.
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1. Bere se na vědomí.
2. Bere se na vědomí.
3. Bere se na vědomí.
4. Bere se na vědomí.
5. Bere se na vědomí.
6. Bere se na vědomí.
7. Bere se na vědomí.
8. Bere se na vědomí.
9. Bere se na vědomí. ÚP respektuje
koncepční materiály MSK.
10. Bere se na vědomí.

Bere se na vědomí.

Návrh byl upraven.

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Na
Obvodu 51, 703 00 Ostrava – Vítkovice:
Bere se na vědomí.
KVS pro MSK se Změnou č. 1 ÚP Kopřivnice souhlasí.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního
plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18
Ostrava:
Kapitolu H) je nutné doplnit o skutečnost, že je předmětnou
změnou rušena návrhová plocha zeleně na veřejných
prostranstvích ZV6. V případě druhé řešené plochy, která je
měněna z plochy BI na plochu ZV, doporučujeme tuto plochu
zařadit mezi veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit
předkupní právo ve prospěch města Kopřivnice.

Kapitola H) byla doplněna. Druhá řešená
plocha nebyla zařazena mezi veřejně
prospěšná opatření s předkupním právem
města, neboť pozemek je ve vlastnictví
města Kopřivnice.

Stanovisko krajského úřadu k návrhu dle § 51:
Návrh Změny č. 1 společně se zprávou o jejím projednání zaslal pořizovatel krajskému úřadu
k posouzení dopisem č.j. 44230/2012/Kvito ze dne 7.9.2012. Krajský úřad posoudil návrh
Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 stavebního
zákona a konstatoval, že z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nemá připomínky.
Stanoviska uplatněná k návrhu projednávanému dle § 52 stavebního zákona:
AUTOR A STRUČNÝ OBSAH VYJÁDŘENÍ
VYHODNOCENÍ
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Na
Obvodu 51, 703 00 Ostrava – Vítkovice:
Bere se na vědomí.
KVS pro MSK s návrhem Změny č. 1 souhlasí.
Vojenská ubytovací a stavební správa, tř. 1. máje 1, 771 00
Olomouc:
K návrhu Změny č. 1 nemáme připomínky. Řešené změny nejsou Bere se na vědomí.
v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, PO box 103, 728 03
Ostrava 1:
Bere se na vědomí.
OBÚ nemá námitek k návrhu Změny č. 1.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Územní
pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín:
Bere se na vědomí.
S návrhem Změny č. 1 souhlasí bez připomínek.
Státní energetická inspekce, územní inspektorát Ostrava, Provozní
1, 722 00 Ostrava – Třebovice:
K návrhu Změny č. 1 sdělujeme, že není v rozporu s ochranou Bere se na vědomí.
zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. Souhlasíme
s návrhem Změny č. 1 a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho
schválení.
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice:
Dáváme souhlasné souhrnné stanovisko a nemáme dalších Bere se na vědomí.
připomínek.
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9.2. Vyhodnocení připomínek
AUTOR A STRUČNÝ OBSAH VYJÁDŘENÍ
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října
169, 709 45 Ostrava:
Budoucí zastavitelnou plochu 1/Z1 v dosahu vodovodní sítě bude
možné ze stávajících vodovodů zásobovat a bude ji možné
odkanalizovat.
Veškerou zástavbu plochy 1/Z1, stejně jako výsadbu trvalých
porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního
a kanalizačního potrubí.
Při realizaci tepelných rozvodů dojde k dotčení dálkového
přivaděče pitné vody „Nová Ves – Čeladná – Červený kámen“
DN400. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo,
které na základě rozhodnutí č.j. VLHZ 790/89-235 Hr ze dne
24.4.1989 činí 6 m od osy potrubí v obou směrech.

VYHODNOCENÍ

Bere se na vědomí.
Seznam limitů využití území, včetně
ochranných
pásem
technické
infrastruktury, je součástí kapitoly 4.9
odůvodnění Územního plánu Kopřivnice.
Požadavek na umístění staveb mimo
ochranné pásmo musí být vznesen až při
rozhodování o umístění konkrétní stavby,
tj. v územním řízení.

9.3. Výsledek přezkoumání Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice podle § 53
odst. 4 stavebního zákona
a) soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem:
Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády České republiky č. 929 ze
dne 20.7.2009, vymezuje město Kopřivnice (resp. obce v severní části území ORP
Kopřivnice) jako součást Rozvojové oblasti Ostrava (OB2). Úkolem pro územní plánování
je vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny
v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice. Změna č. 1 ÚP Kopřivnice
nemá vliv na postavení města Kopřivnice v návaznosti na politiku územního rozvoje a je
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 v souladu.
Pro město Kopřivnice jsou platné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
(ZÚR MSK), které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4. 2. 2011. ZÚR MSK dle
textové části v kapitole H. „Požadavky nadmístního významu na koordinaci územně
plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí“ v podkapitole H.I. „Upřesnění vymezení
ploch a koridorů nadmístního významu“ stanovují na území města Kopřivnice tyto záměry:
DZ7 – silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat,
D80 – I/58 Kopřivnice – křiž. R48, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice
I.třídy,
D81 – I/58 Kopřivnice – Frenštát p.Radhoštěm, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená
silnice I.třídy,
NR ÚSES – 97 – nadregionální biocentrum Oderská niva,
NR ÚSES – K144MB – nadregionální biokoridor,
R ÚSES – 115 – regionální biocentrum Červený kámen – Pískovna,
R ÚSES – 265 – regionální biocentrum Větřkovická Lubina,
R ÚSES – 127 – regionální biocentrum Heraltické údolí,
R ÚSES – 547 – regionální biokoridor,
R ÚSES – 550 – regionální biokoridor,
R ÚSES – 630 – regionální biokoridor.
Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice jsou záměry, které nejsou v kolizi
s výše uvedenými záměry, které jsou pro město Kopřivnice stanoveny v ZÚR MSK.
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b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území:
Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice se dotýká ochrany historických hodnot území,
konkrétně ochrany Území s archeologickými nálezy UAN I (25-21-18/4 kostel
sv. Bartoloměje a dvůr) v jihozápadní části území, kde stál kostel z pol. 16. století, později
fojtství z 18. století, a UAN II, což je pravděpodobná rozloha středověké vesnice
s písemnými zmínkami již kolem r. 1437. Při budování technické infrastruktury je třeba
dbát ochrany těchto území.
Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny stavebním zákonem (§ 18 a 19). Změna
č. 1 Územního plánu Kopřivnice je zpracována podle stavebního zákona a v souladu s jeho
prováděcími vyhláškami. Změna v souvislostech a podrobnostech území města zpřesňuje a
rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací
Moravskoslezského kraje a s Politikou územního rozvoje ČR.
c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice respektuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zároveň je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (viz výše).
Řešení rozporu:
Jelikož ČR – Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) uplatnila k návrhu Změny č. 1
nesouhlasné stanovisko, pokusil se pořizovatel dopisem ze dne 28.3.2012 o smírné
odstranění rozporů v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
V dané věci bylo svoláno jednání, které se konalo dne 17.4.2012 v sídle SEI, Ostrava –
Třebovice. Na základě výsledků jednání SEI zaslala pořizovateli sdělení č.j.
633/12/80.103/Hr ze dne 20.4.2012 s návrhy konkrétních úprav návrhu Změny č. 1 tak,
aby bylo možno rozpor vyřešit. K vyřešení rozporu SEI navrhla:
1. V textové části D.2.3 Energetika stanovit, že součástí tepelného zdroje bude zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu 4 MWe.
2. V textové části odůvodnění 3.7.3 Zásobování teplem v textu oddílu Návrh řešení ,
pododdílech Centralizované zásobování teplem, Koncepce zdrojů tepla a Tepelné sítě
opravit chyby v názvu hospodářského subjektu (Energetika Kopřivnice).
3. V textové části odůvodnění 3.7.3 Zásobování teplem v textu oddílu Návrh řešení ,
pododdílu Koncepce zdrojů tepla změnit potřebu tepelného příkonu ve výši do 35 MW
a dále řádně odůvodnit koncepci zdrojů tepla a postavení nového i stávajícího zdroje
tepelné energie při dodávkách tepelné energie do soustavy CZT v Kopřivnici.
Důvodem k výstavbě nového tepelného zdroje nemůže být neujasněná situace
v dlouhodobých dodávkách tepla.
Pořizovatel zajistil úpravu návrhu a upravený návrh Změny č. 1 předložil SEI k posouzení
dne 4.7.2012. SEI vydala souhlasné stanovisko k takto upravenému návrhu dne 24.7.2012.
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Sdělením ze dne 21.8.2012 pak SEI potvrdila, že rozpor mezi pořizovatelem a SEI byl
vyřešen akceptováním návrhů SEI (obsažených ve sdělení ze dne 20.4.2012) v nově
předloženém návrhu Změny č. 1.

9.4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice na udržitelný rozvoj území
nebylo v zadání změny požadováno.
Změna funkčního využití ploch v k.ú. Kopřivnice, řešená změnou č. 1, a to z bydlení
v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI) na plochu zeleně na
veřejných prostranstvích – park (ZV) a změna plochy zeleně na veřejných prostranstvích –
park (ZV) na plochu bydlení v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské
(BI) a nahrazení stávajících primárních a sekundárních rozvodů tepla novým horkovodním
dvoutrubkovým rozvodem tepla nebude mít žádné důsledky ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území.

9.5. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se
sdělením, jak bylo zohledněno
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice na životní prostředí nebylo
v zadání změny požadováno.

9.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Změnou č. 1 nejsou vymezovány nové plochy ve smyslu zvýšení záboru zemědělské půdy.
Jedná se o změnu dvou funkčních ploch, a to jedné z bydlení v rodinných domech
(individuální) – městské a příměstské (BI) na plochu zeleně na veřejných prostranstvích –
park (ZV) a druhé z plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park (ZV) na plochu
bydlení v rodinných domech (individuální) – městské a příměstské (BI).
10. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice je zobrazena na
průsvitkách, které tvoří přílohu k mapovým listům výkresů Územního plánu Kopřivnice
dotčených řešením Změny č. 1:
7. Koordinační výkres
měřítko 1 : 5 000
mapový list 3 - 3
8. Předpokládané zábory půdního fondu
měřítko 1 : 5 000
mapový list 3 – 3
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POUČENÍ
Proti Změně č. 1 Územního plánu Kopřivnice vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

místostarosta města

starosta města

Příloha č.1
Použité územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace
- Územní plán Kopřivnice, vydaný Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 21.
zasedání konaném dne 17.9.2009 usnesením č. 437, a účinný od 6.10.2009;
-

Zadání Změny č. 1 ÚP Kopřivnice, schváleno Zastupitelstvem města Kopřivnice na
25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaném dne 13. 5. 2010;

- Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády České republiky dne
20. července 2009 č. 929;
-

ÚAP a RURÚ SO ORP Kopřivnice – aktualizace 2010;

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426;
- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vydaná opatřením Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje č. j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;
- Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje
(DHV, květen 2003);
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava,
s.r.o, listopad 2004, aktualizace listopad 2006);
-

Program rozvoje Moravskoslezského kraje (ARR, a.s., únor 2006).

-

Projekt pro stavební povolení na rekonstrukci horkovodního rozvodu v nových trasách
(zprac. TENZA a.s. Brno).
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