Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu Ostravice
1. Vojtěch Stýskala,739 14 Ostravice 367 a Doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.,
Hulvácká 22, 700 30 Ostrava – připomínka č.j. MUFO 18045/2012 ze dne 17.9.2012
Namítají a podávají připomínku proti matoucímu značení v návrhu, které neodpovídá
legendě mapové přílohy 12.-I.2.d-Ostravice-Doprava.png a není v souladu se zněním
textové přílohy ÚP Ostravice. Jedná se o vyznačení dvou úseků částí místní komunikace.
Ve výše uvedené mapové příloze je vyznačen úsek místní komunikace ležící na pozemku
KN 4393/1 (ve vlastnictví obce) – na mapě s uvedenou polohou po východní hranici
parcely KN 961/1 a dále – s navrhovaným určením ke zrušení. Takto lze dedukovat na
základě určité podobnosti v mapě návrhu uvedeného značení (šedé křížky) s označením
„úseky komunikací a další prvky ke zrušení“ uvedeném v legendě této obrazové přílohy,
avšak v jiné barevné mutaci (červené křížky). V textové příloze návrhu je však k této
navrhované změně užívání komunikace uvedeno pouze velmi krátké zdůvodnění, týkající
se snad omezení (bez dalšího odůvodnění). Z v textu k předmětné ploše uvedeného však
nevyplývá „zrušení“, tak jak uvádí matoucím způsobem objednatel v mapové příloze.
Obdobným nejasným způsobem (zcela nevhodné značení) je dále označena i druhá část
stejné místní komunikace – současný stav, vedoucí od parcely KN 378/7 severním
směrem k parcele č. st. 944. V tomto případě v textu bez jakéhokoli odůvodnění. Pokud
však vzhledem k matoucímu a nepřesnému značení v mapové příloze návrhu je
předmětný a další úsek výše zmíněné místní komunikace znázorněn jako- současný stav
„účelová komunikace s omezeným provozem“, jedná se také o matoucí a klamnou
informaci k účastníkům řízení, neboť se jedná o místní komunikaci v majetku obce, u
které nebyl dle zjištění namítajících nikdy v minulosti účel užívání omezen. Navíc povrch
severního úseku byl v roce 2011 na náklady obce opraven v celé zmiňované délce
uváděného omezení.
Odůvodnění: Veškerá dokumentace, kterou předkládá pořizovatel jako „Kompletní
dokumentace, včetně mapových příloh“ v Oznámení o zahájení řízení o upraveném a
posouzeném návrhu ÚP by měla být posuzovatelům poskytujícím stanoviska, namítajícím
i připomínkujícím dle stavebního zákona, poskytnuta vždy v takovém provedení a
zpracována technicky a editačně tak, aby byla nejenom kvalitní, ale i jednoznačná,
aktuální a přesná. Zhotovitel je za úplatu povinen tuto dokumentaci vypracovat na
základě požadavků objednatele a v rámci pravidel normalizace a standardizace (ČSN ISO)
v České republice. Je-li jeho zhotovené dílo navíc dlouhodobě financováno z veřejných
rozpočtů a má sloužit k veřejnému účelu, je povinen všemožně po celou tuto dobu
v součinnosti s objednatelem a pořizovatelem dbát na aktuálnost a kvalitu provedení díla
a ověřit před zveřejněním správnost všech pro rozhodování dotčených orgánů a osob
poskytnutých údajů v dokumentaci tak, aby se k nim měli možnost v souladu
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona kvalifikovaně a bez průtahů vyjádřit.
V případě této výkresové, ale i textové přílohy a jiných, které jako jediné podávají
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účastníkům řízení k ÚP Ostravice informaci o navrhovaných změnách, tomu tak bohužel
nebylo a není.
Jedná se o místní páteřní komunikaci s podstatným významem pro obyvatele dané
lokality i pro její návštěvníky. Zrušení či omezení určité části nebylo a není nikde v celém
procesu řízení odůvodněno, není veřejným zájmem a velmi podstatně zhorší dopravní
dostupnost jak při běžné obslužnosti, tak v případě nenadálých výluk, atd. Z tohoto
důvodu se jeví vyznačený současný stav jako nelogický, současně bezzákonného
podkladu. To že se jedná o déletrvající záměr omezit provoz, potvrzuje vědomý
neudržovaný stav jižní části této místní komunikace jejím vlastníkem.
Dotčená část místní komunikace je užívána občany i návštěvníky mnoho let a tvoří
optimální spojení lokality Vrchy nejenom s obcí Ostravice, ale poskytuje bez nutných
změn (i v textech a konceptu jednotlivých fází návrhu ÚP) tolik proklamované a
požadované kvalitní spojení s obcí Čeladnou.
Z dostupných informací se jeví, že se jedná pravděpodobně jen o zájem ryze soukromý,
akcentovaný navíc určitými zástupci obce a jejich ambicemi a to především v nedávné
minulosti.
V důvodové části ÚP není uveden jediný důvod vlastníka této komunikace – obce
Ostravice, vedoucí k této navrhované změně, která bude-li zrušení či omezení dle ÚP
realizováno (či již ne?), může zcela určitě vyvolat (žadatelem změny pravděpodobně
zamýšlený) tlak na trasování nové místní komunikace po zcela jiných pozemcích a v jiném
místě, bez ohledu na současný návrh ÚP. Neblahé zkušenosti s tímto postupem
objednatele již připomínkující mají z konceptu ÚP a dalších kroků. Že se tím značně omezí
dosavadní dopravní dostupnost je zřejmé a to je pro občany v lokalitě velmi závažné.
Žádají proto projednání a také zdůvodnění situace uváděné v připomínce k nedostatkům
a následné zapracování nápravy do Územního plánu Ostravice, předkládaného
zastupitelstvu obce ke schválení.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje v celém rozsahu. Stávající komunikace v lokalitě
Vrchy budou v návrhu ponechány bez vyznačení omezení provozu, z výkresů v grafické
části budou odstraněny křížky.
2. Jiří Březina, Ostravice č. 715 – připomínky č.j. MUFO 18606/2012 ze dne 24.9.2012
Připomínky podává jako vlastník pozemku p.č. 621/6, 621/7 s rodinným domem č.p. 715
na pozemku p.č. 3180, který přímo sousedí s pozemkem p.č. 478/4, to vše v k.ú.
Ostravice 1, obci Ostravice.
Sdělením obce Ostravice ze dne 13.8.2012 č.j. Ostr 686/23012 žadateli VS Investment,
s.r.o. bylo oznámeno udělení souhlasu s umístěním stavby 4 – 5 rodinných domů
v řadové zástavbě na části (cca 2800 m2) pozemku p.č. 478/4 v k.ú. Ostravice 1, obci
Ostravice, jak o tom rozhodlo zastupitelstvo obce dne 11.6.2012. Proti udělení souhlasu
si podal dne 17.9.2012 žádost o nové projednání, kde uvedl závažné skutečnosti o
nemožnosti takový souhlas udělit. Tím je fakt, že zástupce žadatele poskytl zastupitelstvu
na jednání vědomě nepravdivé informace o tom, že umístění staveb s ní projednal a on
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údajně neměl námitek. Toto tvrzení není pravdivé. Zastupitelstvo bylo úmyslně
mystifikováno. Investor s ním o svém záměru nikdy nejednal; nemohl se ani vyjádřit, že
nemá k umístění stavby připomínky. Požádal proto o nové projednání žádosti investora.
Ještě před tím přípisem ze dne 12.9.2012 vyjádřil nesouhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve stejné věci. Zásadně nesouhlasí s tím, aby pozemek p.č. 478/4 byl v uvedené
části použit k výstavbě řadových domů investorem určených jako domy s rezidenčními
byty. Podle návrhu stavby se jedná o objekt, který by svou velikostí a způsobem užívání
nepřiměřeně zasáhl do jeho vlastnického práva. Vedle markantního omezení výhledu a
zastínění jeho nemovitostí se obává narušení klidu a pořádku. S ohledem na povahu a
předpokládaný způsob chování uživatelů rezidenčních bytů (v takto navrhovaném počtu),
kteří byty využívají příležitostně, se nedá předpokládat zájem na dlouhodobém udržování
mezilidských vztahů, k čemuž patří respekt a ohleduplnost k sousedovi. Důvodně se
obává toho, že jejich přítomnost bude spojena více s rekreací a zábavou, čímž se dá
předpokládat hluk do pozdních nočních hodin a další imise. Navíc, podle návrhu
územního plánu je pozemek p.č. 478/4 označen jako plocha občanského vybavení –
tělovýchova a sport (OS). Jedinou stavbou pro bydlení takto označené plochy může být
pouze „stavba pro bydlení pouze pro majitele zařízení…“ (viz. str. 23 návrhu). Objekt
s rezidenčními byty tuto podmínku nesplňuje.
Žádá proto, aby jeho připomínky byly vzaty na vědomí s tím závěrem, že pozemek p.č.
478/4 nebude sloužit pro umístění navržené stavby.
Na základě výše uvedeného upozorňuje na zřejmý rozpor mezi návrhem územního plánu
Obce Ostravice, kdy předmětný pozemek p.č. 478/4 v k.ú. Ostravice 1 je zařazen do ploch
OS – občanské vybavení – tělovýchova a sport, na kterých nelze umístit a realizovat
řadové obytné domy, /kdy tento návrh byl odsouhlasen zastupitelstvem obce Ostravice
ze dne 11.6.2012 s výstavbou 4 – 5 rodinných domů v řadové zástavbě na tomto
pozemku/. Pokud zastupitelstvo obce má zájem, aby tato výstavba na předmětném
pozemku byla možná, měl by tento pozemek být zařazen do ploch pro výstavbu staveb
pro bydlení a takto projednán s příslušnými dotčenými orgány.
Vyhodnocení: Jak vyplývá z obsahu podání, nejedná se o připomínku k návrhu územního
plánu Ostravice. Předmětem je jeho nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva obce
Ostravice, kterým vyjádřilo souhlas s připravovaným záměrem umístění 4 – 5 rodinných
domů na pozemku p.č. 478/4 k.ú. Ostravice 1. Tento záměr není předmětem řešení
projednávaného návrhu územního plánu.

3

Vyhodnocení připomínek
Ostravice - návrh

k upravenému

návrhu

územního

plánu

1. Atrium reality a.s., IČ: 259 07 450, U Zahrádek 94, 742 83 Klimkovice – námitka č.j.
MUFO 9443/2014 ze dne 23.4.2014, námitku podává jako budoucí stavebník a
provozovatel
Nesouhlasíme – podáváme námitku – proti nepovolení výstavby rodinného bydlení
v návrhu ÚP obce Ostravice na prázdném pozemku parc. č. 956/6, 956/7 a dalších v k.ú.
Staré Hamry 2 v bývalém areálu léčebny dětí na Mazáku určeném jako X – plochy
specifické a to z těchto důvodů:
1. V návrhu je jako hlavní a převládající využití plochy X Variabilní a není přímo
stanoveno, ale přitom se již jako Využití nepřípustné uvádějí stavby pro bydlení.
2. Toto je v přímém rozporu s Přípustným využitím, které povoluje stavby pro občanské
vybavení a pro podnikání, takže tato plocha musí splňovat veškeré náležitosti
nadřízených orgánů (CHKO, MsK, ŽP Frýdlant atd..) i pro rodinné bydlení, které by
v počtu asi sedmi nových RD na této navrhované ploše X vzniklo.
3. Na pozemku jsou veškeré inž. sítě – komunikace, elektro, kanalizace, voda atd.., které
budou rekonstruovány z vedlejší již povolenou přestavbou stávajících budov na byty.
4. Nedojde prakticky k žádnému kácení vzrostlých stromů (max. k jejich prořezání), ale
naopak bude nová zeleň kolem nových RD vysazena. Oplocení areálu bude z části
zrušeno, jen vznikne lokálně nové – nechceme žádný „satelit“.
5. Pro občanskou vybavenost budou sloužit dva stávající přízemní objekty u vstupu do
areálu a pozemek před areálem a jsou tedy jako OV pro toto území dostatečné.
6. I po výstavbě rodinných domků nedojde ke zvýšení zátěže okolí, protože počet bytů
v již povolené přestavbě bude snížen.
7. Přestavbou na byty a výstavbou nových rodinných domků vznikne 3-5 stálých
pracovních míst, protože provoz bude potřebovat stálou obsluhu, údržbu, úklid,
správcovství atd.
Závěr: Proto nesouhlasíme s navrhovaným zatříděním rodinného bydlení na ploše X
v bývalém areálu jako Využití nepřípustné a žádáme, aby bylo přeřazeno do Využití
přípustného, což je podpořeno i samotnou navrhovanou koncepcí území obce, kde se
má cituji: „Ostravice rozvíjet jako rostoucí sídlo (středisko rekreace a cestovního ruchu) –
především s významnými a obytnými funkcemi“. V tomto duchu jsou schváleny i Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, OB N1 Podbeskydí, kde je uvedeno cituji:
Nové plochy pro bydlení, rekreaci a sport vymezovat s odpovídající infrastrukturou“. A
to naše plocha (parc. č. 956/6 a 7 a další, k.ú. Staré Hamry 2), jak je výše uvedeno,
splňuje, protože veškeré inž. sítě jsou již vybudovány.
2. Atrium reality a.s., IČ:259 07 450, U Zahrádek 94, 742 83 Klimkovice – doplnění
výkresové části k podané námitce – č.j. MUFO 10197/2014 ze dne 30.4.2014
Příloha: situace
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Nejedná se o námitky ve smyslu ust. § 52 odst. (2) stavebního zákona a ust. § 172 odst.
(5) správního řádu. Na tuto skutečnost upozornil úřad územního plánování v textu
veřejné vyhlášky zn. MUFO 6038/2014. Společnost Atrium reality a.s. není vlastníkem
pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu, není oprávněným investorem ani
zástupcem veřejnosti.
V rámci projednávání návrhu územního plánu Ostravice, který vymezil pozemky v areálu
bývalého ústavu sociální péče jako součást funkční plochy X – plochy specifické, podala
již v roce 2012 společnost REALIS Invest, s.r.o. jako vlastník pozemku a staveb v řádném
termínu celkem 4 námitky.
Navrhované funkční využití pozemků v areálu bývalého ústavu sociální péče (v návrhu
územního plánu vymezeném jako plocha přestavby se specifickým funkčním využitímplocha X) vychází ze závěrů Posouzení vlivů konceptu územního plánu Ostravice na
evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy, které podle ust. § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracovala RNDr. Věra
Koutecká, a z Vyhodnocení vlivu konceptu Územního plánu Ostravice na životní prostředí
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, zpracovaného společností ENVIROAD s.r.o., Ostrava. Záměr na přestavbové ploše
P2 je posuzován jako nevhodný z důvodu nebezpečí narušení klidového prostoru
migračního koridoru velkých šelem (a také kopytníků, kteří představují jednu z hlavních
složek jejich potravy), jehož centrum se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od ústavu.
V hodnocení je uvedeno, že „v současnosti klidový prostor nivy Ostravice pod přehradou
by byl změněn nočním osvětlením, zintenzivněním civilizačních ruchů a hluků a
v neposlední řadě i zvýšeným pohybem lidí. Obecně jsou negativně hodnoceny veškeré
záměry lokalizované v údolních nivách, z čehož vyplývá požadavek na vypuštění takových
ploch z územního plánu. Záborem plochy a změnou využití je identifikováno potenciální
riziko pro 5 předmětů ochrany. Dále je v posouzení uvedeno, že potenciální negativní
vlivy na životní prostředí mohou vyplynout zejména z dopravního zatížení území. Zvýšená
hluková a imisní zátěž se projeví zejména v období rekonstrukce a dobudování areálu.
Ostatní uvažované aktivity v prostorách bývalého ústavu sociální péče jako např.
umístění lehké výroby či jiných druhů občanské vybavenosti se vzhledem k lokalizaci
záměru v III. zóně CHKO Beskydy jeví jako méně vhodné. Specifická funkční plocha X byla
v návrhu územního plánu vymezena na základě výsledků posouzení vlivů územního plánu
na lokality NATURA 2000, z jehož závěrů vyplynulo, že koncept územního plánu Ostravice
má významný negativní vliv na celistvost a předmět evropsky významné lokality a ptačí
oblasti Beskydy. Součástí tohoto hodnocení je i návrh zmírňujících opatření pro snížení
negativních vlivů dílčích záměrů, mezi které patří i přestavba bývalého ústavu sociální
péče. Proto je v návrhu ponechána možnost variabilního využití, podmíněná zpracováním
územní studie s cílem prověření optimální funkční náplně a prostorového uspořádání
zejména s přihlédnutím k závěrům NATURA vyhodnocení.
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V rámci veřejného projednání návrhu územního plánu v roce 2012 podala společnost
REALIS – INVEST, s.r.o. námitku, přičemž argumentovala pravomocným stavebním
povolením č.j. SÚ 196/2011 – 330 Ma ze dne 5.5.2011, kterým stavební úřad Ostravice
povolil změnu stavby nazvanou „stavební úpravy pavilonů v areálu ÚPS Ostravice“ na
pozemcích p.č. 958/2, 968/2, st. 3463, st. 3462, st. 3461, st. 3460 a st. 3602 všechny
v k.ú. Staré Hamry 2 a které nabylo právní moci 25.5.2011. O této námitce pak bylo
rozhodnuto tak, že pozemky, na které se vztahuje uvedené stavební povolení, a na
kterých jsou stavební práce dle sdělení stavebního úřadu již zahájeny, jsou v územním
plánu Ostravice vymezeny jako plocha BH – bydlení v bytových domech. Ostatní
pozemky, které nejsou předmětem stavebního povolení č.j. SÚ 196/2011-330 Ma, jsou
s ohledem na výsledky vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj
území ponechány jako součást funkční plochy X – plochy specifické i s původním zněním
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž podmínkou pro
rozhodování o změnách v této ploše je zpracováním územní studie s cílem prověření
optimální funkční náplně a prostorového uspořádání zejména s přihlédnutím k závěrům
NATURA vyhodnocení. Využití pozemků v areálu bývalého ústavu sociální péče tedy
zůstane i nadále v návrhu územního plánu ponecháno tak, jak je vyznačeno v upraveném
návrhu.
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