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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
Koncepce rozvoje obce Dolní Lutyně je definována platným Územním plánem Dolní Lutyně,
který byl aktualizován změnou č. 1. Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně byla v době
sestavení tohoto zadání projednána podle § 52 stavebního zákona, zároveň byla vyhodnocena
a přezkoumána podle § 53 stavebního zákona. K veřejnému projednání návrhu změny č. 1 byla
uplatněna pouze souhlasná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu, současně nebyly
proti návrhu uplatněny žádné námitky ani připomínky. Změna č. 1 Územního plánu Dolní
Lutyně bude vydána na nejbližším jednání zastupitelstva obce (v září r. 2016), teprve poté se
předpokládá schválení projednaného návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně.
O pořízení změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně rozhodlo Zastupitelstvo obce Dolní
Lutyně dne 20. 4. 2016 usnesením č. 64/12 bod 1). Pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení
změny č. 2 byl určen pan Mgr. Pavel Buzek, starosta obce (určený zastupitel).
Předmětem změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně je úprava rozsahu plochy pro těžbu
štěrkopísků v lokalitě Dolní Lutyně-Věřňovice (Bezdínek), konkrétně prověření změny části
plochy orné půdy a trvalých travních porostů NZ na plochu těžby nerostů TN. Současně budou
z územního plánu vypuštěny části ploch těžby nerostů v lokalitách Bezdínek a Velké lány.
Návrh zadání změny č. 2 není v rozporu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v územním plánu
a aktualizovanou změnou č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně.
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Návrh zadání změny č. 2 respektuje Politiku územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR“). Řešené území je
zařazeno do Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2 a Specifické oblasti Karvinsko SOB4.
PÚR stanovuje obecné rámce pro zajištění udržitelného rozvoje území prostřednictvím
republikových priorit (kap. 2.2 PÚR), pro území obce Dolní Lutyně budou zejména naplňovány
tyto republikové priority nebo jejich části:
(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.

(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.

(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.
K předmětu změny č. 2 územního plánu se přímo nevztahují žádné úkoly pro územní plánování
definované v PÚR pro OB2 a SOB4. Je tedy možné konstatovat, že PÚR nestanovuje omezení,
která by se vztahovala k předmětu změny č. 2 územního plánu, resp. která by znemožňovala
provést požadovanou změnu v území.
Území řešené změnou č. 2 je dotčeno koridorem vysokorychlostní dopravy VR1 vymezeným
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. V územně plánovacích
dokumentacích musí být zajištěna ochrana území pro tento rozvojový záměr vymezením
územních rezerv příp. koridorů.
Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Při zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně budou zohledněny Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, v platném znění – po
rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/2011 – 202 ze dne 16. 6. 2011, č. 7 Ao 7/2011
– 52 ze dne 15. 3. 2012 a č. 79A 8/2013 – 82 ze dne 28. 2. 2014 (dále jen „ZÚR“).
Všechny záměry a jevy, sledované ZÚR MSK, jsou obsaženy a zpřesněny v platném Územním
plánu Dolní Lutyně aktualizovaném změnou č. 1. Tyto záměry a jevy v území nebudou
navrhovanou změnou č. 2 územního plánu dotčeny.
Zásadami územního rozvoje je zejména sledován záměr vysokorychlostní trati VRT (Studénka)
- Ostrava – Petrovice u Karviné, pro něhož je vymezen koridor územní rezervy D507. Změnou
č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně budou respektovány podmínky na ochranu tohoto koridoru.
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Při zpracování návrhu změny územního plánu budou zohledněny Územně analytické podklady
Moravskoslezského kraje – aktualizace 2013 („ÚAP MSK“) a také Územně analytické
podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín – aktualizace 2014 („ÚAP
ORP Bohumín“).
V ÚAP ORP Bohumín jsou evidovány následující problémy, závady nebo střety v území,
řešitelné nástroji územního plánování, které se mohou vztahovat k návrhu změny č. 2:
• zábory ZPF a pozemků s provedenými melioracemi
- řešením navrženým v územním plánu (jeho změně) zmenšit zábory zemědělské půdy
s vysokým stupněm ochrany a půdy s provedeným odvodněním pozemků,
• nedostatečné využití území pro příměstskou rekreaci
- prověřit možnost budoucího využití okolí vodních ploch (nyní využívaných k těžbě
nerostných surovin) pro rekreaci,
• střet záměru rozšíření těžby štěrkopísku s koridorem VRT
- navrhované plochy pro těžbu koordinovat s podmínkami pro ochranu koridoru územní
rezervy pro VRT,
- z řešení navrženého změnou č. 2 územního plánu musí být nesporné, že je nový záměr
na rozšíření ploch těžby nerostů TN prověřen mimo koridor územní rezervy pro VRT
vymezený v platném Územním plánu Dolní Lutyně.
Územní plán bude upraven na základě aktuálních limitů a skutečností, vyplývajících z průběžně
aktualizovaných územně plánovacích podkladů.
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Další požadavky
Přihlédnuto bude rovněž k dalším podkladům, zpracovaným pro území Moravskoslezského
kraje, vztahujícím se k řešené lokalitě, zejména jde o Koncepci strategie ochrany přírody
a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., listopad 2004), schválenou
usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/298/1 ze dne 23. 6. 2005 a územní
studii Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen
2013).
1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch
-

Urbanistická koncepce obce Dolní Lutyně definovaná platným územním plánem zůstane
zachována.
- Změnou č. 2 územního plánu nebudou prověřovány žádné nové zastavitelné plochy.
- S ohledem na značnou vzdálenost zájmového prostoru od stávajících zastavitelných ploch
a zastavěného území se nepředpokládá negativní dopad těžby na toto území. Změnou
prověřovaná úprava využití zájmového území tedy nebude mít negativní vliv na stávající
i rozvojové struktury obce.
- Bude aktualizováno zastavěné území ve smyslu ustanovení § 58 stavebního zákona, do
zastavěného území budou zahrnuty již využité zastavitelné plochy, jejich výčet bude
upraven v textové části územního plánu.
- V rozsahu odpovídajícímu návrhu změny územního plánu bude zohledněn platný Program
zlepšování kvality ovzduší, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
a Krizový plán kraje.

2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn
-

Základní koncepce veřejné infrastruktury vymezená platným územním plánem zůstane
zachována.

-

Změnou č. 2 územního plánu nebudou dotčeny plochy a koridory pro umístění veřejně
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury a plochy územních rezerv,
sledované nadřazenou územně plánovací dokumentací a územně plánovanou dokumentací
sousedních obcí.

-

Zejména bude respektována plocha územní rezervy R1 pro vedení vysokorychlostní trati
VRT, jejíž plošný rozsah je v územním plánu stabilizován ve smyslu platných ZÚR.
Návrhem změny územního plánu tedy nebude plocha územní rezervy pro umístění VRT
dotčena.

-

Respektován bude rovněž koridor zahrnující nové varianty trasy VRT, který je upřesněn
v projednávaném návrhu aktualizace Zásad Územního rozvoje Moravskoslezského kraje –
tj. nová plocha pro těžbu nebude prověřována v místech těchto nových variant trasy VRT.
Dopravní infrastruktura
- bude respektována stávající dopravní síť, případná úprava dopravního napojení
zájmového prostoru bude řešena v souladu s platnou legislativou,
- řešené území je dotčeno průchodem regionální cyklotrasy č. 6257 - na základě podnětu
sousedního Bohumína bude prověřena možnost přeložit tuto regionální cyklotrasu do
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vhodnější polohy tak, aby bylo zajištěno její reálné využití, cílem je zachovat
průjezdnost této regionální cyklotrasy v celém rozsahu, zejména pak v řešeném území.
Technická infrastruktura - energetika a spoje
- nestanovují se nové požadavky.
Technická infrastruktura – vodní hospodářství
- nestanovují se nové požadavky.
Nakládání s odpady
- nestanovují se nové požadavky.
Občanské vybavení
- nestanovují se nové požadavky.
Veřejná prostranství
- nestanovují se nové požadavky.
3. 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
-

Základní koncepce uspořádání krajiny definovaná platným územním plánem zůstane
nezměněna, navrženým řešením nebude významným způsobem zasaženo do volné krajiny.
Bude prověřena možnost změny současného využití částí pozemků parc. č. 4274/1, 4269/8
a 4248/1 v k. ú. Dolní Lutyně podle následující tabulky:
parc.
č.

4269/8

současné využití
pozemku
plocha orné půdy
a trvalých
travních porostů
NZ
plocha těžby
nerostů TN

4248/1

plocha těžby
nerostů TN

4274/1

navrhovaná změna
plocha těžby
nerostů TN
plocha orné půdy
a trvalých travních
porostů NZ
plocha orné půdy
a trvalých travních
porostů NZ

dílčí výměra pozemku,
kterého se změna týká

celková výměra
pozemku

2,8 ha

7,9952 ha

1,5 ha

12,4251 ha

12 ha

18,7832 ha

-

Výměra pozemků uvedená v tabulce je pouze orientační. Umístění zájmových pozemků
a orientační plošný rozsah změny je patrný z grafické přílohy k zadání.

-

Při zpracování návrhu změny budou respektovány stávající přírodní limity v území – prvky
územního systému ekologické stability, systém Natura 2000 – evropsky významná lokalita
(EVL) Niva Olše-Věřňovice i ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší, přírodní památka
Niva Olše-Věřňovice, významné krajinné prvky.

-

Nepředpokládá se zásah do jmenovaných přírodních limitů. V rámci změny územního plánu
bude vypuštěna část plochy těžby nerostů TN o výměře cca 1,5 ha na pozemku parc.
č. 4269/8 v k. ú. Dolní Lutyně, která je situována v evropsky významné lokalitě, ptačí
oblasti a částečně přírodní památce.

-

V případě potřeby budou upraveny podmínky pro rozhodování v plochách, dotčených
návrhem změny územního plánu.

-

Řešení bude koncipováno tak, aby byl krajinný ráz zájmové lokality chráněn před
znehodnocením.
6

-

Navrženým řešením se nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkce lesa.

-

Budou respektovány principy dané zejména § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zábor pro novou plochu těžby
nerostů o velikosti cca 2,8 ha se týká půdy náležející zemědělskému půdnímu fondu ve
III. třídě ochrany. Do zemědělského půdního fondu bude navráceno cca 13 ha půd ve
II. a III. třídě ochrany – jedná se o části pozemků parc. č. 4269/8 a 4248/1 v k. ú. Dolní
Lutyně situovaných v plochách těžby nerostů.

-

Budou respektovány podmínky vyplývající z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu
a Obvodního báňského úřadu, které se vztahují k těžebnímu prostoru Dolní LutyněVěřňovice (Bezdínek), zejména rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 305/2005-800.1/Ing.KO/Ml
ze dne 1. 3. 2005.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
Požadavky se nestanovují.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
S ohledem na charakter návrhu změny se požadavky nestanovují. Pokud v průběhu zpracování
návrhu vyvstane potřeba prověřit vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
bude tato potřeba posouzena a po dohodě s obcí budou v nezbytně nutném rozsahu vymezeny
plochy resp. koridory pro umístění těchto staveb, opatření resp. asanací. Zároveň bude
v územním plánu stanoveno, pro které veřejně prospěšné stavby, opatření či asanace lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo pro které lze uplatnit (a v čí prospěch) předkupní právo.
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
Požadavky se nestanovují.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení
Nestanovuje se požadavek na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu.
Koncepce definované v platném územním plánu nebudou návrhem změny č. 2 územního plánu
zásadním způsobem měněny.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Návrh změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně bude zpracován v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území a s navazujícími právními předpisy, ve znění
pozdějších předpisů.
Textová část návrhu změny č. 2 bude zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu.
Z textu bude jednoznačně patrné, které části územního plánu jsou měněny a doplněny.
Grafická část návrhu změny č. 2 včetně grafické části odůvodnění bude pro potřeby projednání
zpracována v rozsahu měněných částí s jednoznačně identifikovatelnými změnami –
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předpokládá se zhotovení výřezů z příslušných mapových sekcí. Grafická část dokumentace
zahrnující právní stav po vydání změny bude zpracována jako nové výkresy celého území.
Dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:
I. Návrh změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně
I.A. Textová část
I.B. Grafická část
Grafická část návrhu změny územního plánu bude obsahovat tyto výkresy:
1. Výkres základního členění území
1:5 000
2. Hlavní výkres
1:5 000
Výkresy koncepce veřejné infrastruktury:
3. Doprava
1:5 000
4. Vodní hospodářství
1:5 000
5. Energetika, spoje
1:5 000
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1:5 000
II. Odůvodnění návrhu změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně
II.A. Textová část
II.B. Grafická část
7. Koordinační výkres
1: 5 000
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1: 5 000
9. Výkres širších vztahů
1: 50 000
Dokumentace návrhu změny č. 2 bude předána:
• ve 2 tištěných vyhotoveních pro společné jednání (§ 50 odst. 2 stavebního zákona),
• v 1 tištěném vyhotovení upraveného návrhu podle výsledku společného projednání pro
posouzení krajským úřadem (§ 51 stavebního zákona), pokud úprava vyplyne ze společného
jednání,
• v 1 tištěném vyhotovení pro řízení o územním plánu (§ 52 odst. 1 stavebního zákona),
• bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh změny územního plánu upravit, bude
odevzdán upravený návrh v 1 tištěném vyhotovení pro potřeby každého dalšího
opakovaného veřejného projednání,
• čistopis návrhu změny územního plánu bude vyhotoven a následně předán ve
3 vyhotoveních v tištěné podobě, odevzdán bude rovněž v digitální podobě (formát PDF)
a vektorovém formátu (formát DGN).
Dokumentace bude v jednotlivých fázích projednávání podle § 50 – 54 stavebního zákona
předána pořizovateli digitálně (formát PDF) pro možnost jejího zveřejnění na internetu.
Výsledná dokumentace bude odevzdána spolu s datovým nosičem ve 3 vyhotoveních
zahrnujícím právní stav po vydání změny.
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
Požadavky a podmínky se nestanovují.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
vydal dne 2. 8. 2016 pod č.j. MSK 101967/2016 (doručeno dne 3. 8. 2016 pod č.j.
MUBO/32990/2016) v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
stanovisko se závěrem, že „koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
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koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 318/2013 Sb.,
kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády
č. 73/2016 Sb.) nebo ptačích oblastí.
Krajský úřad, jako příslušný úřad v souladu s § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku ze dne 5. 8. 2016 pod č.j.
MSK 94322/2016 (doručeno 9. 8. 2016 pod č.j. MUBO/33759/2016) konstatoval, že není
nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 2 územního plánu Dolní Lutyně podle
§ 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Návrh změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně nebude posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Platný Územní plán Dolní Lutyně vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce. Změnou č. 2 se tyto předpoklady nezmění.

Příloha:
Orientační plošný rozsah pozemků prověřovaných návrhem změny č. 2 Územního plánu Dolní
Lutyně
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Příloha zadání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně
Orientační plošný rozsah pozemků prověřovaných návrhem změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně
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