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I. ZMĚNA Č. 1 ÚP MORÁVKA  

I.A. ZMĚNA Č. 1 ÚP MORÁVKA – TEXTOVÁ ČÁST 

Textová část Územního plánu Morávka, ve znění vydaném Zastupitelstvem obce Morávka dne                            
3. 10. 2014 opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 4. 11. 2014, se v rámci návrhu Změny č. 1                     
ÚP Morávka zachovává a upravuje (doplňuje, mění apod.) v částech, kapitolách, podkapitolách, oddílech                         
a odstavcích v členění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s přílohou 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.  

 

I.A.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Zastavěné území je aktualizováno k 31. 12. 2017 a text 1. věty 2. bodu se ruší a nahrazuje 
novým, který zní: 

2. V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka bylo zastavěné území aktualizováno k 31. 12. 2017. 

 

I.A.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT  

Koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot není nutno v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka                        
upravovat.  

 

I.A.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

1. Název kapitoly I.A.c) se mění a nový název této kapitoly zní: 

I.A.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 

Urbanistická koncepce se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka neupravuje, pouze v podkapitole: 

c2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Upravená tabulka u těchto upravovaných zastavitelných ploch zní:      

tabulka č.: I.A.c1) 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY  
vymezené územním plánem    

MORÁVKA 

plocha 
číslo 

katastrální 
území 

typ plochy s rozdílným využitím území 
podmínky  
realizace 

RP/ÚS/DOP
1)

 

výměra 
v ha 

Z 35 Morávka SV – smíšená obytná – vesnická - 0,86 

Z 40 Morávka SV – smíšená obytná – vesnická - 0,75 

Z 59 Morávka SV – smíšená obytná – vesnická - 1,11 
0,36 

Z 68 Morávka RH – rekreace – hromadná - 1,48 
0,59 

Z 74 Morávka TI – technická infrastruktura  - 0,19 
0,16 

Z 78 Morávka PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch - 0,96 
0,48 

1) 
Uvede se RP, US  nebo DOP, je–li realizace výstavby podmíněna vydáním regulačního plánu (RP), zpracováním územní 

studie (ÚS) nebo dohodou o parcelaci (DOP). 
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I.A.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

Změnou č. 1 ÚP Morávka se nevymezují nové plochy navržené k zástavbě. Koncepce veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka neupravuje.  

 

I.A.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

1. Název kapitoly I.A.e) se mění a nový název této kapitoly zní: 
I.A.e)  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 

změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně. 

V rámci Změny č. 1 ÚP není nutno text této kapitoly upravovat.  

 

I.A.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ  

V rámci Změny č. 1 ÚP se v podkapitole f.1) PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ na konec oddílu f.1.2) PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ doplňuje bod  

1.2.6. plochy smíšené nezastavěného území: 
- plochy smíšené nezastavěného území – lyžařské svahy    NSS 

V rámci Změny č. 1 ÚP se v podkapitole f.4) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ upravuje v tabulce PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY - NZ text 2. 
odrážky v oddíle: 

Přípustné využití: 
jejíž text se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

- stavby pro skladování sena a slámy; 

a na konec tabulek se doplňuje tabulka: 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ –  
LYŽAŘSKÉ SVAHY 

NSS 

Hlavní využití 

- plochy zemědělské, případně lesní půdy využívané jako lyžařské svahy určené sezónně 
pro sjezdové lyžování, případně jako cyklokrosové tratě (BIKE PARK). 

Přípustné využití  
- související stavby pro lyžařské a cyklistické sportovní a turistické aktivity: 

- lyžařské lanovky a vleky a související technická a provozní zařízení; 
- technická zařízení pro zasněžování technickým sněhem; 
- osvětlení; 
- sociální zařízení; 
- pokladny prodejní stánky; 

- související a podmiňující dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených 

ve využití hlavním a přípustném. 
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 Další úpravy v kapitole I.A.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka nenavrhují. 

 

I.A.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 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nedochází k úpravě vymezení rozsahu veřejně prospěšných staveb 
(VPS).  

 

I.A.h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nedochází k úpravě vymezení veřejného prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo.  

 

I.A.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka se nestanovují kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona. 

 

I.A.j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

I.A.k) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

V rámci ÚP Morávka ani v návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou vymezeny plochy, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 

I.A.l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ                           
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE  

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy zastavitelné plochy, ve kterých je prověření změn 
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. 

 

I.A.m) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ                           
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

V rámci ÚP Morávka ani v návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy plochy a koridory, ve kterých je 
prověření změn jejich využití územní podmíněno vydáním regulačního plánu.  

 

I.A.n) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

V rámci ÚP Morávka ani v návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy úpravy ve stanovení pořadí 
změn v území, není tedy nutno ani upravovat text této kapitoly.  
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I.A.o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB 

1. Název kapitoly I.A.o) se mění a nový název této kapitoly zní: 
I.A.o)  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. 

Text této kapitoly se ruší v celém rozsahu a nahrazuje novým, který zní:  
V rámci návrhu ÚP Morávka nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné 
stavby. 
 
 

I.A.p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORÁVKA 
A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I. ZMĚNA Č. 1 ÚP MORÁVKA 

  I.A.  TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek)      
   titulní list + seznam zpracovatelů + obsah a 4 strany textu FA 4 

  

I.B.  GRAFICKÁ ČÁST – tisky průsvitek obsahujících kresbu aktuální katastrální mapy 
s graficky postižitelnými změnami, které jsou součástí Změny č. 1 ÚP Morávka, 
přiložených na výřezy výkresů ÚP Morávka - výkresy:               

  I.B.a) Výkres základního členění území       1 :  5 000 
   legenda + 11 výřezů výkresu (č. 1 až 11)  

 

  I.B.b) Hlavní výkres          1 :  5 000 
   I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce    
    legenda + 11 výřezů výkresu (č. 1 až 11) 
    
 
 

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MORÁVKA 

II.A.  TEXTOVÁ ČÁST(včetně doplňujících tabulek)      
  30 stran textu FA 4  

  

II.B.  GRAFICKÁ ČÁST – tisky průsvitek obsahujících kresbu aktuální katastrální mapy 
s graficky postižitelnými změnami, které jsou součástí Změny č. 1 ÚP Morávka, 
přiložených na výřezy výkresu ÚP Morávka - výkres:           

  II.B.a) Koordinační výkres        1 :  5 000 
   legenda + 11 výřezů výkresu (č. 1 až 11) 
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ZMĚNA Č. 1 ÚP MORÁVKA – GRAFICKÁ ČÁST 

Tisky průsvitek obsahujících kresbu aktuální katastrální mapy s graficky postižitelnými změnami, které 
jsou součástí Změny č. 1 ÚP Morávka, přiložených na výřezy výkresů ÚP Morávka: 
 
 

I.B.a) Výkres základního členění území     1 :  5 000  

 

I.B.b) Hlavní výkres         1 :  5 000 
 I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce     
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I.B.a) Výkres základního členění území     1 :  5 000  
 Legenda + výřez č. 1 až 11 výkresu  
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I.B.b) Hlavní výkres         1 :  5 000 
 I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce 
 Legenda + výřez č. 1 až 11 výkresu  
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MORÁVKA 

II.A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MORÁVKA – TEXTOVÁ ČÁST  

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka se doplňuje odůvodnění: 

 

II.A.a) POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo obce Morávka schválilo na svém zasedání dne 23. 2. 2015 pořízení změny č. 1  
Územního plánu Morávka a zařadilo do změny požadavek p. Libora Foldyny.  

Zadání změny č. 1 Územního plánu Morávka bylo projednáváno v termínu ode dne 15. 5. 2015 
do 16. 6. 2015 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“). Z projednávání zadání nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Koncept nebyl 
požadován.  

Zadání změny č. 1 Územního plánu Morávka bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce 
Morávka konaném dne 7. 12. 2015. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Morávka byl projednán podle ustanovení § 50 stavebního 
zákona.  

Žádost o zpracování návrhu byla obcí zaslána projektantovi územního plánu dne 21. 12. 2015. 
Zpracovaný návrh byl předán dne 20. 2. 2017.   

Místo a doba konání společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka bylo 
oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci, pro kterou je změna 
územního plánu pořizována dne 7. 3. 2017 (č. j. MMFM 31697/2017). Společné jednání se uskutečnilo 
dne 4. 4. 2017 v 9.00 hodin na Magistrátu města Frýdku-Místku. Dotčené orgány byly vyzvány 
k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své 
připomínky. V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona byl doručen návrh změny č. 1 Územního plánu 
Morávka veřejnou vyhláškou (č.j. MMFM 31817/2017). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 
pořizovatele a i na úřední desce obce Morávka. V obou případech byla zveřejněna i dálkový přístupem. 
Návrh změny č. 1 Územního plánu Morávka byl vystaven k nahlédnutí v tištěné podobě na Magistrátu 
města Frýdku-Místku a na Obecním úřadu Morávka a v elektronické podobě na internetových stránkách 
obce Morávka. V termínu do 25. 4. 2017 mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  

Dne 8. 6. 2017 byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování 
a stavebního řádu pořizovatelem požádán o posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka 
(č.j. MMFM 78872/2017) v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona. Ten vydal své souhlasné 
stanovisko dne 23. 6. 2017 (č.j. MSK 76586/2017).  

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka se konalo dne 18. 4. 2018 
v 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Morávka. Pořizovatel – Magistrát města Frýdku - 
Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu 
s § 53 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhodnotil výsledky 
projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.  Dne 29. 5. 2018 (č.j. MMFM 
79246/2018) byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek do 30 dnů od obdržení. Stanoviska dotčených orgánů byly bez 
připomínek. Na základě veřejného projednání již nedošlo k úpravě návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Morávka. Návrh změny č. 1 Územního plánu Morávka byl poté předán zastupitelstvu obce k vydání. 

 

 

II.A.b) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOUKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

Zajištění souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) bylo 
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předmětem ÚP Morávka.  Změna č. 1 ÚP Morávka neobsahuje záměry, které by byly v rozporu s těmito 
nadřazenými dokumentacemi. 

Vzhledem k Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením 
Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 je součástí Změny č. 1 vyhodnocení souladu s touto nadřazenou 
dokumentací, které nahrazuje původní znění kapitoly: 
 

II.A.b.1 PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

kapitolou: 

II.A.b.1 PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S AKTUALIZACÍ Č. 1 

POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Základní vymezení republikových priorit, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 
oblastí dotýkající se řešeného území je provedeno v Politice územního rozvoje (PÚR) České republiky 
(ČR).  

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne                         
15. dubna 2015, definuje republikové priority územního plánování, které jsou dále rozpracovány                             
a upřesněny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

2  REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ  

2.1  Východiska  

(10) Republikové priority v mezinárodních, přeshraničních a republikových souvislostech s cílem 
dalšího rozvoje území stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území 
(udržitelný rozvoj území).  

(11)  Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (dále též 
„republikové priority“) podle § 31 stavebního zákona určují požadavky na konkretizaci obecně 
formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určují strategii a základní podmínky pro jejich 
naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí a při tvorbě resortních koncepcí s důsledky 
pro území.  

(12)  Republikové priority v souladu s charakterem území ČR, strukturou jeho osídlení a účelem PÚR 
ČR jako nástroje územního plánování, zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území a územní 
soudržnost, vyjádřené v dokumentech mezinárodních organizací, kterých je ČR členem.  

 

2.2  Republikové priority a způsob jejich respektování v ÚP Morávka i ve Změně č. 1 ÚP Morávka:  

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
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.  

 Koncepce řešení obsažená v ÚP Morávka chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, když respektuje 
strukturu historické zástavby obce a v maximální míře i krajinnou zeleň. 

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
 Návrhem dostavby a přestavby území venkovského charakteru brání upadání venkovské krajiny.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru                            
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.    
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 ÚP Morávka zachovává nejhodnotnější ucelené plochy zemědělské půdy, její zábor redukuje                   
na nejnižší míru a zachovává stávající areály zemědělské výroby jako základny 
pro obhospodařování zemědělské krajiny a zachování její ekologické funkce.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci                       
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž                         
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

 ÚP Morávka nenavrhuje z hlediska kategorizace bytové výstavby monofunkční a prostorově 
uzavřené obytné celky a tím předchází při změnách nebo vytváření urbánního prostředí 
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

 ÚP Morávka respektuje postavení obce zařazené do Specifické oblasti SOB2 Beskydy a řeší její 
rozvoj komplexně tak, aby při respektování záměrů rozvoje této specifické oblasti nedocházelo 
ke zhoršování stavu a hodnot jejího území. 

 (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst                           
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

 ÚP Morávka koordinuje rozvoj obce se sousedními obcemi, zejména s Pražmem a Krásnou 
z hledisek prostorových, odvětvových i časových. 

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

 Území obce Morávka není situováno v hospodářsky problémové oblasti a vytváří nabídku ploch 
zejména pro bydlení ale nabízí rovněž určitou nabídku ploch pro hospodářské aktivity a rekreaci 
v rámci této části specifické oblasti v blízkosti průmyslové zóny Nošovice a Frýdku - Místku, které 
představují hlavní nabídku pracovních příležitostí této části regionu.  

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

  Morávka je jednou z obcí, která využívá blízkosti Frýdku - Místku a průmyslové zóny Nošovice 
jako zdroje pracovních příležitostí pro rozvoj navazující venkovské oblasti, jejíž značná část tvoří 
příhraniční oblast sousedící se Slovenskem.  

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 ÚP Morávka flexibilním návrhem funkční regulace využití ploch s rozdílným způsobem využití 
vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných zemědělských a lesnických výrobních 
areálů a ploch a tím přispívá k hospodárnému využívání zastavěného území a ploch na toto 
území navazujících a zajišťuje tak ochranu nezastavěného území a zachování zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace a omezuje negativní důsledky suburbanizace.  

 (20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to 
při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy 
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci                                 
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
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krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu                     
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních 
zdrojů. 

 ÚP Morávka neobsahuje rozvojové záměry, které mohou významně negativně ovlivnit charakter 
krajiny, které by vyvolávaly potřebu kompenzačních opatření. ÚP Morávka respektuje ochranu 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, záměry v něm obsažené nezasahují                         
do zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství. Zemědělský      
a lesní půdní fond je zabírán pouze v nezbytně nutném rozsahu. ÚP Morávka upřesňuje 
vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES a vymezuje lokální prvky ÚSES a tím 
vytváří územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné 
krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování 
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. ÚP Morávka vytváří, v souladu s možnostmi 
územního plánu, podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytváří podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy                  
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti                          
a prostupnosti krajiny. 

 ÚP Morávka vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy i pro člověka a nenavrhuje srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti                                    
a prostupnosti krajiny.  

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné                           
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech                             
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny.  

 ÚP Morávka nenavrhuje k zastavění pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně, které navazují na okolní krajinu, která zatím není příliš negativně poznamenána 
lidskou činností a zachovává souvislé pásy nezastavěného území v bezprostředním okolí obce, 
způsobilé pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů 
a zachování prostupnosti krajiny. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

 ÚP Morávka navrhuje a vytváří územní podmínky pro rozvoj všech těchto forem turistiky, 
pro které je tato část Beskyd vhodná.  

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to                   
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských 
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup                  
od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

  Na území obce Morávka se nevyskytují záměry na rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
obsažené v ZÚR Moravskoslezského kraje.  

 (24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
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bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

 ÚP Morávka návrhem úprav na komunikační síti vytváří územní podmínky pro zlepšování 
dostupnosti území, rozšiřování a zkvalitňování dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby 
veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví. ÚP Morávka navrhuje územní podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 
jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytváří v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou).  

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských 
areálů. 

 Na území obce Morávka se tato území nevyskytují.  

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky                            
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených                          
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod                 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

 ÚP Morávka nenavrhuje novou výstavbu do ploch záplavových území, do sesuvů, ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování                       
i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách jako zdroje vody                          
a s cílem zmírňování účinků povodní. 

 ÚP Morávka navrhuje vytvářet v území podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod zejména v zastavěných územích a zastavitelných plochách.  

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod.  

 ÚP Morávka nenavrhuje zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťuje do nich liniovou 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, kdy jiné 
technické řešení není možné nebo by bylo ekonomicky neúměrně riziku náročné. 

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami.  

 ÚP Morávka vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obce do Nošovic a Frýdku - Místku a dalších obcí této část 
specifické oblasti Beskydy tak, aby se díky těmto možnostem zlepšovaly podmínky pro rozvoj 
vlastní obce i přilehlých venkovských sídel.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)                       
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu 
území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní                             
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 
rozvoje ve všech regionech.  
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 ÚP Morávka přiměřeně svému postavení v sídelní struktuře stanovuje územní podmínky 
pro vytvoření výkonné sítě silniční osobní i nákladní dopravy, včetně efektivní dopravní sítě 
pro spojení obce s Frýdkem - Místkem i okolními obcemi.  

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  

 ÚP Morávka vytváří územní předpoklady pro zajištění kvality života ve všech potřebných 
dlouhodobých souvislostech, včetně zajištění nároků na veřejnou infrastrukturu a ochranu 
kvalitních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

 ÚP Morávka vytváří územní předpoklady pro zajištění návaznosti různých druhů dopravy 
v prostorech možných přestupů, vymezuje plochy a koridory pro efektivní integrované systémy 
veřejné dopravy umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, v omezené míře i výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí, a vytváří územní podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest návrhem nových tras a stezek. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti                                     
i v budoucnosti.  

 ÚP Morávka vytváří územní předpoklady pro zajištění řádného fungování systémů vodního 
hospodářství návrhem chybějící vodovodní a kanalizační sítě. 

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie                           
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

 ÚP Morávka vytváří územní předpoklady pro rozvoj obnovitelných energetických zdrojů šetrných 
k životnímu prostředí.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí                                   
a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  
Morávka není obcí, kde sou vyloučené lokality. Morávka je obcí s poměrně kvalitním bytovým 
fondem, z těchto důvodů nejsou v ÚP Morávka navrženy k přestavbě plochy bytového fondu. 

 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, i z její Aktualizace č. 1, je patrné základní vymezení 
specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy, zahrnující obce mimo rozvojové oblasti a rozvojové 
osy. Důvody pro vymezení této specifické oblasti, týkající se obce Morávky jsou následující: 

a) Potřeba nápravy strukturálního postižení oblasti, kde došlo ke stagnaci pro oblast důležitých 
ekonomických odvětví.  

b) Potřeba rozvíjet a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační 
potenciál krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd, které  jsou chráněnou 
krajinnou oblastí. Jedná se o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a osídlení a kulturními 
a národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na  místo.   

c) Potřeba rozvoje drobného a středního podnikání, především v oblasti cestovního ruchu.  

PÚR zároveň stanovuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat (obce Morávka se 
týkají):  

b) rozvoj rekreace,  
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d) zlepšení dopravní dostupnosti zejména příhraničních oblastí,  

e) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického 
zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),   

f) územní podmínky pro zajištění koordinace udržitelného rozvoje turistiky a ochrany biologické 
a krajinné rozmanitosti Karpat zejména v příhraničních oblastech.  

PÚR zároveň stanovuje úkoly pro územní plánování: 
 V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky,  

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se  Slovenskem,  

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras,  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace 

f) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství.   

V rámci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je zařazení obce do této specifické 
oblasti potvrzeno. ÚP Morávka i jeho Změna č. 1 tyto kritéria a úkoly nadřazené dokumentace respektuje 
a na území obce řeší a upřesňuje. 

 

PÚR ČR dále definuje koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory a plochy 
technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů, které jsou dále rozpracovány                               
a upřesněny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

Území Morávka se tyto záměry netýkají. 

 

 

 

II.A.c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP Morávka i návrh jeho Změny č. 1 je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
se zachováním principů udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních 
hodnot území. Změna č. 1 ÚP Morávka koordinuje soukromé zájmy s veřejnými a rozvíjí hodnoty území 
s ohledem na stávající charakter území. Cílem pořízení Změny č. 1 je přizpůsobení územně plánovací 
dokumentace současným potřebám a záměrům obce a fyzických a právnických osob na základě jejich 
individuálních žádostí na změnu ÚP.  

Vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení a turistického ruchu je navrženo vesměs v návaznosti 
na  zastavěné území vymezené dle § 58 stavebního zákona, které bylo v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka 
aktualizováno, a to za účelem minimalizace zásahu do nezastavěného území. Vymezení zastavěného 
území bylo podpořeno průzkumy v terénu, kdy byl prověřován skutečný stav objektů a staveb v území. 
Díky aktualizaci zastavěného území by mělo dojít k tomu, že vlastníci budou moci v tomto území 
realizovat nezbytnou obslužnou dopravní a technickou infrastrukturu aniž by docházelo k dalšímu 
ukrajování volné krajiny.  

 

 

II.A.d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 Územní plánu Morávka je zpracován v souladu s požadavky zákona                            
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
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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. 1 ÚP Morávka respektuje  v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona, základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury stanovenou ÚP Morávka. 

Změna č. 1 ÚP Morávka respektuje dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech 
a podrobnostech území zpřesněných v ÚP Morávka a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje a ÚP Morávka - viz kap. 
A.f.1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem tohoto odůvodnění. 

Dle  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona jsou územní plán i jeho změna č. 1 pořízeny pro celé 
území obce Morávka, které tvoří  k.ú. Morávka.  

V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního 
plánu z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Morávka svým usnesením č. 5.9.2. ze svého 5. zasedání, 
konaného dne 23. 2. 2015. Zadání Změny č. 1 ÚP Morávka schválilo Zastupitelstvo obce Morávka 
usnesením č. 10.3.6. na svém 10. zasedání, konaném dne 7. 12. 2015.  

Pořizovatelem územního plánu je Obecní úřad Morávka se zajištěním kvalifikačních požadavků 

oprávněnou osobou pro výkon územně plánovací činnosti v souladu  s ustanovením § 24. Územní plán 
byl zpracován zodpovědným projektantem Ing. arch. Petrem Gajduškem - autorizovaným architektem – 
ČKA 00969, tj. byl zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu 
s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 stavebního zákona. 

Obsah Změny č. 1 ÚP Morávka odpovídá přiměřeně k záměrům, které tato změna obsahuje, 
příloze č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Změna č. 1 ÚP Morávka je zpracována v souladu 
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.A.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 

II.A.e.1 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH KE SPOLEČNÉMU 

JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORÁVKA. 

 
1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH 

stanovisko nepředložili 

 

2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, č.j. MMFM 33150/2017 ze dne 4. 5. 2017 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 08.03.2017 
žádost o vyjádření k výše uvedenému společnému jednání a po prostudování návrhu změny č. 1 
Územního plánu Morávka vydává s t a n o v i s k o 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, vydává vodoprávní úřad k předloženému návrhu změny č. 1 
Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF: 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona  
o ochraně ZPF uplatňuje dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany ZPF. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona 
o ochraně přírody a krajiny: 

Orgánu ochrany přírody bylo doručeno oznámení o místě a době konání společného jednání 
o návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka. 

K výše uvedenému Územnímu plánu se nelze vyjádřit, neboť katastrální území Morávka 
je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního 
prostředí a zemědělství, zde není příslušným orgánem ochrany přírody. Změnu Územního plánu je třeba 
projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálním pracovištěm Správa 
chráněné krajinné oblasti Beskydy, se sídlem Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 1 písm. k) zákona 
o odpadech:   

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-
Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. 
V návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka nedojde k dotčení zájmů chráněných z hlediska zákona 
o odpadech.  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního 
zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku - Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán státní správy lesů k předloženému návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. V návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka se 
nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

Vyhodnocení: bez připomínek 
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3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, památková péče 

stanovisko nepřeložili 

 
4. Státní pozemkový úřad, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, SPU 222326/2017/Hor ze dne 

12. 5. 2017 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-
Místek jako příslušný správní úřad podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Morávka nemá připomínky. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
5. Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště F-M, Palackého 121, Frýdek-

Místek  

stanovisko nepředložili 

 
6. HZS MS kraje, územní odbor F-M, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek 

stanovisko nepředložili 

 
7. Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, Ostrava, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, 

č.j. 402/580/17,17143/ENV; 000383/A-10 ze dne 28. 4. 2017 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo 
vaše oznámení o projednávání výše uvedeného návrhu. 

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá 
žádné připomínky. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ, 28. října 117, Ostrava, č.j. MSK 91736/2016 

ze dne 2.9.2016 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených 
veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává  

k návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Morávka toto koordinované stanovisko:  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 
změny č. 1 ÚP Morávka.  

Odůvodnění:  

Z návrhu nevyplývají změny, které by měly negativní vliv na národní kulturní památku Památník 
partyzánského hnutí „Noční přechod“ v Morávce, tzn. nebudou tak ohroženy její pietní a historické 
hodnoty.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z hlediska řešení územních 
zájmů silnic II. a III. třídy, nejsou dotčeny.  
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Odůvodnění:  

Předložený návrh změny č. 1 ÚP Morávka v koncepci dopravy k silnicím II. a III. třídy nenavrhuje 
žádné změny. 

Upozornění:  

Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a občanskou vybavenost 
(úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby či parkovišť, optimalizace sítě místních komunikací, 
doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ustanovení § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí dodržet soulad 
komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích“ a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména odstup oplocení a dalších 
pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní 
údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v křižovatkách, přípojky infrastruktury apod.  

Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší šíře 
veřejného prostranství dle ustanovení § 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného 
prostoru nebo zóny občanského využití řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť.  

Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko 
k územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností – ustanovení § 40 odst. 4 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 48a odst. 2 písm. a), nejsou dotčeny.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Správní území obce se nachází na území CHKO Beskydy. Orgánem ochrany přírody, příslušným 
k zaujetí stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je AOPK ČR – Regionální 
pracoviště Správa CHKO Beskydy ve smyslu § 78 zákona.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  

Krajský úřad posoudil předložené podklady z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního 
fondu, vymezených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě těchto poskytnutých údajů lze dovodit, že zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu nebudou v daném případě dotčeny.  

Odůvodnění:  

Z předloženého vyhodnocení důsledků předkládané změny na zájmy ochrany zemědělského 
půdního fondu lze usoudit, že zde nedochází ke změnám vyžadujícím zábor půdy náležící 
zemědělskému půdnímu fondu. 

8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  

Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 22 písm. e), 
nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  

Odůvodnění:  

Ve fázi návrhu zadání ÚP nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů předmětné koncepce 
na životní prostředí dle uvedeného zákona za předpokladu, že příslušný orgán ochrany přírody, kterým je 
Agentura ochrany přírody a krajiny – AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy, vyloučí významný vliv 
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na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačí oblasti (území 
soustavy NATURA 2000).  

Z odůvodnění změny č. 1 ÚP Morávka vyplývá, že dle stanoviska Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm, 
č. j. 2939/BE/2015 ze dne 24. 6. 2015, uvedený ÚP nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.  

Odůvodnění:  

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související 
Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  

10/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  

Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle 
49 odst. 2 tohoto zákona, nejsou 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, které 
není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je závazným podkladem pro opatření obecné 
povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
9. Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 

stanovisko nepředložili 

 
10. Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, 738 01 Moravská Ostrava  

stanovisko nepředložili 
 

11. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 61500 Brno, 
Sp. zn. 73156/2017-8201-OÚZ-BR, MO 51834/2017-8201 ze dne 15. 3. 2017 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu 
s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, 
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, 
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše 
uvedené akce.  

Ministerstvo obrany  

jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce 
ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož 
jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů 
Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana Eliášová v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu v platném znění,  

vydává stanovisko.  

Ministerstvo obrany nemá k návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka připomínky.  

Řešené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 
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Vyhodnocení: bez připomínek 

 

12. Krajská veterinární správa pro MS kraj, Na Obvodu 1104/51,  703 00 Ostrava,  

stanovisko nepředložili 

 

13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2 

stanovisko nepředložili 

 

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

stanovisko nepředložili 

 

15. Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

stanovisko nepředložili 

 

16. Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7,  č.j. MV-32113-
4/OSM-2017 ze dne 20. 4. 2017 

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MMFM 31697/2017 ze dne 7. 3. 2017 a po prověření 
u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny č. 1 
Územního plánu Morávka neuplatňujeme, z hlediska naší působnosti, žádné připomínky. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

 

II.A.e.2 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORÁVKA 

 

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH 

stanovisko nepředložili 

 
2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, č.j. MMFM 34126/2018 ze dne 25. 4. 2018 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 06.03.2018 
žádost o vyjádření k výše uvedenému zahájenému řízení a po prostudování změny č. 1 Územního plánu 
Morávka vydává  

s t a n o v i s k o 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, vydává vodoprávní úřad k předloženému návrhu změny č. 1 
Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF:  

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona  
o ochraně ZPF uplatňuje dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany ZPF. 
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 65 zákona o ochraně přírody 
a krajiny a jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona 
o ochraně přírody a krajiny:  

K výše uvedené Změně č. 1 Územního plánu Morávka se nelze vyjádřit, neboť katastrální 
území Morávka je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí a zemědělství, zde není příslušným orgánem ochrany přírody. Územní 
plán je třeba projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálním 
pracovištěm Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy se sídlem Nádražní 36, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 1 písm. k) zákona 
o odpadech:   

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-
Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, orgán veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství vydává k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka souhlasné 
stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního 
zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku - Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán státní správy lesů k předloženému návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. 

V návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka se nepředpokládá zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, památková péče 

stanovisko nepředložili 

 
4. Státní pozemkový úřad, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek,  

stanovisko nepředložili 

 
5. Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště F-M, Palackého 121, Frýdek-

Místek, č.j. KHSMS 11867/2018/FM/HOK ze dne 25.4.2018  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila 
podání Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, ze dne 05.03.2018, o stanovisko k 
řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka.  

Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vydává toto stanovisko:  

S návrhem změny č. 1 Územního plánu Morávka souhlasí bez připomínek.  

Odůvodnění:  

Na podání Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, ze dne 05.03.2018, o 
stanovisko k řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka, posoudila Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.  
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KHS MSK neuplatnila v rámci předchozího stupně své požadavky na obsah územního plánu 
resp. změny č. 1. Na plochách situovaných v návaznosti na silniční a místní komunikace je možno 
umisťovat pouze takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření 
pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro ostatní nové 
stavby je územním plánem stanoven odstup od osy komunikací, v němž bude stavebníkem doloženo 
splnění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů 
stanovenými platnými právními předpisy a normami.  

V závislosti na novelizaci zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s §77, KHS MSK upozorňuje, že je 
povinností stavebníka např. rodinného domu zabezpečit nový objekt tak, aby u něj nedocházelo k 
překračování hladin hygienických limitů působením stávajících zdrojů hluku – např. hluku z dopravních 
komunikací, průmyslových zón apod. Prokázání dodržení hlukových limitů bude vyžadováno ve všech 
lokalitách navržených pro výstavbu obytné zástavby, které mohou být negativně ovlivněny stávajícími či v 
rámci územně plánovací dokumentace navrženými zdroji hluku, vůči kterým by bylo nutné ze strany 
stavebníka řešit zvýšenou hlukovou ochranu nově umisťovaného objektu. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
6. HZS MS kraje, územní odbor F-M, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek, č.j. HSOS-3623-

2/2018 ze dne 18. 4. 2018  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán podle ustanovení § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, 
předloženou dne 5. března 2018. Na základě posouzení dané dokumentace vydává Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti 
uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
ve vztahu k civilní ochraně a ochraně obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
nepožaduje u tohoto návrhu změny Územního plánu Morávka splnění požadavků civilní ochrany 
k územnímu plánu podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
7. Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, Ostrava, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, 

č.j. MZP/2018/580/365,26001, 170.25,A/10 ze dne 25.4.2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo 
vaše oznámení /v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše uvedeného návrhu. 

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o geologických pracích“), sděluje, že k upravenému návrhu nemá žádné připomínky. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo konstatuje, že v platném znění územního plánu obce Morávka jsou správně 
zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické stavby 
území (chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory, prognózní zdroje a sesuvná 
území), která se nacházejí na území obce. Ministerstvo proto nemá k upravenému návrhu žádné 
připomínky. Oprávněnost požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi 
v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických 
pracích. 

Vyhodnocení: bez připomínek 
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8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ, 28. října 117, Ostrava, č.j. MSK 38860/2018 
ze dne 28.3.2018 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených 
veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává,  

k částem řešení návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Morávka, které byly od 
společného jednání změněny,  

toto koordinované stanovisko:  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 
změny č. 1 ÚP Morávka ve fázi veřejného projednání.  

Odůvodnění:  

Z předloženého návrhu nevyplývají změny, které by měly negativní vliv na národní kulturní 
památku Památník partyzánského hnutí „Noční přechod“ v Morávce, tzn., nebudou tak ohroženy její 
pietní a historické hodnoty.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy, chráněné krajským úřadem dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.  

Odůvodnění:  

Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy návrh ÚP Morávka změna č. 1 v částech 
řešení, které byly od společného jednání změněny, nenavrhuje v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. 
třídy žádné změny. 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou úpravami návrhu změny č. 1 ÚP Morávka, 
které byly provedeny od společného jednání, dotčeny.  

Odůvodnění:  

Dle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým návrhem územního plánu nejsou rekreační a sportovní stavby 
na PUPFL umisťovány.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Správní území obce Morávka se nachází na území CHKO Beskydy. Orgánem ochrany přírody, 
příslušným k zaujetí stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je AOPK ČR – 
Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy ve smyslu § 78 zákona.  
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7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, posoudil předložené 
podklady z hlediska zájmů vymezených § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá k uvedenému námitek a s předloženým souhlasí.  

Odůvodnění:  

Uvedenými postupy předkládané změny nedochází k navýšení ploch na úkor zájmů ochrany 
zemědělského půdního fondu a předložené podklady neobsahují část vykazující návrh změny funkčního 
využití půdy náležící zemědělskému půdnímu fondu.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí.  

Odůvodnění:  

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a s ním související 
Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  

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

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  

Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 22 písm. d), 
nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  

Odůvodnění:  

Ve fázi návrhu zadání ÚP nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů předmětné koncepce 
na životní prostředí dle uvedeného zákona za předpokladu, že příslušný orgán ochrany přírody, kterým je 
Agentura ochrany přírody a krajiny – AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy, vyloučí významný vliv 
na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačí oblasti (území 
soustavy NATURA 2000). Z odůvodnění změny č. 1 ÚP Morávka vyplývá, že dle stanoviska Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod 
Radhoštěm, č. j. 2939/BE/2015 ze dne 24. 6. 2015, uvedený ÚP nemůže mít významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

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. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
9. Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 

stanovisko nepředložili 

10. Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, 738 01 Moravská Ostrava  

stanovisko nepředložili 

11. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 61500 Brno  

stanovisko nepředložili 
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12. Krajská veterinární správa pro MS kraj, Na Obvodu 1104/51,  703 00 Ostrava, 

č.j. SVS/2018/029805-T ze dne 7. 3. 2018 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro „vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka“.  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s předloženým 
„vydáním změny č. 1 Územního plánu Morávka“ souhlasí.  

Odůvodnění:  

Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „Veřejné vyhlášky oznamující zahájení 
řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka“ a skutečnosti, že v zahájeném řízení není řešena 
problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, 
které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.  

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2 

stanovisko nepředložili 

 
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

stanovisko nepředložili 

 
15. Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, č.j. 881/BE/2018-2 

ze dne 9. 4. 2018 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona na základě oznámení 
zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka toto stanovisko. K předloženému řízení 
o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka nemáme připomínek. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 
16. Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 

stanovisko nepředložili 

 
17. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1, č.j. MPO 

17875/2018 ze dne 7. 3. 2018 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství 
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) vydáváme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) následující 
stanovisko. S částmi řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, 
souhlasíme.  

Odůvodnění: 

V návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Morávka (dále je návrh územního plánu“) nejsou 
vymezeny nové plochy navržené k zástavbě. Navrhované změny respektují ochranu a využití nerostného 
bohatství v řešeném území.  

Vyhodnocení: bez připomínek 
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II.A.e.3 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K ROZHODNUTÍ 

O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MORÁVKA. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu územního plánu. K tomuto zaslali svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 
738 22 Frýdek-Místek, č. j. MMFM 80462/2018 ze dne 27. 6. 2018  

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 30.05.2018 
žádost o vyjádření k výše uvedenému návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka a po jeho 
prostudování vydává stanovisko 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, nemá k předloženému Návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Morávka připomínek. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF: 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona  
o ochraně ZPF uplatňuje dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany ZPF. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona 
o ochraně přírody a krajiny: 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody v kompetenci Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, se k výše uvedenému územnímu plánu 
nelze vyjádřit, neboť katastrální území Morávka je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 
a Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, zde není příslušným 
orgánem ochrany přírody. Územní plán je třeba projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
České republiky, Regionálním pracovištěm Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy se sídlem 
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 1 písm. k) zákona 
o odpadech:   

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-
Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán odpadového hospodářství 
k předloženému Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Morávka souhlasné stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního 
zákona: 

Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů souhlasí s Návrhem rozhodnutí 
o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Morávka bez připomínek. 

Vyhodnocení: bez připomínek 
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Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, č. j. MSK 80976/2018 ze dne 13. 6. 2018 

Dopisem doručeným dne 30. 5. 2018 jste v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon), vyzvali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu (dále jen „krajský úřad“) o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, 
uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Morávka.  

Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Morávka (dále jen „změna č. 1“), je Magistrát města 
Frýdku-Místku. Společné jednání o návrhu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona se konalo dne 4. 4. 2017, 
veřejné projednání dle § 52 odst. 1 stavebního zákona se uskutečnilo dne 18. 4. 2018.  

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se rozhodnutí o námitkách, které 
obsahuje vlastní odůvodnění, následně stává součástí opatření obecné povahy, kterým se vydává 
územní plán.  

V procesu pořizování územního plánu posuzuje krajský úřad návrh územního plánu z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Z uvedených 
hledisek se krajský úřad ve svém stanovisku vyjadřuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek.  

Z Politiky územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 vyplývá pro obec povinnost respektovat 
stanovené republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyplývá pro obec povinnost respektovat 
priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje, zařazení obce do Specifické oblasti 
Beskydy, krajinné oblasti Moravské Beskydy s převládajícím typem krajiny lesní. Obec je dotčena prvky 
územního systému ekologické stability:  

- Nadregionální biokoridory: K 101N, K 147H, K 147MB  

- Regionální biokoridory: 636, 638, 639, 640  

- Regionální biocentra: 124 - Gruníky, 155 – Křížové cesty, 166 – Malý Polom, 177 – Morávka, 
230 – Travný, 231 – Travný potok.  

Z předložených podkladů vyplývá, že k návrhu změny č. 1 byly uplatněny 2 připomínky 
a 1 námitka. Krajský úřad prověřil obsah jejich vyhodnocení a zjistil, že žádná z uplatněných připomínek 
a námitek nesměřuje do oblasti působnosti krajského úřadu, který se v procesu pořizování územního 
plánu vyjadřuje z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Závěr:  

Krajský úřad posoudil předložený návrh rozhodnutí o námitce a vyhodnocení připomínky 
uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Morávka z hlediska koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a dále z hlediska souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 a souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje a konstatuje, že z těchto hledisek nemá připomínky. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, č.j. MSK 80571/2018 ze dne 22. 6. 2018 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených 
veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává,  
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 
ÚP Morávka, toto koordinované stanovisko:  
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1/  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

 Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 
ÚP Morávka změna č. 1 (§ 53 odst. 1).  

 Odůvodnění:  

 Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 
změny č. 1 ÚP Morávka (Námitky a připomínky § 53 odst. 1). Z předloženého návrhu nevyplývají změny, 
které by měly negativní vliv na národní kulturní památku Památník partyzánského hnutí „Noční přechod“ 
v Morávce, tzn., nebudou tak ohroženy její pietní a historické hodnoty.  

2/  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.  

Odůvodnění:  

 Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Morávka, nenavrhuje v koncepci dopravy 
na síti silnic II. a III. třídy žádné změny.  

3/  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  

 Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 
písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní zákon“), nejsou 
vyhodnocením námitek a připomínek uplatněných k Návrhu změny č. 1 ÚP Morávka dotčeny.  

 Odůvodnění:  

 Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí, pokud tato dokumentace umisťuje na pozemky určené k funkci lesa (PUPFL) rekreační 
a sportovní stavby. Vyhodnocením námitek a připomínek nedojde k umístění sportovních a rekreačních 
staveb na PUPFL, a tímto zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny.  

4/  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

 Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.  

5/  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

 Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

 Obec Morávka se nachází na území CHKO Beskydy. Orgánem ochrany přírody, příslušným k 
zaujetí stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je AOPK ČR – Regionální 
pracoviště Správa CHKO Beskydy ve smyslu § 78 zákona.  

7/  zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  

 Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 17a 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
předložené vyhodnocení, nemá k uvedenému námitek a postupem projednání souhlasí.  

 Odůvodnění:  

 Z předloženého lze dovodit, že dochází k úpravám vyvolaným na základě předložených 
správních aktů vydaných k předmětným stavbám, přičemž zde naopak nedochází k úpravám, které by 
nevznikly na základě těchto podkladů, vydaných příslušným stavebním úřadem. Pořizovatel nevyhodnotil 
řešené území tak, že by zde docházelo k fakticky novým požadavkům řešeným na úkor zemědělské půdy 
náležící zemědělskému půdnímu fondu.  
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8/  zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nemá námitky k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územně plánovací dokumentace.  

 Odůvodnění:  

 Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k územně plánovací 
dokumentaci není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad 
vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou koncepcí 
Moravskoslezského kraje.  

9/  zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií)  

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

10/  zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  

 Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 22 písm. d), 
nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  

 Odůvodnění:  

 Ve fázi návrhu zadání změny č. 1 ÚP Morávka nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů 
předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona.  

Případnou podstatnou úpravu územního plánu krajský úřad jako příslušný úřad posoudí na základě § 53 
odst. 2 stavebního zákona.  

 Závěr  

Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných při projednání návrhu změny ÚP, ve smyslu § 53 odst. 1 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.   

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní 
správy IX, pracoviště: Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, č.j. MZP/2018/580/765,40925,  170.25,A/10 ze dne 
28. 6. 2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo 
vaši výzvu /v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ k uplatnění stanoviska k výše uvedeným návrhům. 

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 
13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po 
prostudování návrhů, že k nim nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, č. j. 
2087/BE/2018-2, ze dne 29. 6. 2018 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy (dále jen 

„Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební 
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zákon“) a podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona na základě výzvy k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č.1 územního plánu obce Morávka, 
ze dne 30.5.2018 toto vyjádření: 

Agentura nemá připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny č.1 územního plánu obce Morávka. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na obvodu 
1104/51, 703 00 Ostrava-Víkovice, č. j. SVS/2018/065943-T, ze dne 30. 5. 2018 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro „návrh změny č. 1 Územního plánu 
Morávka“.  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
s předloženým „návrhem změny č. 1 Územního plánu Morávka“ souhlasí.  

Odůvodnění:  

Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „Návrhu rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek změny č. 1 Územního plánu Morávka“ a skutečnosti, že v zahájeném 
řízení není řešena problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo manipulace s vedlejšími 
živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 

Vyhodnocení: bez připomínek 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, č. j. MPO 38960/2018, 
ze dne 4. 6. 2018 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství 
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka (dále jen “návrh rozhodnutí“) 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko. S návrhem rozhodnutí souhlasíme.  

Odůvodnění: Námitkám a připomínkám, kterým pořizovatel v návrhu rozhodnutí vyhověl, 
respektují ochranu a využití nerostného bohatství v řešeném území. Návrh územního plánu uvádí, 
že plochy pro povrchové dobývání nerostů nejsou v Morávce vymezeny a při nové výstavbě a v rámci 
změn staveb budou respektovány aktuální podmínky ochrany hlubinných ložisek nerostných surovin.   

Vyhodnocení: bez připomínek 
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II.A.f) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Posouzení územního plánu Morávka z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů není  
v rámci této Změny č. 1 Územního plánu Morávka zpracováno, vzhledem k tomu, že dle stanoviska 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov 
pod Radhoštěm, č. j. 2939/BE/2015 ze dne 24. 6. 2015 uvedený záměr nemůže mít významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR může významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost EVL či PO vyloučit. 

Dle stanoviska Krajského úřadu MS kraje, (OŽPaZ), 28. října 117, Ostrava, č. j. MSK 61928/2015 
ze dne 11. 6. 2015, není nutno změnu č. 1 ÚP Morávka posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

 

 

II.A.g) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 K NÁVRHU 
KONCEPCE PODLE §10g ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tomu, že KÚ Moravskoslezského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání Změny 
č. 1 ÚP Morávka posouzení vlivů na životní prostředí nevyžadoval, není doloženo.  

 

 

II.A.h) SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Vzhledem k tomu, že KÚ Moravskoslezského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání Změny 
č. 1 ÚP Morávka posouzení vlivů na životní prostředí nevyžadoval, není doloženo.  

 

 

II.A.i) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

II.A.i.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka bylo aktualizováno vymezení hranice zastavěného 
území podle aktuální digitalizované katastrální mapy, na základě doplňujících průzkumů v terénu, podle 
ortofotomapy a podle podkladů dodaných pořizovatelem a stavebním úřadem v rozsahu celého správního 
území Morávky. Zastavěné území bylo v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka aktualizováno k datu 31. 12. 
2017. 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka byla aktualizována hranice zastavěného území  
vymezená ve Zastavěné území je aktualizováno k 31. 12. 2017 a text 1. věty 2. bodu se ruší a nahrazuje 
novým, který zní: 

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka bylo zastavěné území aktualizováno k 31. 12. 2017. 

Nově digitalizovaná katastrální mapa vykazuje značné posuny oproti původnímu 
digitalizovanému podkladu katastrální mapy a neodstraňuje některé nesrovnalosti současného stavu 
využití území s údaji v katastru nemovitostí.    
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Katastrální úřad (KÚ) připomíná vlastníkům povinnost ohlásit změny údajů katastru týkající 
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá (KatZ 
§ 37, ods.1, písm, d). V budoucnosti bude KÚ provádět revizi údajů Katastru nemovitostí (KN), během 
které bude zjišťovat nesplnění této ohlašovací povinnosti a stanovovat odstranění nesouladů. Vlastníci si 
již dnes mohou zkontrolovat své nemovitosti a soulad katastrální mapy se skutečností na adrese 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, kde lze zobrazit i letecké snímky, a nesoulady odstranit. Je v zájmu 
vlastníků mít údaje v KN v souladu se skutečností. 

K zápisu údajů o stavbě, která je součástí pozemku (stavba i pozemek mají stejného vlastníka), 
jsou třeba ohlášení, geometrický plán (pokud obvod stavby na pozemku s druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří již není zobrazen v katastrální mapě nebo není shodný s hranicemi pozemku, na kterém 
je stavba postavena) a doklad o způsobu užívání stavby. Byla-li nově zapisovaná budova očíslována 
číslem popisným nebo číslem evidenčním do 30. června 2012 a toto číslo budovy není dosud evidováno 
v RÚIAN, je podkladem pro zápis budovy do katastru i doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla 
evidenčního  

Změna údajů o stavbě vyvolaná změnou jejího obvodu přístavbou se zapíše do katastru 
na základě ohlášení vlastníka stavby doloženého geometrickým plánem pro zaměření změny obvodu 
stavby, která je hlavní stavbou na pozemku a listinami, kterými vlastník dokládá povolení užívání stavby.  

Formuláře Ohlášení vlastníka jsou k dispozici na podatelně KÚ nebo na internetové adrese 
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx. Geometrické plány vyhotovují soukromí 
geodeti. Dokladem o způsobu užívání stavby je listina, ze které vyplývá jaký je charakter (způsob 
využití) stavby, kterou vydává stavební úřad, nebo územní souhlas v případě staveb, které nepodléhají 
ohlášení stavebnímu úřadu (od 16 do 25 m

2
) a který vydává obecní úřad. Požadované doklady pak 

vlastník předloží na podatelnu KÚ. Popsaný postup a doklady řeší jen jednoduché nesoulady, pokud 
mají stavba a pozemek rozdílné vlastníky nebo jsou na více parcelách různých vlastníků nebo jsou 
na pozemku různá věcná břemena, je třeba postupovat podle Návodu pro správu KN. 

Aktualizace zastavěného území Morávka je dokumentována na průsvitkách obsahujících, kromě 
úprav hranice zastavěného území, polohopis aktuální katastrální mapy, přiložených k výřezům výkresů 
ÚP Morávka: 

I.B.a) Výkres základního členění území, 

I.B.b) Hlavní výkres, 

II.B.a) Koordinační výkres.   

 

II.A.i.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 

HODNOT  

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka 
doplňuje o informaci o Aktualizaci č. 1. Politiky územního rozvoje České republiky z r. 2015. 

 

II.A.i.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 

PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 
Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:  

"I.A.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ", 

do něhož byla doplněna urbanistická kompozice a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a nový název kapitoly zní: 

"I.A.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ".   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx
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Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka neupravuje, pouze v souvislosti s aktualizací zastavěného 
území se v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka upravuje tabulka č. I.A.c1) ZASTAVITELNÉ PLOCHY vymezené 
územním plánem Morávka na konci kapitoly I.A.c). z níž se vypouští zastavitelné plochy Z 35 a Z 40 v celém 

rozsahu, byly  již zahrnuty do zastavěného území (výstavba na ní byla již realizována). Výměra zastavitelných ploch 
Z 59, Z 68, Z 74 a Z 78 byla  upravena (zmenšena) vzhledem k tomu, že na nic byla výstavba již z části realizována.  

 

II.A.i.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, se v rámci Změny č. 1 ÚP 
Morávka nemění.  

Pouze v podkapitole:  

i.4.1) DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

 v podkapitole:  

4.1.3) PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ, CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY, HIPOSTEZKY 
A TURISTICKÉ TRASY 

4.1.3.2) NÁVRH KONCEPCE ŘEŠENÍ  

se na konci doplňuje text:   

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka byla podle aktuálního zaměření dodaného Povodím Odry, s.p. 
upřesněna trasa (zastavitelná plocha Z78) navržené cyklistické stezky vedené po levém břehu řeky 
Morávky.  

 

II.A.i.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 

PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED 

POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

A PODOBNĚ 

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 
Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:  

"I.A.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", 

nový název kapitoly zní: 

"I.A.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN A PODOBNĚ". 

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka se 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 neupravuje.  
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II.A.i.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka není nutno text této kapitoly upravovat.  

 

II.A.i.7 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 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nedochází k návrhu nových veřejně prospěšných staveb 
ani k úpravě jejich vymezení. 

  

II.A.i.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nedochází k úpravě vymezení veřejně prospěšných 
staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

 

 

II.A.i.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nedochází k návrhu nových pploch a koridorů územních 
rezerv. Na základě požadavků vlastníků pozemků a v souladu s požadavkem obce obsaženým v bodě B 
Zadání Změny č. 1 ÚP Morávka byla západní část plochy územní rezervy R1 situovaná u místní 
komunikace a navazující na zastavěné území zařazena do zastavitelné plochy 1/Z4 a 1/Z5. Tato Změna 
nemá vliv na využitelnost zbývající plochy této územní rezervy. 

  

II.A.i.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ                           

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy plochy ani koridory, ve kterých je 
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území.  

 

II.A.i.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ                           

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU 

V ÚP Morávka ani v návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy plochy a koridory, 
ve kterých je prověření změn jejich využití území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

 

II.A.i.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou navrženy úpravy ve stanovení pořadí změn 
v území. 
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II.A.i.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 
Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:  

"I.A.o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT", 

z něhož se vypouští podmínka vypracování architektonické části projektové dokumentace jen 
autorizovaným architektem. Nový název kapitoly zní: 

"I.A.e) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB". 

Dále se ruší text této kapitoly a obsahuje pouze informaci o tom, že v ÚP Morávka ani v návrhu 
Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby. 

 

 

II.A.j) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Prognóza demografického vývoje v obci Morávka byla provedena v rámci ÚP Morávka                       
a v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka ji není nutno, s ohledem na poměrně krátkou dobu od zpracování 
ÚP Morávka, aktualizovat.    

 S ohledem na skutečnost, že Změna č. 1 ÚP Morávky nenavrhuje nové zastavitelné plochy 
a úbytek disponibilních ploch v důsledku realizace nových staveb je zanedbatelný, není zpracování 
kapitoly Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch nutné. 

  

      

II.A.k) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Změna č. 1 ÚP Morávka nenavrhuje záměry vyžadující koordinaci se sousedními obcemi 
z hlediska širších vztahů.   

 

 

II.A.l) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ÚPRAVU 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP MORÁVKA  

II.A.l.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  

Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Morávka, tak jak bylo, po projednání v souladu 
s obecně závaznými předpisy, schváleno dne 7. 12. 2015 Zastupitelstvem obce Morávka obsahuje jediný 
předmět a to je úprava vymezení zastavěného území na parcele č. 3705/2 podle stávajícího způsobu 
využití území, který není v souladu s údaji obsaženými v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že pro 
území Morávka byla Katastrálním úřadem aktualizována a digitalizována katastrální mapa, která vykazuje 
značné posuny hranic parcel oproti původnímu mapovému podkladu, byly při aktualizaci zastavěného 
území, na základě požadavku obce, upraveny ještě některé další nesrovnalosti ve vymezení zastavěného 
území a funkčního využití vybraných pozemků: 

- na základě zaměření, dodaného Povodím Odry, s.p. Ostrava byl upřesněn tok, který není 
vymezen v aktuální katastrální mapě (je součástí lesního pozemku) a trasa navržené cyklistické 
stezky vedené po jeho levobřežní hrázi; 

- na základě požadavku obce ze dne 9. 1. a 23. 1. 2017 a na základě zaměření skutečného stavu 
využití území bylo upraveno vymezení zastavěného území u zemědělské usedlosti pana Loryše 
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a na základě požadavku stavebního úřadu byla v rámci tohoto zastavěného území z plochy 
smíšené obytné - vesnické (SV) vyčleněna plocha výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ) 
z důvodu, že na této části zastavěného území je provozován objekt pro zemědělskou živočišnou 
výrobu, který je neslučitelný s regulativy ploch smíšených obytných - vesnických.    

- na základě požadavku obce ze dne 25. 1. 2017 bylo podle skutečného stavu využití území 
upraveno vymezení zastavěného území v prostoru mezi sběrným místem (dvorem) 
a autokempinkem do kterého bylo zahrnuto veřejné prostranství využívané již delší dobu (cca 50 
let) jako parkoviště, ale v katastru nemovitostí je tato plocha stále vedena jako lesní pozemek.   

- na základě požadavku obce ze dne 25. 1. 2017 bylo podle skutečného stavu využití území 
upraveno vymezení zastavěného území u zemědělské usedlosti paní Uhrové a na základě 
požadavku stavebního úřadu byla v rámci tohoto zastavěného území z plochy smíšené obytné - 
vesnické (SV) vyčleněna plocha výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ) z důvodu, 
že na této části zastavěného území je provozován objekt pro zemědělskou živočišnou výrobu, 
který je neslučitelný s regulativy ploch smíšených obytných - vesnických.    

Návrh Změny č. 1 ÚP Morávka splňuje požadavky tohoto zadání s komentářem k jednotlivým 
jeho bodům: 

 

a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA 
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO 
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.  

a.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavitelného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch  

a.1.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

1. Při zpracování Změny č. 1 ÚP Morávka respektovat Politiku územního rozvoje (PÚR) České 
republiky (ČR), ve znění Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené usnesením vlády č. 276 dne 
15. 4. 2015: 

 PÚR stanovují priority územního plánování, pro dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí, 
které jsou upřesněny v ZÚR Moravskoslezského kraje. 

 PÚR zařazuje jižní okraj ORP Frýdek – Místek do specifické oblasti SOB2 Beskydy, ZÚR  
Moravskoslezského kraje potvrzuje zařazení obce Morávka do této specifické oblasti 
a upřesňuje úkoly pro územní plánování, stanovené pro tuto oblast v PÚR ČR.  

 Politika územního rozvoje ČR 2008, ve znění Aktualizace č. 1, nemá na katastrální území 
obce Morávka žádné další konkrétní požadavky.   

Vyhodnoceni požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje je součástí kapitoly II.A.b.1 
PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY tohoto odůvodnění. 
 

a.1.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem   

ZÚR MSK stanovují v kapitole A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, týkající se urbanistické koncepce. Území obce Morávka 
se týkají:  

1. Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:  

⇒  kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení 
ve východní části kraje:  

∗ v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek - Místek a Třinec                        
po Jablunkov.  
Upřesněním vymezení zastavěného území se zlepší podmínky rozvoje v oblasti bydlení 
a souvisejících funkcí a tím dojde k posílení těchto kooperačních vazeb.    
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6.  Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání 
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou 
ve volné krajině.  
Změna č. 1 ÚP Morávka obsahuje pouze návrh upřesnění vymezení zastavěného území 
pro bydlení – individuální v rodinných domech vesnické - BV, veřejného prostranství - s převahou 
zpevněných ploch - PV, smíšeného obytného - vesnického - SV a ploch výroby a skladování - 
zemědělské výroby - VZ. 

7.  Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce 
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.  

 Součástí Změny č. 1 ÚP Morávka není návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury.  

8.  Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd; vytváření 
podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit 
cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.  

 Součástí návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka není návrh sportovně rekreačních zařízení a záměry 
obsažené v této změně nepředstavují překážky pro rozvoj atraktivity obce v oblasti cestovního 
ruchu.  

9.  Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci 
v nejvíce exponovaných prostorech (viz kap. B, C a E).  

 Součástí návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou záměry na realizaci staveb pro rodinnou 
rekreaci. 

10.  Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.   
 Součástí návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Morávka nejsou požadavky na řešení hromadné osobní 

dopravy.  

11.  Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy 
a cyklodopravy) v návaznosti na:  

∗  ostatní dopravní systémy kraje  

∗  systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska  

 včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních 
a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.  

 Součástí návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Morávka není řešení pěších a cyklistických tras                      
a stezek, pouze upřesnění navržené cyklistické stezky podél řeky Morávky. 

Požadavky k bodům: 

13.  Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální                   
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného 
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy.   

14.  Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy) včetně ochrany 
pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp. kulturně 
historických dominant.   

15.  Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území 
kraje.  

16. Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.  

 nebyly v rámci návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Morávka stanoveny. 

Změna č. 1 ÚP Morávka respektuje koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje 
týkající se urbanistické koncepce. 

 

a.1.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

1. Územně analytické podklady MSK byly projednány v Zastupitelstvu MSK 22. 4. 2009. 
Následovaly aktualizace v roce 2011 a 2013.  
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V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka byl prověřen soulad ÚP s Aktualizací č. 4 ÚAP ORP Frýdek - 
Místek z r. 2016, které jsou podkladem pro aktualizaci ÚAP MSK. 

2. Územně analytické podklady ORP Frýdek - Místek ve smyslu ustanovení § 26 stavebního zákona 
pořídil v r. 2008 Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu. 
V r. 2010, 2012 a 2014 byly zpracovány aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje pro správní 
obvod ORP Frýdek - Místek, které navazují na 1. verzi tohoto dokumentu.  

 V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka byl prověřen soulad ÚP s Aktualizací č. 4 ÚAP ORP Frýdek - 
Místek z r. 2016.   

3. V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka bylo aktualizováno zastavěné území na základě podkladů 
dodaných obcí a pořizovatelem a doplňujících průzkumů. 

4. Navrhovaná Změna č. 1 ÚP Morávka přispívá k rozvoji silných stránek území, využití potenciálů 
obce shrnutý v jeho příležitostech, snižování rizik a redukci slabých stránek území.  

5. Změna č. 1 ÚP Morávka respektuje při stanovení urbanistické koncepce v ÚP jevy uvedené 
v ÚAP ORP Frýdek – Místek pro obec Morávka: 

A. Hodnoty v území  

B. Problémy k řešení urbanistických a hygienických závad v území 

C. Záměry v území  

D. Limity v území 

 

a.1.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nebyly stanoveny.  

 

a.2) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

a.2.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Z PÚR ČR, ve znění její Aktualizace č. 1, vyplývají obecné republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, týkající se koncepce uspořádání krajiny, ty jsou 
upřesněny v ZÚR Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejich respektování je součástí 
kapitoly II.A.b.1 PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY tohoto odůvodnění.  

 

a.2.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

ZÚR MSK stanovují v kapitole A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, týkající se koncepce uspořádání krajiny. Území obce 
Morávka se týkají:  

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

Obec Morávka je součástí specifické oblasti republikového významu:  

SOB2 – Beskydy 

Úkoly pro územní plánování  

- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb                    
a souvislostí s přilehlým územím Zlínského kraje a Slovenska.  

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy.  

- Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace opatření pro akumulaci 
povrchových vod v lokalitách morfologicky a hydrologicky vhodných.  
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Změna č. 1 ÚP Morávka, ve smyslu zadání tyto úkoly neřeší.  

D. PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ REZERVY 

Území obce Morávka se týkají pouze plochy a koridory ÚSES: 

D.IV. PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES  

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka jsou respektovány plochy a koridory regionálního ÚSES 
vymezené v ZÚR Moravskoslezského kraje, které byly v rámci ÚP Morávka upřesněny. 

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, 
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

ZÚR vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 
Moravskoslezského kraje a stanovují zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce 
jejich ochrany a rozvoje.  
Ty, které se týkají území Morávka, jsou v rámci Změny č. 1 ÚP Morávka respektovány.  

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka jsou respektovány podmínky ochrany: 
OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU Moravské Beskydy, krajiny lesní. 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka jsou respektovány závěry 
ÚZEMNÍ STUDIE CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Změna č. 1 ÚP Morávka respektuje koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje 
týkající se koncepce uspořádání krajiny. 

 

a.2.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Změna č. 1 ÚP Morávka je dle ÚAP Frýdek – Místek nutno respektuje a chrání:  

A. Hodnoty v území  

B. Problémy k řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad v území 

C. Záměry v území  

D. Limity v území 

 

a.2.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny. 

 

a.3) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn 

a.3.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Z PÚR ČR 2008, ve znění její Aktualizace č. 1,  vyplývají obecné republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, týkající se koncepce veřejné infrastruktury, ty jsou 
upřesněny v ZÚR Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejich respektování je součástí 
kapitoly II.A.b.1 PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY tohoto odůvodnění. 

 

a.3.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

ZÚR MSK stanovují v kapitole A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, týkající se koncepce veřejné infrastruktury. Území obce 
Morávka se týkají:  
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- Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce 
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění                       
a čištění odpadních vod. 

- Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy                                   
a cyklodopravy) v návaznosti na  ostatní dopravní systémy kraje,  systém pěších 
a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; včetně preference jejich 
vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních a účelových 
komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. 

Obec Morávka se podle ZÚR MSK, kapitoly C. SPECIFICKÉ OBLASTI, nachází ve specifické 
oblasti SOB2 Beskydy. Pro obec Morávka platí tyto požadavky na využití území, kritéria                           
a podmínky pro rozhodování o změnách v území týkající se koncepce veřejné infrastruktury: 

Úkoly: 
10.  Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.   

11.  Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy                     
a cyklodopravy) v návaznosti na:  

∗  ostatní dopravní systémy kraje  

∗  systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska  

 včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných 
místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.  

 Součástí návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka není řešení pěších a cyklistických tras a stezek, 
pouze upřenění návrhu cyklistické stezky vedené podél toku Morávky. 

Úkoly: 

13.  Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální                   
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného                   
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy.   

14.  Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří                       
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů                     
a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant.   

15.  Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách 
území kraje.  

16. Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.  
 nejsou v rámci návrh Změny č. 1 ÚP Morávka řešeny. 

 

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

Obec Morávka je součástí specifické oblasti republikového významu SOB2 – Beskydy.  

Řešení Změny č. 1 ÚP Morávka respektuje: 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 
stanovené ZÚR Moravskoslezského kraje, týkající se obce Morávka a z nich vyplývající:  

Úkoly pro územní plánování  

- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím Slovenska.  

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy.  

- Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace opatření pro akumulaci 
povrchových vod v lokalitách morfologicky a hydrologicky vhodných. 

které Změna č. 1 ÚP Morávka neřeší.   

Změna č. 1 Územní plán Morávka respektuje koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského 
kraje týkající se koncepce veřejné infrastruktury. 
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a.3.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Řešení Změny č. 1 ÚP Morávka respektuje: 

A. Záměry v území  

B. Limity v území 

D. Pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. 

 

a.3.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny. 

 

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT  

b.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z politiky územního rozvoje nejsou stanoveny. 

b.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z nadřazené územně plánovací dokumentace 
vydané krajem nejsou stanoveny. 

b.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z nadřazené územně plánovací dokumentace 
vydané krajem nejsou stanoveny. 

b.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny. 

 

c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNO UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

c.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z politiky územního rozvoje nejsou stanoveny. 

 

c.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Mezi veřejně prospěšná opatření jsou v ÚP Morávka zařazeny prvky územního systému 
ekologické stability.  
Záměry obsažené ve Změně č. 1 ÚP Morávka do těchto prvků nezasahují. 

      

c.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Změna č. 1 ÚP Morávka nenavrhuje změny ve vymezení veřejně prospěšných staveb.  
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c.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny. 

 

d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI  

d.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z politiky územního rozvoje nejsou stanoveny. 

 

d.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z územně plánovací dokumentace kraje nejsou 
stanoveny. 

 

d.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách                                      
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci nejsou stanoveny. 

 

d.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny.  

 

e) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ  

e.1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z politiky územního rozvoje nejsou stanoveny. 

e.2) Upřesnění požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Konkrétní požadavky vyplývající pro ÚP Morávka z územně plánovací dokumentace kraje nejsou 
stanoveny. 

 

e.3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Změna č. 1 Územního plánu Morávka je zpracována bez variant řešení. 

 

e.4) Další požadavky, např. požadavky vyplývající ze zpráv o uplatňování územního plánu 
podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Nejsou stanoveny.  

 

f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMÍHO PLÁNU 
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ  
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Obsah textové i grafické části návrhu ÚP bude zpracován v souladu s  přílohou č. 7 vyhlášky                  
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci 
územně plánovací činnosti. Textová část bude zpracováním odpovídat formě opatření obecné 
povahy. Grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 5 000. 
Textová část odůvodnění bude upravena do podoby, kdy bude možné část odůvodnění, 
zpracované pořizovatelem, kontinuálně připojit. 

I.  Změna č. 1 Územního plánu Morávka obsahuje: 
I.A. Textovou část – návrh úpravy textové části ÚP Morávka formou změn a doplňků, 
 vyvolané touto změnou. 
I.B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů ÚP Morávka, ve kterých se navržená 
 změna projeví, se zřetelným vyznačením grafických úprav:   

I.B.a) Výkres základního členění území      v měřítku 1 : 5 000 
I.B.b) Hlavní výkres        
I.B.b.1) Hlavní výkres      v měřítku 1 : 5 000 
I.B.b.2) Koncepce dopravní a technické infrastruktury   v měřítku 1 : 5 000 
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  v měřítku 1 : 5 000 

II. Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Morávka obsahuje: 
II.A. Textovou část – návrh úpravy textové části ÚP Morávka formou změn a doplňků, 
 vyvolané touto změnou. 
II.B.  Grafickou část, která bude obsahovat výřezy výkresů ÚP Morávka, ve kterých se 
 navržená změna projeví, se zřetelným vyznačením grafických úprav: 

II.B.a) Koordinační výkres      v měřítku 1 : 5 000 
II.B.b) Výkres širších vztahů     v měřítku 1 :100 000  
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  v měřítku 1 : 5 000 
II.B.d) Doplňující výkresy         
II.B.d.1) Výkres dopravy     v měřítku 1 : 5 000 
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství    v měřítku 1 : 5 000 
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů     v měřítku 1 : 5 000 

Grafická část dokumentace Změny č. 1 ÚP Morávka je provedena jako průsvitky obsahující 
aktuální katastrální mapu a graficky postižitelné změny přiložené na výřezy původních výkresů 
ÚP Morávka. 
Změna č. 1 Územního plánu Morávka bude vyhotoven ve 4 vyhotoveních a předán v papírové 
(tiskové sestavy) a digitální podobě (soubory na CD-ROM). Pro účely společného jednání budou 
předány 2 vyhotovení, po projednání a případné úpravě řešení územního plánu před veřejným 
projednáním (včetně již dříve předaných vyhotovení) bude provedena úprava těchto dvou 
vyhotovení. Po vydání územního plánu zastupitelstvem obce bude proveden dotisk dokumentace 
do celkového počtu 4 výtisků včetně digitální podoby. 
Změna č. 1 ÚP Morávka je vyhotovena v požadovaném rozsahu, obsahu i počtu vyhotovení. 

g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

Dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Beskydy, 
Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm, č. j. 2939/BE/2015 ze dne 24. 6. 2015 uvedený záměr 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR může významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL či PO vyloučit. 

Dle stanoviska Krajského úřadu MS kraje, (OŽPaZ), 28. října 117, Ostrava, č. j. MSK 61928/2015 
ze dne 11. 6. 2015, není nutno změnu č. 1 ÚP Morávka posoudit podle § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Na základě těchto stanovisek Změna č. 1 ÚP Morávka neobsahuje vyhodnocení 
předpokládaných vlivů změny č. 1 Územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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II.A.l.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP 

MORÁVKA PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ PODLE § 50 ODST. 1  

Na základě výsledků projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka v souladu s ustanovením § 50 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, zaslal pořizovatel zhotoviteli dne 9. 11. 2017 "Źádost 
o úpravu návrhu územního plánu". Součástí této žádosti bylo vyhodnocení společného jednání o návrhu 
změny č. 1 ÚP Morávka, které obsahovalo požadavky na úpravu vzešlé z připomínek veřejnosti (způsob 
jejich plnění je popsán kurzivou): 

Obecní úřad Raškovice, stavební úřad    

Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice na základě vyvěšeného zpracovaného návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Morávka uplatňuje následující připomínky: 

1)  Sport Morávka a.s. Morávka č.p. 232, 739 04 Pražmo – bylo vydáno územní rozhodnutí 
a stavební povolení na stavbu „Osvětlení lyžařského areálu SKI Morávka Sviňorky“ část pozemků 
není zahrnuta v zóně OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.  

2)  Obec Morávka, Morávka čp. 125 – bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Rozšíření 
zasněžovacího systému“ tato stavba byla kolaudována a plocha není rovněž v zóně OS 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

3)  Obec Morávka, Morávka čp. 125 – bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území pro realizaci 
„Turistické sjezdovky“ není rovněž v zóně OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

4)  Sport Morávka a.s., Morávka č.p. 232 – bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území 
pro realizaci „Cyklokrosové trati – BIKE PARKU“ i tato plocha není zakreslena v zóně OS 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

5)  Sportovní klub Morávka, Morávka 232, 739 04 Pražmo – bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu „Centrum GALERIE Morávka“ plocha určená pro stavbu není zakreslena v zóně OK 
občanské vybavení – komerční zařízení, která přiléhá k lokalitě REIT Jízdárna pod Lipovým, 
s.r.o. k. ú. Morávka. 

Stavební úřad Vás na základě výše uvedeného žádá o zapracování ploch vydaných stavebních 
povolení a územních rozhodnutí podle bodů 1) až 4) do návrhu změny č. 1 územního plánu Morávka, 
Pro lepší orientaci jsou v příloze tohoto dopisu kopie vydaných rozhodnutí, které jsou v jednotlivých 
bodech citovány.  

Na základě přiložených podkladů budou pozemky částečně zahrnuty do nezastavitelného území 
do plochy umožňující využití pro turistickou sjezdovku, cyklokrosovou trať – BIKE PARK s možností 
umístění zasněžovacího systému a osvětlení, bez možnosti umístění budov.  

V současné době jsou dle sdělení stavebního úřadu stavby zasněžovacího systému a osvětlení 
zkolaudovány, popřípadě před dokončením. Stavby se nachází na pozemcích, které v době povolení 
staveb byly platnou územně plánovací dokumentací zahrnuty do zóny, která toto využití umožňovala. 

V rámci úpravy návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka pro veřejné projednání byl stávající stavební 
objekt parc. č. 2211 včetně přilehlých ploch směrem ke komunikaci zahrnut do zastavěného území. 
Plochy areálu lyžařské sjezdovky a "cyklokrosové trati - bike parku" byly na základě dodaných podkladů 
zahrnuty do nově navržené plochy s rozdílným způsobem využití - plochy smíšené nezastavěného území 
- lyžařské svahy, která umožňuje, kromě souvisejících staveb pro sjezdové lyžování a cyklokrosu 
realizovat zasněžovací systémy, osvětlení apod. 

Bod 5) nevyhovuje se 

V rámci pořizování změny č. 1 nového Územního plánu Morávka nebudou pozemky na stavbu 
Centrum GALERIE Morávka zahrnuty do zastavitelných ploch, jak bylo uvedeno v Územním plánu obce 
Morávka návrh změny č. 1, který byl zastupitelstvem obce Morávka projednán a schválen dne 26. dubna 
2006. 

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka pro veřejné projednání nebude vymezována nová zastavitelná 
plocha. Pokud na základě dřívějších rozhodnutí bude stavba realizována, bude následně zahrnuta 
do zastavěného území v rámci jeho  aktualizace. 
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Výše uvedené úpravy respektují záznam z jednání konaného dne 8. 8. 2017 za účasti zástupce 
stavebního úřadu, starostky obce, pořizovatele a zhotovitele. 

Při pořizování Změny č. 1 ÚP Morávka byla zjištěna nesrovnalost ÚP Morávka s katastrem 
nemovitostí u objektu ev. č. 601, p. č. st. 402 v k.ú. Morávka, prosíme o úpravu jako stávající stav.  

V rámci Změny č. 1 ÚP Morávka pro veřejné projednání byla zahrnuta část parcely č. 1848, 
1850/1 a celá parcela č. 402, na níž se nachází stávající rekreační chalupa ev. č. 601 do zastavěného 
území. 

Na základě požadavku pořizovatele byly upraveny definice pojmů týkající se staveb 
pro skladování sena a slámy, které v tabulce ploch zemědělských nahradily polní nezastřešené sklady 
biomasy (sena a slámy). 

Zastavěné území bylo na základě aktuální katastrální mapy aktualizováno k 31. 12. 2017. 

Dále byly upraveny názvy kapitol:  

I.A.c)   URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ                                                                                                 

I.A.e)  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, 
OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
APOD. 

I.A.o)  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

v souladu s novelou stavebního zákona.  

 

II.A.l.3 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP 

MORÁVKA PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ PODLE § 52 ODST. 1  

Z vyhodnocení výsledku veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Morávka nevyplynuly žádné 
požadavky na úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka. 

 

  

II.A.m) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

Změna č. 1 ÚP Morávka nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje. 

 
 

II.A.n) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

 Návrh Změny č. 1 neobsahuje záměry, které představují zábor  zemědělského půdního fondu ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa.  
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II.A.o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ  

REIT Jízdárna pod Lipovým s r.o., Morávka 232, 739 05 Pražmo 

Sportovní klub Morávka z.s., Morávka 232, 739 05 Pražmo, zaevidováno pod č.j.  MMFM 
59275/2018 ze dne 23. 4. 2018 

Vlastnictví pozemků a staveb dotčených námitkou, parcely v katastrálním území Morávka: 

1. Parc. č. st. 75/1, LV 1863 – vlastníkem je REIT Jízdárna pod Lipovým s r.o., IČ 25363026, se 
sídlem Morávka 232, tato st. parcela je součástí stavby „Centrum galerie Morávka“ dotčené 
námitkou 

2.  Parc. č. 339, 337/1, 338, LV 1492 – vlastníkem je Sportovní klub Morávka z.s., IČ: 68334681, se 
sídlem Morávka 232, 739 05 Pražmo, parcely jsou součástí stavby „Centrum galerie Morávka“ 
a jsou dotčeny námitkou 

Tímto podáváme námitku – namítáme nesprávné vymezení zastavěného území a zastavitelných 
ploch katastrální území Morávka, na pozemcích p. č. 339, 337/1, 338, námitkou jsou dotčeny pozemky 
v katastrálním území Morávka p. č. 339, 337/1, 338. 

Požadujeme, aby byly tyto výše uvedené pozemky vymezeny v souladu s platným stavebním 
povolením „Centrum galerie Morávka“ a zařazeny do zóny OK občanské vybavení. Požadujeme tedy 
odstranění vady územního plánu, která znemožňuje upravenou realizaci povolené stavby „Centrum 
galerie Morávka“.  

Odůvodnění – Na pozemcích p. č. 75/1, 75/3, 339, 338 a 337/1 – podle stavebního povolení 
ze dne 6.10.2009 (po přečíslování části těchto pozemků Katastrálním úřadem se nově toto odůvodnění 
týká pozemků katastrální území Morávka č. parc. 4551, 75/7 a 75/6) bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu „Centrum galerie Morávka“, viz stavební povolení přiložené v příloze 
sp. zn.:1035/2009/SÚ/Olš/330. Stavební povolení přikládám v příloze. Stavební povolení na stavbu 
„Centrum galerie Morávka“ bylo konzumováno a byly zahájeny stavební práce viz „Oznámení zahájení 
stavebních prací“ ze dne 10. 7. 2011, přiloženo v příloze. Toto oznámení bylo potvrzené stavebním 
úřadem v Raškovicích. V územním plánu není zohledněna skutečnost, že na stavbě „Centrum galerie 
Morávka“, resp. na předmětných pozemcích byla zahájena stavební činnost.  

Na předmětných pozemcích máme nadále zájem realizovat povolenou stavbu s modifikací 
a úpravou odpovídající současným požadavkům trhu. Mimo to jsme v úspěšném jednání se silným 
finančním investorem, který realizaci projektu podporuje ovšem s podmínkou uvedení územního plánu 
do souladu s vydanými povoleními. Tedy odstranění vady územního plánu, která znemožňuje upravenou 
realizaci povolené stavby.   

 Návrh rozhodnutí o námitce: nevyhovuje se  

Odůvodnění: 

Pořizovatel vyhodnotil podání jako námitku. Námitka byla podána ve lhůtě stanovené zákonem. 
Dle zjištění v katastru nemovitostí je podatel námitky vlastníkem pozemku p. č. 339, 337/1, 338 k. ú. 
Morávka. 

Dle přiložených podkladů podatelem byla stavebním povolením č.j. sp. zn. 1035/2009/SÚ/Olš/330 
(nabytí právní moci 6. 10. 2009) povolena stavba „Centrum GALERIE Morávka“ na pozemcích 
p. č. st. 75/1, 75/3, 339, 338, 337/1 k. ú. Morávka. Stavební povolení bylo vydáno v době, kdy byla platná 
změna č. 1 Územního plánu obce Morávka („původní“ územní plán). Změna č. 1 Územního plánu obce 
Morávka byla schválena dne 26. 4. 2006. V této změně byly pozemky určené pro stavbu Centrum 
GALERIE Morávka zahrnuty do zóny UBR – urbanizované zóny rekreačního bydlení, a pro tuto zónu byly 
i stanoveny regulace funkčního uspořádání území. Charakteristika zóny bydlení rekreačního (UBR) byla 
doplněna o zařazení areálu penzionu „Jízdárna“ s navrženou dostavbou jezdeckého areálu a nového 
ubytovacího zařízení s vodními atrakcemi (relaxačním centrem Morávka). Vydání stavebního povolení 
na stavbu „Centrum GALERIE Morávka“ tedy bylo v souladu s Územním plánem obce Morávka a jeho 
změnami. Dle sdělení stavebního úřadu je stavební povolení na stavbu „Centrum GALERIE Morávka“ 
stále platné, v roce 2011 bylo podáno na stavební úřad oznámení zahájení stavebních prací, toto 
oznámení bylo stavebním úřadem potvrzeno a pořizovatel má za to, že bylo tedy stavebním úřadem 
fyzicky ověřeno zahájení prací. Stavbu lze tedy v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení dokončit 
i přes to, že platný Územní plán Morávka (nabytí účinnosti dne 1. 10. 2014) na uvedených pozemcích 
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nevymezuje funkční plochu pro danou stavbu. Po řádném dokončení stavby a zapsání do katastru 
nemovitostí bude následně v nejbližší změně územního plánu aktualizováno zastavěné území. 

V současně platné územně plánovací dokumentaci – Územním plánu Morávka, jsou předmětné 
pozemky p. č. 339, 337/1, 338 k. ú. Morávka vymezeny jako plocha zemědělské pozemky (NZ), část 
pozemku p. č. 339 k. ú. Morávka se nachází v zastavěném území v ploše občanské vybavení – komerční 
zařízení (OK). Hlavním využitím plochy OK jsou mimo jiné stavby pro obchod (do 2000 m

2 
prodejní 

plochy), stravování, ubytování, služby. Hlavním využitím plochy NZ je zemědělská rostlinná a živočišná 
výroba (pastvinářství), údržba krajiny.  

Pořizování nového Územního plánu Morávka bylo zahájeno v roce 2011. Při pořizování nové 
územně plánovací dokumentace se vytváří nová urbanistická koncepce a neznamená to, že pokud 
v původním územním plánu (Územní plán obce Morávka) byly pozemky zařazeny do zóny rekreačního 
bydlení, musí být toto zařazení v nově pořizované územně plánovací dokumentaci respektováno. Mimo 
jiné také z důvodu změny legislativy, tj. odlišného pojetí členění území tak, jak to stanovuje vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, § 3 se plochy s rozdílným způsobem využití vymezují dle stávajícího 
nebo požadovaného způsobu využití. Stávající využití zjišťuje projektant územního plánu průzkumem 
v terénu, na obecním úřadě apod. V rámci pořizování územně plánovací dokumentace stavební zákon 
každému umožňuje se ve všech fázích seznámit s návrhem zadání a následně i návrhem řešení 
územního plánu a uplatnit své požadavky, připomínky nebo námitky k tomuto návrhu. V rámci pořizování 
Územního plánu Morávka (zahájení projednávání v roce 2011, nabytí účinnosti 1. 10. 2014) nebyly 
vzneseny ze strany vlastníka pozemků žádné podněty na zařazení předmětných pozemků do jiné funkční 
plochy a nebyly předloženy žádné relevantní podklady pro změnu. V rámci průzkumů a rozborů 
projektant zřejmě nezjistil žádné skutečnosti, které by svědčily o zařazení pozemků do jiné funkční 
plochy. V Územním plánu Morávka byly tedy předmětné pozemky převážně zařazeny do plochy 
zemědělské pozemky (NZ).  

Podkladem pro tvorbu územního plánu je katastrální mapa. Dle zjištění v katastru nemovitostí 
se na uvedený pozemcích nenachází žádná stavba. Nejedná se tedy o zastavěné pozemky a nelze tedy 
tyto pozemky v územním plánu zahrnout do zastavěného území. Dle zákona č. 183/2006 Sb., § 58, 
se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu a dále pozemky vně intravilánu a to - zastavěné 
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy 
na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství, další pozemky, které jsou 
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. 
Pozemky tedy dle výše uvedeného nebyly v Územním plánu Morávka zahrnuty do zastavěného území.   

Předmětem nyní projednávané změny č. 1 Územního plánu Morávka je pouze jedna žádost, jde 
o úpravu vymezení zastavěného území na parcele č. 3705/2 k. ú. Morávka podle stávajícího způsobu 
využití území, který není v souladu s údaji obsaženými v katastru nemovitostí, žádný jiný požadavek 
nebyl změnou č. 1 Územního plánu Morávka řešen. Pořizovatel se domnívá, že pozemky p. č. 339, 
338, 337/1 k. ú. Morávka – ve vlastnictví podatele námitky – nejsou dotčeny návrhem řešení změny č. 1 
Územního plánu Morávka. Změna č. 1 Územního plánu Morávka nevymezuje žádné nové zastavitelné 
plochy, a touto změnou je aktualizováno zastavěné území.  

Vyhověním požadavku a vymezením nové zastavitelné plochy by došlo k podstatné úpravě 
návrhu územního plánu a dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů je potřeba upravený návrh v rozsahu těchto úprav projednat na opakovaném veřejném 
projednání.  Proces pořízení územního plánu se tímto prodlouží o cca několik měsíců. Pořizovatel vzal 
v úvahu předložené podklady a má za to, že další úpravy územního plánu vyvolané podatelem námitky 
jsou bezpředmětné vzhledem k tomu, že stavební povolení na stavbu „Centrum GALERIE Morávka“ je 
platné (bylo vydáno v době, kdy to územně plánovací dokumentace umožňovala), a stavbu lze realizovat 
i bez vymezení zastavitelné plochy. Nejedná se tedy o vadu územního plánu, protože územní plán 
neznemožňuje realizaci uvedené stavby v rozsahu již vydaného a platného stavebního povolení.  

Poučení: Proti rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 
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II.A.p) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI PROJEDNÁNÍ 
DLE § 50 A 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

II.A.p.1 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI PROJEDNÁNÍ DLE § 50 

STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo, sp. zn. 544/2017/SÚ, 
Olš/327 ze dne 10. 4. 2017 (zaevidováno pod č.j. 49993/2017 dne 11. 4. 2017) 

Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice na základě vyvěšeného zpracovaného návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Morávka uplatňuje následující připomínky: 

1)  Sport Morávka a.s. Morávka č.p. 232, 739 04 Pražmo – bylo vydáno územní rozhodnutí 
a stavební povolení na stavbu „Osvětlení lyžařského areálu SKI Morávka Sviňorky“ část pozemků 
není zahrnuta v zóně OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.  

2)  Obec Morávka, Morávka čp. 125 – bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Rozšíření 
zasněžovacího systému“ tato stavba byla kolaudována a plocha není rovněž v zóně OS 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

3)  Obec Morávka, Morávka čp. 125 – bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území pro realizaci 
„Turistické sjezdovky“ není rovněž v zóně OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

4)  Sport Morávka a.s., Morávka č.p. 232 – bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území 
pro realizaci „Cyklokrosové trati – BIKE PARKU“ i tato plocha není zakreslena v zóně OS 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

5)  Sportovní klub Morávka, Morávka 232, 739 04 Pražmo – bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu „Centrum GALERIE Morávka“ plocha určená pro stavbu není zakreslena v zóně OK 
občanské vybavení – komerční zařízení, která přiléhá k lokalitě REIT Jízdárna pod Lipovým, 
s.r.o. k. ú. Morávka. 

Stavební úřad Vás na základě výše uvedeného žádá o zapracování ploch vydaných stavebních 
povolení a územních rozhodnutí do návrhu změny č. 1 územního plánu Morávka, Pro lepší orientaci jsou 
v příloze tohoto dopisu kopie vydaných rozhodnutí, které jsou v jednotlivých bodech citovány.  

Dne 12. 10. 2017 pod. č. j. MMFM 136029/2017 došlo doplnění  výše uvedené připomínky 
o následující text: 

Stavební úřad na základě výše uvedeného žádal o zapracování ploch vydaných stavebních 
povolení a územních rozhodnutí do návrhu změny č. 1 územního plánu Morávka. Pro lepší orientaci 
v příloze tohoto dopisu zaslal kopie vydaných rozhodnutí, které jsou v jednotlivých bodech citovány.  

Na základě ústního požadavku byly pak zaslány 24.8.2017 emailem, kopie jednotlivých podání 
stavebníků, které se vztahují na stavby, které připomínkoval stavební úřad k návrhu Změny č. 1 
územního plánu Morávka.  

Protože dle Vašeho názoru lze i po vyřazení urbanizovaných pozemků v platném územním plánu 
Morávka, na kterých byly výše uvedené stavby povoleny stavět a zároveň požadujete od stavebního 
úřadu doložit další písemné listiny stavební úřad je nucen uvést následující.  

Na základě objednatele Obce Morávka byl urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. pod 
zakázkovým číslem U-85-6 ze srpna 2005 zpracován materiál označený Územní plán obce Morávka 
návrh změny č. 1, který byl zastupitelstvem obce Morávka projednán a schválen dne 26.dubna 2006.  

Předmětem návrhu Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Morávka byly požadavky na změnu funkčního 
využití ploch ve smyslu žádosti na úpravu ÚPN zpracované panem Ing., Robertem Volným, předsedou 
představenstva SPORT Morávka a.s. dne 26. 5. 2004: 

Změna č. 1.1. – rozšíření ploch lyžařského areálu Morávka – Sviňorky 

Změna č. 1.2. – rozšíření ploch penzionu „Jízdárna“. 

Ve schváleném materiálu – návrh změny č. 1 jsou pak na straně 2 vyjmenované podklady 
pro rozšíření obou ploch. Dále se zde také zdůvodňuje účel pořízení Změny č. 1 ÚPN obce Morávka. 
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Je zde uvedeno: Změna č. 1 ÚPN obce Morávka je přizpůsobení této územně plánovací dokumentace 
současným potřebám rozvoje obce Morávka.  

Po schválení změny územního plánu pak investor Sport Morávka a.s., Sportovní klub Morávka 
nestátní nezisková organizace, ale i Obec Morávka postupně v řízeních zajišťovaly povolení na jednotlivé 
výše uvedené stavby, které jsou již zcela realizovány, anebo jsou rozestavěny a tudíž jsou platná vydaná 
stavební povolení.   

Stejná projekční organizace zpracovala Změnu č. 2 a 4 územního plánu obce Morávka a v tomto 
materiálu byl zcela popřen zájem obce Morávka na rozvoj ploch ke sportování a vytvoření zázemí 
pro rekreaci a plochy ze změny č. 1 ÚPN obce Morávka byly bez náhrady a odůvodnění vyřazeny.  

Plochy takto vyřazené odporují záměru, který tam byl v době platné dokumentace, kdy se vydala 
rozhodnutí a záměr obce byl pro sportovní využití a tak se obec chovala. Plochy tak spadly do ploch 
neurbanizovaných a to odporuje charakteru, který je dán stavbami, které jsou zde již postaveny a které se 
postupně realizují.  

Vyřazením ploch do neurbanizovaných, na kterých jsou výše povolené stavby realizovány, 
neumožňuje stavebníkovi požádat o jakoukoliv byť drobnou změnu stavby před dokončením v případě 
„Cyklokrosové trati – BIKE PARKU“, kdy byla podána žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o změně 
využití území za platnosti územního plánu, by dle stávajícího platného územního plánu byla 
neprojednatelná.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, nadále požadujeme ve změně č. 1 územního plánu Morávka 
vrácení ploch v celém rozsahu do ploch urbanizovaných, jak bylo uvedeno v Územním plánu obce 
Morávka návrh změny č. 1, který byl zastupitelstvem obce Morávka projednán a schválen dne 26. dubna 
2006.  

Vyhodnocení: 

Bod 1-4) vyhovuje se  

Na základě přiložených podkladů budou pozemky částečně zahrnuty do nezastavitelného území 
do plochy umožňující využití pro turistickou sjezdovku, cyklokrosovou trať – BIKE PARK s možností 
umístění zasněžovacího systému a osvětlení, bez možnosti umístění budov.  

V současné době jsou dle sdělení stavebního úřadu stavby zasněžovacího systému a osvětlení 
zkolaudovány, popřípadě před dokončením. Stavby se nachází na pozemcích, které v době povolení 
staveb byly platnou územně plánovací dokumentací zahrnuty do zóny, která toto využití umožnovala.  

Bod 5) nevyhovuje se 

V rámci pořizování změny č. 1 nového Územního plánu Morávka nebudou pozemky na stavbu 
Centrum GALERIE Morávka zahrnuty do zastavitelného území, jak bylo uvedeno v Územním plánu obce 
Morávka návrh změny č. 1, který byl zastupitelstvem obce Morávka projednán a schválen dne 26. dubna 
2006.  

Odůvodnění: 

Změna č. 1 Územního plánu obce Morávka byla schválena dne 26. 4. 2006. V této změně byly 
pozemky určené pro stavbu Centrum GALERIE Morávka zahrnuty do zóny UBR – urbanizované zóny 
rekreačního bydlení, a pro tuto zónu byly i stanoveny regulace funkčního uspořádání území. Na základě 
tohoto vymezení bylo dle přiložených podkladů vydáno v roce 2009 stavební povolení na stavbu 
„Centrum GALERIE Morávka“ na pozemcích p. č. 75/1, 75/3 (pozemek nenalezen), 339, 338, 337/1 k. ú. 
Morávka. V roce 2011 bylo na stavební úřad zasláno oznámení o zahájení stavebních prací a žádost 
o povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby na 12/2016. Další 
faktické doklady o zahájení prací nebyly doloženy. Nebylo doloženo – vzhledem k uvedenému termínu 
dokončení stavby, ani kolaudační rozhodnutí, že stavba je již zrealizována, popřípadě, že nebyla-li řádně 
dokončena, nebyla dodána žádost o znovu prodloužení termínu dokončení stavby. Dle katastru 
nemovitostí na uvedených pozemcích nestojí žádná stavba (netýká se pozemku p. č. 75/1).  Dle sdělení 
stavebního úřadu je však stavební povolení platné a stavbu lze tedy v rozsahu uvedeném ve stavebním 
povolení dokončit i přes to, že platný Územní plán Morávka (nabytí účinnosti dne 1. 10. 2014) 
na uvedených pozemcích nevymezuje funkční plochu pro danou stavbu. Po řádném dokončení stavby 
a zapsání do katastru nemovitostí bude následně v nejbližší změně územního plánu aktualizováno 
zastavěné území. 
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V roce 2011 bylo zahájeno pořizování nového Územního plánu Morávka. Při pořizování nové 
územně plánovací dokumentace se vytváří nová urbanistická koncepce a neznamená to, že pokud 
v původním územním plánu byly pozemky zařazeny do zóny rekreačního bydlení, musí být toto zařazení 
v nově pořizované územně plánovací dokumentaci respektováno. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, § 3 se plochy s rozdílným způsobem využití vymezují 
dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. Stávající využití zjišťuje projektant územního plánu 
průzkumem v terénu, na obecním úřadě apod. V rámci pořizování územně plánovací dokumentace 
stavební zákon každému umožňuje seznámit se s návrh zadání a následně i návrhem řešení územního 
plánu a uplatnit své požadavky, připomínky nebo námitky k tomuto návrhu. V rámci pořizování Územního 
plánu Morávka (zahájení projednávání v roce 2011, nabytí účinnosti 1. 10. 2014) nebyly vzneseny 
ze strany vlastníka pozemků žádné podněty na zařazení předmětných pozemků do jiné funkční plochy 
a nebyly předloženy žádné relevantní podklady pro změnu. V rámci průzkumů a rozborů projektant 
zřejmě nezjistil žádné skutečnosti, které by svědčily o zařazení pozemků do jiné funkční plochy. 
V Územním plánu Morávka byly tedy předmětné pozemky převážně zařazeny do plochy zemědělské 
pozemky (NZ).  

Podkladem pro tvorbu územního plánu je katastrální mapa. Dle zjištění v katastru nemovitostí se 
na uvedený pozemcích nenachází žádná stavba (kromě pozemku p. č. st. 75/1 vedeném jako zastavěná 
plocha a nádvoří). Nejedná se tedy o zastavěné pozemky a nelze tedy tyto zbývající pozemky v územním 
plánu zahrnout do zastavěného území. Dle zákona č. 183/2006 Sb., § 58, se do zastavěného území 
zahrnují pozemky v intravilánu a dále pozemky vně intravilánu a to - zastavěné stavební pozemky, 
stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastavěného území, ostatní veřejná prostranství, další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky 
zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Pozemky tedy dle výše uvedeného nebyly v Územním plánu Morávka zahrnuty do zastavěného 
území a ani zde nebyla vymezena zastavitelná plocha. Je zde však platné stavební povolení, které 
umožňuje realizaci záměru, protože bylo vydáno v době, kdy to územně plánovací dokumentace 
umožňovala.  

 

Radek Pavlas, Pražmo 35, 739 04 Pražmo, Felix Šárek, Raškovice 344, 739 04 Pražmo, 
zaevidováno pod č. j. MMFM 56086/2017 ze dne 25. 4. 2017 

Žádost o udělení souhlasu – výjimky k umístění nadzemních optických kabelů na celém území 
obce Morávka + žádost o včasné informování, součinnosti, udělení práv a následném zapsání tohoto 
do textové části nově vznikajícího územního plánu obce Morávka.  

Z titulu veřejného telekomunikačního operátora – správce veřejné technické infrastruktury v obci 
bych vás chtěl požádat o udělení výjimky k tažení nadzemních optických kabelů na celém území obce 
Morávka v nově vznikajícím územním plánu obce Morávka. 

Dále chci v rámci nyní připravovaného zákona „Zákon o opatřeních ke snížení nákladů 
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“ požádat veškeré investory sítí a investory 
veřejných staveb o součinnost a včasnou informovanost před zahájením jakýkoliv investic, aby bylo 
možno v obci včas naprojektovat případné optické sítě, nebo udělat přípravu pro výstavbu sítě, či provést 
samotnou výstavbu sítě.  

Chtěl bych požádat správce jiných sítí, aby mě pustili do svých ochranných pásem a počítali 
s možností souběžného připoložení kabelového vedení elektronických komunikací. Chci mít právo položit 
kabelové vedení elektronických komunikací, či vybudovat různé prvky elektronických komunikací do nově 
vznikajících chodníků v obci Morávka, případně i do (na) jiných veřejných staveb. Toto chci také zapsat 
do textové části nově vznikajícího územního plánu obce Morávka.  

Tato síť bude sloužit občanům obce k přístupu do veřejné sítě Internet v rámci projektu budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který byl spuštěn Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR – nyní od 31. března 2017.  

Vyhodnocení:  

V Územním plánu Morávka (nabytí účinnosti 1. 10. 2014) je stanoveno, že sítě a zařízení 
technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území a v plochách 
zastavitelných. Zřizování sítí a zařízení technické infrastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je 
upřesněno v tabulkové příloze k části I.A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití.  
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Umístění navíc upřesňuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, § 24 odst. 1), dle které se rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací 
v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Za určitých okolností se dá z tohoto ustanovení dát výjimka 
v souladu s § 26 této vyhlášky.    

Územní plán stanovuje pouze energetickou koncepci, následné realizace, termíny, investory, 
způsob vedení nelze do územního plánu zahrnout, jedná se o podrobnost nenáležející svým obsahem 
územnímu plánu, navíc není v kompetenci projektanta územního plánu, či pořizovatele toto stanovit. 
Požadavky je tedy nutno směrovat konkrétně na jednotlivé správce sítí, popřípadě obec, která těmito 
informacemi bude disponovat, úřad územního plánování nemá informace o probíhajících akcích.  

V rámci změny č. 1 Územního plánu Morávka nebude připomínce vyhověno.    

 

II.A.p.2 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO 

PROJEDNÁNÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

V rámci veřejného projednání nebyly k návrhu Změny č. 1 ÚP Morávka podány žádné 
připomínky.   
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II.B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MORÁVKA – GRAFICKÁ ČÁST 

 

Tisky průsvitek obsahujících kresbu aktuální katastrální mapy s graficky postižitelnými změnami, které 
jsou součástí Změny č. 1 ÚP Morávka, přiložených na výřezy výkresu ÚP Morávka: 

 

II.B.a) Koordinační výkres        1 :  5 000 
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II.B.a) Koordinační výkres       1 :  5 000 
 Legenda + výřez č. 1 až 11 výkresu  
 
 
 

 


