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1. POSTUP PŘÍ POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OLBRAMICE 

Územní plán obce Olbramice byl schválen zastupitelstvem obce Olbramice dne 8.10.2002. 

Změna č. 1B vychází z původní změny č. 1. Záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu obce 

Olbramice schválilo dne 14.11.2005 zastupitelstvo obce. Dne 19.12.2006 byl schválený návrh 

zadání změny č. 1 územního plánu obce Olbramice. Důvodem pořízení změny č. 1 územního 

plánu bylo zapracování nových požadavků na rozvoj obce do schváleného územního plánu. 

Jedním z bodu projednání této změny bylo zapracování upřesněného průběhu jednotlivých 

prvků  ÚSES dle zpracovaných a schválených KPÚ. Stanoviskem Krajského úřadu MSK 

sp.zn.: ÚPS/5161/2008/Mich ze dne 27.2.2008, byl připomínkován rozsah regionálního bio-

centra navrženého v jižní části obce, který v tehdy platném ÚPN VÚC Beskydy byl odlišný 

od rozsahu a polohy navrhované změnou č. 1 ÚP. Bylo tedy požadováno uvedení změny č. 1 

do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (tehdy platný ÚPN VÚC  Bes-

kydy). Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo svým usnesením 32/9 dne 9.6.2008 rozdělení 

změny č. 1  na část 1A a část 1B a odložení zapracování části 1B, týkající se průběhu ÚSES  

do územního plánu obce, do doby schválení ZÚR MSK. ZÚR MSK vydalo Zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. Nabytím účinnosti ZÚR 

MSK dne 4.2.2011 pozbyly platnosti Územní plány velkých územních celků.  

Dne 20.6.2011 Zastupitelstvo obce Olbramice pod bodem 20/5 rozhodlo o dokončení změ-

ny územního plánu č. 1B. Dne 1.11.2011 obec Olbramice podala žádost k pořizovateli o pro-

jednání návrhu změny č. 1B ÚPlO Olbramice vč. zpracované dokumentace. Společné jednání 

s dotčenými orgány, krajem a sousedními obcemi bylo svoláno na 22.12.2011. V následují-

cích 30 dnech obdržel Útvar hlavního architekta stanoviska a vyjádření dotčených orgánů (viz 

bod 5 tohoto odůvodnění). Dne 27.1.2012 byla podána na Krajský úřad MS kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury žádost o posouzení návrhu změny č. 1B ÚPlO 

Olbramice, ve smyslu § 51, odst. (1) stavebního zákona. Tento předložený návrh změny po-

soudil krajský úřad z hlediska zajištění koordinace využití území, zejména s ohledem na širší 

vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou kra-

jem. Stanovisko krajského úřadu obdržel Útvar hlavního architekta dne 28.2.2012. Krajský 

úřad ve svém stanovisku konstatoval, že z těchto hledisek neshledal nedostatky. Krajský úřad 

formou upozornění poukázal na nutnost zapracovat do Územního plánu obce Olbramice kori-

dor pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700, PN63 Příbor (Libhošť) – Děhylov. Řešení této 

povinnosti stanovené zákonem je zdůvodněno v textové části změny, v odůvodnění, v bodě č. 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Na základě 

kladného stanoviska přistoupil pořizovatel k veřejnému projednávání návrhu změny č. 1B. 

Veřejné projednávání proběhlo dne 29.5.2012 v Olbramicích. 
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Obec Olbramice se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008 

v rozvojové oblasti Ostrava (OB2). Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou kraj-

ského města Ostravy. Politika územního rozvoje vymezuje v řešeném území záměr P9 – kori-

dor pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 v trase z okolí Libhošť k obci Děhylov. 

Tento koridor je vymezen v trase stávajícího VVTL plynovodu. 

 

2.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem 

V době schválení záměru pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Olbramice, jejíž sou-

částí byly nové požadavky na rozvoj obce a zároveň zapracování upřesněného průběhu jed-

notlivých prvků ÚSES, dle zpracovaných a schválených KPÚ a v době schválení zadání byl 

pro řešené území platný Územní plán velkého územního celku Beskydy. Na základě stanovis-

ka Krajského úřadu MSK sp.zn.: ÚPS/5161/2008/Mich ze dne 27.2.2008, byl připomínkován 

rozsah regionálního biocentra navrženého v jižní části obce, který v tehdy platném ÚPN VÚC 

Beskydy byl odlišný od rozsahu a polohy navrhované změnou č. 1 ÚP. Bylo požadováno 

uvedení změny č. 1 do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (tehdy plat-

ný ÚPN VÚC  Beskydy). Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo svým usnesením 32/9 dne 

9.6.2008 rozdělení změny č. 1  na část 1A a část 1B a odložení zapracování části 1B, týkající 

se průběhu ÚSES  do změny územního plánu obce, do doby schválení ZÚR MSK. ZÚR MSK 

vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. Naby-

tím účinnosti ZÚR MSK dne 4.2.2011 pozbyly platnosti Územní plány velkých územních 

celků. Dne 20.6.2011 Zastupitelstvo obce Olbramice pod bodem 20/5 rozhodlo o dokončení 

změny územního plánu č. 1B. 

V ZÚR MSK je v řešeném území vymezen koridor pro zdvojení VVTL plynovodu  

DN 700, PN 63 Příbor (Libhošť) – Děhylov (s označením PZ2) a plochy a koridory ÚSES 

regionální úrovně – regionální biocentrum 255 Údolí Polančice, regionální biocentrum 237 

Olbramice a regionální biokoridory 602, 592, 591 a 628. 

Změna 1B upřesňuje průběh a označení jednotlivých prvků ÚSES procházejících správním 

územím obce dle zpracovaných a schválených komplexních pozemkových úprav v souladu 

s vydanými ZÚR MSK. Do změny nebylo zdvojení trasy VVTL plynovodu jako nadmístního 

záměru zahrnuto, neboť nebyl obsažen ve schváleném zadání změny č. 1 ÚPlO Olbramice. 

Jedná se o dokončení části původní změny, v rozsahu reagujícím na provedené a schválené 

KPÚ, v souladu s nadřazenou ÚPD vydanou krajským úřadem. Zapracování záměru zdvojení 

trasy VVTL plynovodu bude řešenou komplexně v rámci v současné době připravovaného 

nového Územního plánu Olbramic, jehož záměr byl zastupitelstvem obce schválen dne 

21.3.2011 pod č. usnes. 14.1. 

 

2.3 Shrnutí 

Po posouzení návrhu změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice pořizovatel konstatuje, 

že tato dokumentace je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a se 

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH  

A URBANISTICKÝCH HODNOT A OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Návrhem změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice jsou vytvořeny podmínky pro 

zlepšení životního prostředí, vč. zajištění ochrany přírody a krajiny, a to zejména návrhem 

ÚSES regionální úrovně, reagující na řešení obsažené v nadřazené územně plánovací doku-

mentaci. 

 

Lze konstatovat, že předložená změna svým obsahem řešení je v souladu s cíly a úkoly 

územního plánování. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pořizovatel posoudil návrh změny Územního plánu obce Olbramice z pohledu jeho soula-

du s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Po vyhodnocení 

pořizovatel konstatuje, že návrh změny Územního plánu obce Olbramice je pořízen a zpraco-

ván v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 

ROZPORŮ 

Návrh změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice byl projednán podle § 50 stavebního 

zákona s dotčeným orgány, krajem a sousedními obcemi v rámci společného jednání. Obdr-

žená stanoviska byla vyhodnocena a požadavky z nich vyplývající byly zapracovány do návr-

hu změny Územního plánu obce Olbramice (jejich vyhodnocení je součástí tohoto bodu odů-

vodnění). 

Následně byla dokumentace předložena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, aby 

posoudil návrh územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména 

s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací doku-

mentací vydanou krajem. Stanovisko je součástí tohoto bodu odůvodnění (viz dále). 

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice je 

v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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Stanoviska dotčených orgánů obdržena v rámci společného projednání 

 

  
 

Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá připomínky, jelikož se v řešeném území ne-

nacházejí žádná výhradní ložiska nerostných surovin. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že Ministerstvo obrany (zastoupené VUSS Brno) ve svém stanovisku konstatuje, 

že řešená změna není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že pozemkový úřad nemá k předloženému návrhu změny námitky, jelikož změnou 

nedojde ke ztížení přístupu k zemědělským pozemkům, nebudou narušeny meliorace ani areál země-

dělské výroby a dále bude navrhovaným řešením zachována propustnost krajiny. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá ke změně územního plánu žádné připomínky, za předpo-

kladu, že bude nadále součástí platného znění Územního plánu obce Olbramice poddolované území č. 

4507 podle mapy ČGS-Geofondu. Předmětnou změnou není navrhována jakákoliv změna, nebo zru-

šení poddolovaného území č. 4507 v současném platné územím plánu. Předmět změny se této proble-

matiky nedotýká. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá námitky k návrhu změny č. 1B Územního plánu obce Ol-

bramice. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán se změnou č. 1B ÚPlO Olbramice souhlasí bez připomínek. 



10 

 

 
 

Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem změny Územního plánu obce Olbramice souhlasí a 

neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

K bodu 1 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

nejsou dotčeny. 

K bodu 2 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., nejsou dotčeny, a že do-

tčený orgán s návrhem změny Územního plánu obce Olbramice souhlasí.  

K bodu 3 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti 

krajského úřadu nejsou dotčeny. 

K bodu 4 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti 

krajského úřadu nejsou dotčeny. 

K bodu 5 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti 

krajského úřadu nejsou dotčeny. 

K bodu 6 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny v působnosti krajského úřadu souhlasí se změnou č. 1B Územního plánu obce Olbramice. 

K bodu 7 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán příslušný podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-

ského půdního fondu, v působnosti krajského úřadu souhlasí s předloženým návrhem změnoy č. 

1B Územního plánu obce Olbramice. 

K bodu 8 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny. 

K bodu 9 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán příslušný podle zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší 

v působnosti krajského úřadu nevydává z hlediska ochrany ovzduší k předloženému návrhu změny 

č. 1B Územního plánu obce Olbramice, jelikož tato změna nenavrhuje umístění stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší. 

K bodu 10 

Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných ha-

várií, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu 

nejsou dotčeny. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Ochrana vod: 

Bereme na vědomí, že z hlediska ochrany vod vydává MMO OOŽP kladné stanovisko. 

Ochrana ZPF: 

Bereme na vědomí, že příslušným orgánem k udělení souhlasu je Krajský úřad Moravskoslezské-

ho kraje. Krajský úřad MSK byl obeslán a jeho stanovisko je přiloženo a vyhodnoceno v tomto 

bodu odůvodnění. 

Ochrana přírody: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán dává k návrhu změny Územního plánu obce Olbramice 

kladné stanovisko. Zároveň bereme na vědomí, že kompetentním orgánem ochrany přírody pří-

slušným k vymezení a hodnocení regionálního systému ekologické stability je krajský úřad MS 

kraje, odbor ochrany životního prostředí. Krajský úřad MSK byl obeslán a jeho stanovisko je při-

loženo a vyhodnoceno v tomto bodu odůvodnění. 

Lesní hospodářství: 

Bereme na vědomí, že dotčený orgán dává k předloženému návrhu změny Územního plánu obce 

Olbramice kladné stanovisko. 
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V rámci společného jednání obdržel Útvar hlavního architekta následující vyjádření (převážně 

správci inženýrských sítí a vodních toků a ostatních): 
 

  
Vyhodnocení : 

Bereme na vědomí, že Zemědělská vodohospodářská správa nemá z jejího hlediska připomínek ke 

změně č. 1B Územního plánu obce Olbramice.  
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí vyjádření společnosti Centrum dopravního výzkumu, že v blízkosti řešeného území 

prochází dálnice D1, přičemž uvedli, že má být respektováno ochranné pásmo dálnice D1. Změna č. 

1B ÚPlO Olbramice upřesňuje zejména průběh a označení jednotlivých prvků ÚSES dle zpracovaných 

a schválených komplexních pozemkových úprav v souladu s vydanou nadřazenou ÚPD kraje. Samot-

ná koordinace regionálního ÚSES byla zajištěna v nadřazené ÚPD. Tato změna dává do souladu 

ÚSES s touto nadřazenou dokumentací ZÚR MSK. 
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Vyhodnocení : 

Bereme na vědomí, že změnou č. 1B Územního plánu obce Olbramice nejsou dotčeny zájmy ŘSD ČR, 

sledované v daném území a proto nemá ŘSD ČR žádné koncepční připomínky. K připomínce, že  

v území obce prochází trasa dálnice D1 a její ochranné pásma, kde tyto jevy nejsou v předložené změ-

ně zobrazeny se uvádí, že tento jev je součástí stávajícího platného Územního plánu obce Olbramice 

vč. vyznačení ochranného pásma. Zpracovatel při řešení této změny vycházel mj. i z tohoto stavu 

v území.  
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Vyhodnocení: 

Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních  

a ochranných pásem a zakreslení v jejich aktuálním stavu. Změna č. 1B ÚPlO Olbramice upřesňuje 

zejména průběh a označení jednotlivých prvků ÚSES dle zpracovaných a schválených komplexních 

pozemkových úprav v souladu s vydanou nadřazenou ÚPD kraje. Změnou územního plánu jsou stáva-

jící plynárenská zařízení respektována, jelikož dle přiloženého zákresu je zřejmé, že rozsah navrhova-

né změny nezasahuje do těchto inženýrských sítí, kromě stávajícího VVTL plynovodu. V tomto přípa-

dě se jedná o stav v území, který byl v rámci předchozího řešení v územním plánu zohledňován a pro-

to lze konstatovat, že touto změnou jsou  i nadále respektovány stávající plynárenská zařízení vč. je-

jich ochranných a bezpečnostních pásem. Zákres sítí vzhledem k charakteru a podrobnosti této změny 

nebyl proveden. Aktuální data byla v rámci aktualizace Územně analytických podkladů zanesena a 

tato budou použita jako jeden z podkladů pro zpracování návrhu nového Územního plánu Olbramic. 
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Změna č. 1B ÚPlO Olbramice nevymezuje žádné nové zastavi-

telné plochy, ale zabývá se zejména aktualizací ÚSES, který se touto změnou dává do souladu se ZÚR 

MSK. Z těchto důvodů nelze v této změně uplatňovat takto stanovené podmínky, protože se předmětu 

této změny netýkají. 
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí vyjádření NET4GAS, s tím, že změnou č. 1B nebude dotčeno ochranné ani bez-

pečnostní pásmo VTL plynovodu (původní označení VVTL) a sdělovací trasy NET4GAS. Zároveň 

bereme na vědomí plánovanou trasu zdvojení trasy VVTL plynovodu, která je zahrnuta v ZÚR MSK  

a v PÚR. Zdůvodnění zdvojení trasy VVTL plynovodu je obsaženo v textové části odůvodnění změny 

územního plánu s tím, že vzhledem k územní stabilizaci stávajícího plynového vedení bude navrhova-

né zdvojení vedeno v souběhu se stávajícím. Koridor pro toto vedení je vymezen od osy 200 m, což 

odpovídá stanovenému bezpečnostnímu pásmu již stávajícího VVTL, které je Územním plánem obce 

Olbramice respektováno.  
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí vyjádření ČEZ. Změna č. 1B ÚPlO Olbramice nevymezuje žádné nové zastavitelné 

plochy, ale zabývá se zejména aktualizací ÚSES, který se touto změnou dává do souladu se ZÚR 

MSK. Z těchto důvodů nelze v této změně uplatňovat takto stanovené podmínky, protože se předmětu 

této změny přímo netýkají. Respektování energetických zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je ze 

zákona s tím, že projektant při návrhu postupoval v souladu s právními předpisy a normami. 
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí, že Úřad pro civilní letectví nemá k předložené změně územního plánu námitek, 

jelikož nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. 
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí, že obcí Olbramice neprotéká žádný vodní tok ve správě státního podniku Lesy ČR 

a že návrh změny č. 1B ÚPlO Olbramice se nedotýká zájmů Lesů ČR. 
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Po společném jednání byla upravená dokumentace návrhu změny č. 1B Územního plánu 

obce Olbramice předložena krajskému úřadu k posouzení dle § 51 stavebního zákona: 
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Vyhodnocení: 

Krajský úřad posoudil návrh změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice z hlediska zajištění 

koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního 

rozvoje České republiky 2008 a s ZÚR MSK a konstatuje, že z těchto hledisek neshledal nedostatky. 

Upozornění krajského úřadu na nutnost zapracovat koridor pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700, 

PN 63 Příbor (Libhošť) – Děhylov bereme na vědomí. Důvodem pořízení změny č. 1 územního plánu 

bylo zapracování nových požadavků na rozvoj obce do schváleného územního plánu. Jedním z bodu 

projednání této změny bylo také zapracování upřesněného průběhu jednotlivých prvků ÚSES dle zpra-

covaných a schválených KPÚ. Na základě stanoviska Krajského úřadu MSK sp.zn.: 

ÚPS/5161/2008/Mich ze dne 27.2.2008, byl připomínkován rozsah regionálního biocentra navrženého 
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v jižní části obce, který v tehdy platném ÚPN VÚC Beskydy byl odlišný od rozsahu a polohy navrho-

vané změnou č. 1 ÚP. Bylo tedy požadováno uvedení změny č. 1 do souladu s územně plánovací do-

kumentací vydanou krajem (tehdy platný ÚPN VÚC  Beskydy). Zastupitelstvo obce Olbramice schvá-

lilo svým usnesením 32/9 dne 9.6.2008 rozdělení změny č. 1  na část 1A a část 1B a odložení zapraco-

vání části 1B, týkající se průběhu ÚSES do územního plánu obce, do doby schválení ZÚR MSK. ZÚR 

MSK vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. Nabytím 

účinnosti ZÚR MSK dne 4.2.2011 pozbyly platnosti Územní plány velkých územních celků. Dne 

20.6.2011 Zastupitelstvo obce Olbramice pod bodem 20/5 rozhodlo o dokončení změny územního 

plánu č. 1B. Zapracování tohoto zdvojení plynovodu bude provedeno v rámci řešení nového územního 

plánu Olbramice, jehož zpracování je v současné době v přípravné fázi. Do změny č. 1B nebyl tento 

nadmístní záměr zapracován neboť nebyl obsažen ve schváleném zadání změny č. 1 územního plánu 

obce Olbramice ze dne 19.12.2006. Zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu obce Olbrami-

ce bylo schváleno před nabytím účinnosti ZÚR MSK (4.2.2011) a také před schválením Politiky 

územního rozvoje České republiky (schváleno Usnesením Vlády ČR  č. 929 dne 20.7.2009). 

  

 



35 

 

6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, 

JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, ani jeho zpracování ne-

bylo v projednaném a schváleném zadání požadováno. Ve stanovisku krajského úřad k vy-

hodnocení vlivů na životní prostředí je konstatováno, že veřejné zájmy, chráněné zákonem č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací do-

tčeny. 

7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V řešeném území se změnou č. 1B Územního plánu obce Olbramice nenavrhují nové za-

stavitelné plochy pro výstavbu. Tato změna upřesňuje průběh a označení jednotlivých prvků 

ÚSES procházejících správním územím obce dle zpracovaných a schválených komplexních 

pozemkových úprav v souladu s vydanými ZÚR MSK. Dále je do územního plánu obce za-

pracována hlavní polní cesta Olbramice  - Kamenec dle zpracovaných KPÚ. Z těchto důvodů 

se neprovádí účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch, 

jelikož takováto potřeba ve změně č. 1B není. 

8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

V rámci veřejného projednávání změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice nebyly 

uplatněny žádné námitky. 

9. VYHODNOCENÍ OBDRŽENÝCH STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK 

V rámci veřejného projednání změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice byly uplatně-

ny následující stanoviska a připomínky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a ostat-

ních. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí sdělení dotčeného orgánu, že s návrhem změny Územního plánu obce Olbramice 

souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí sdělení dotčeného orgánu, že s návrhem změny Územního plánu obce Olbramice 

souhlasí, jelikož tento návrh není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a požadavky na 

hodnocení a řízení zdravotních rizik. 
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Vyhodnocení stanoviska: 

Bereme na vědomí sdělení MMO odboru dopravy, že nemá námitky k návrhu změny Územního plánu 

obce Olbramice. 
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Vyhodnocení : 

Bereme na vědomí, že Zemědělská vodohospodářská správa nemá k návrhu změny Územního plánu 

obce Olbramice z hlediska jejich zájmů připomínek. Zároveň bereme na vědomí upozornění o zániku 

ZVHS a o předání majetku HOZ na PF ČR. 
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Vyhodnocení : 

Bereme na vědomí vyjádření Úřadu pro civilní letectví, že ke změně č. 1B Územního plánu obce Ol-

bramice nemá připomínky, jelikož nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. 
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Vyhodnocení: 

Bereme na vědomí vyjádření NET4GAS, s tím, že změnou č. 1B navrhované lokality 1/1B a 2/1B 

zasahují do bezpečnostního pásma VTL plynovodu. Lokalita 2/1B - jedná se o návrh polní cesty Ol-

bramice - Kamenec, který reaguje na již zpracované KPÚ. Tato cesta je navrhována jako jednopruho-

vá s š. 4,5 m. Podél cesty je navrhována doprovodná zeleň. Jedná se o návrh liniové stavby v územním 

plánu, přičemž podrobnější řešení bude zajištěno v dalším stupni ÚPD, která bude projednávána dle 

zákona s příslušnými dotčenými orgány a mj. i s dotčenými správci inženýrských sítí. V této změně 

není vymezen stávající VTL plynovod vč. jeho bezpečnostního pásma, jelikož je tento stav obsažen 

v již schváleném Územním plánu obce Olbramice. Lokalita 1/1B – jedná se o navržení územního sys-
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tému ekologické stability RBK 592, který je vymezen v nadřazené ÚPD ZÚR MSK a v KPÚ obce 

Olbramice. Toto vymezení bylo jedním s hlavních důvodů řešení této změny, zejména povinnost re-

spektovat zájmy obsažené v nadřazené ÚPD vydávané krajem. 

Zároveň bereme na vědomí plánovanou trasu zdvojení trasy VTL plynovodu (označení v nadřazené 

ÚPD je VVTL), která je zahrnuta v ZÚR MSK  a v PÚR. Zdůvodnění nezařazení zdvojení trasy 

VVTL plynovodu do této změny je obsaženo v textové části odůvodnění změny územního plánu s tím, 

že i vzhledem k územní stabilizaci stávajícího plynového vedení bude navrhované zdvojení vedeno 

v souběhu se stávajícím. Koridor pro toto vedení je vymezen od osy 200 m, což odpovídá stanovené-

mu bezpečnostnímu pásmu již stávajícího VTL, které je Územním plánem obce Olbramice obsaženo a 

koordinací s ostatními jevy také respektováno. 
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Vyhodnocení : 

Bereme na vědomí vyjádření Lesů ČR, že obcí Olbramice neprotéká žádný vodní tok v jejich sprá-

vě a že změna č. 1B Územního plánu obce Olbramice se nedotýká jejich zájmů. 
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Vyhodnocení: 

Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních  

a ochranných pásem a zakreslení v jejich aktuálním stavu. Změna č. 1B ÚPlO Olbramice upřesňuje 

zejména průběh a označení jednotlivých prvků ÚSES dle zpracovaných a schválených komplexních 

pozemkových úprav v souladu s vydanou nadřazenou ÚPD kraje. Změnou územního plánu jsou stáva-

jící plynárenská zařízení respektována, jelikož dle přiloženého zákresu je zřejmé, že rozsah navrhova-

né změny nezasahuje do těchto inženýrských sítí, kromě stávajícího VVTL plynovodu . V tomto pří-

padě se jedná o stav v území, který byl v rámci předchozího řešení v územním plánu zohledňován (za-

hrnut ve stávajícím platném územním plánu) a proto lze konstatovat, že touto změnou jsou i nadále 

respektovány stávající plynárenská zařízení vč. jejich ochranných a bezpečnostních pásem, která jsou 

územně stabilizovaná. Zákres sítí vzhledem k charakteru a podrobnosti této změny nebyl proveden. 

Aktuální data byla v rámci aktualizace Územně analytických podkladů zanesena a tato budou použita 

jako jeden z podkladů pro zpracování návrhu nového Územního plánu Olbramic. 
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Vyhodnocení: 

Správce inženýrských sítí požaduje respektovat podmínky vyjádření, které vydal v rámci společného 

jednání pod značkou č. 9773/V016584/2011/PO ze dne 4.1.2012. Toto vyjádření spolu s jeho vyhod-

nocením je součástí bodu č. 5 tohoto odůvodnění. 
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Poučení: 

Proti změně č. 1B Územního plánu obce Olbramice vydané formou opatření obecné povahy 

nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

 

Účinnost: 

Změna č. 1B Územního plánu obce Olbramice vydaná formou opatření obecné povahy nabyla 

účinnosti dnem …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Ing. Ladislav Bárta 
starosta  

 

 

 

 

……………………………………. 

Ing. Jaromír Horsinka 
1. místostarosta 

 

 

 

 

 

 


