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Důvodová zpráva
Posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Karviná
Úvod
Územní plán obce Karviná schválilo Městské zastupitelstvo v Karviné dne 06.09.1994 usnesením
č. 286. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje města, jeho urbanistickou koncepci, plošné
a prostorové uspořádání, koncepci veřejné infrastruktury, dále vymezuje zastavěné území, zastavitelné
plochy, plochy k obnově nebo opětovnému využití území znehodnoceného důlní činností a vymezuje
veřejně prospěšné stavby.
Zastupitestvo obce podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhoduje v samostatné
působnosti o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Zastupitelstvu města Karviné byl námi
předložen materiál o pořízení změny Územního plánu obce Karviná na 22. zasedání, konaném dne
31.10.2017. Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 690 stáhnout materiál z programu
22. zasedání s tím, že po dopracování bude předložen na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne
05.12.2017. Dne 13.11.2017 jsme požádali Odbor organizační, kancelář primátora o stanovení nového
termínu k předložení dopracovaného materiálu na zasedání zastupitelstva z důvodu získání podkladů
od Ředitelství silnic a dálnic ČR a jejich zapracování do předkládaného materiálu. Na 23. zasedání
zastupitelstva konaném dne 05.12.2017 informoval primátor, že materiál bude předložen v pozdějším
termínu.
Dne 22.01.2018 byla na 73. schůzi Rady města Karviné projednána informativní zpráva pořizovatele
k návrhu na pořízení změny územního plánu Karviné, ve které bylo mimo jiné uvedeno, že po obdržení
stanoviska Ministerstva dopravy ČR, které je zodpovědné za koncepci dopravy, k záměru žadatele,
bude materiál o změnu územního plánu předložen Zastupitelstvu města Karviné k rozhodnutí.

Důvod předkládaného materiálu
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, který je pořizovatelem územního plánu Karviné, obdržel
dne 20.06.2017 e-mail Ing. Gerarda Krupy s návrhem na pořízení změny Územního plánu obce Karviná.
Návrh se týkal pozemků parc. č. 3987/1, 3987/2 a 3987/6, všechny v katastrálním území Karvináměsto, které nejsou ve vlastnictví Ing. Krupy a také nebyla doložena plná moc k zastupování vlastníka
těchto pozemků, kterým je společnost MERANO a.s., se sídlem Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná
– Staré Město. Po obdržení e-mailu úřad územního plánování posoudil jeho úplnost podle ustanovení
§ 46 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a dne 29.06.2017 vyzval žadatele k odstranění nedostatků
návrhu.
Ve stanovené lhůtě, dne 12.07.2017, podala společnost MERANO a.s., se sídlem Na Novém poli 381/5,
733 01 Karviná – Staré Město, včetně plné moci k zastupování pro Ing. Gerarda Krupu, návrh
na pořízení změny územního plánu (viz příloha č. 1 této důvodové zprávy), s návrhem využití
uvedených pozemků jako stavební pro stavby občanské vybavenosti, služby motoristům, STK, myčka,
obchodní prostory, dle předloženého návrhu. Součástí návrhu byl i návrh úhrady nákladů na pořízení
změny územního plánu, ve kterém žadatel uvedl, citace: „Náklady budou nepatrné a navrhovatel je
ochoten se podílet na úhradě“.
Na pořízení změny územního plánu není právní nárok. Je na zastupitelstvu obce, aby návrh posoudilo
a rozhodlo o jeho vhodnosti.
Jako nezbytný podklad pro dopracování materiálu pro rozhodnutí zastupitelstva pořizovatel požádal
o vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava se sídlem v Brně (dále jen
„ŘSD Brno“), Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu a Ministerstvo
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dopravy ČR.
Posouzení návrhu
Návrh byl posouzen na základě těchto podkladů předložených navrhovatelem:
-

-

-

-

-

-

-

vyjádření Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje, jako úřadu územního plánování
(před organizační změnou Magistrátu města Karviné úřadem územního plánování
do 30.4.2017) ze dne 19.04.2017 k záměru vybudování stanice technické kontroly (STK) včetně
souvisejících staveb, ze kterého vyplývá, že je záměr žadatele na pozemcích parc. č. 3987/1,
3987/3, 3987/4, 3987/6, 4050/1, 4033 a 371/1, vše v katastrálním území Karviná-město,
nepřípustný;
sdělení Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, stavebního úřadu,
ze dne 21.04.2017, ze kterého vyplývá, že předmětný záměr není na uvedených pozemcích
přípustný;
sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu (dále jen „krajský úřad“) ze dne 23.05.2017 k žádosti žadatele o posouzení a přezkum
platnosti vydaného zamítavého vyjádření Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje ze dne
19.04.2017, ve kterém uvádí, že Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, nepochybil,
když ve svém vyjádření ze dne 19.04.2017 dospěl k závěru, že je stavební záměr „Novostavby
objektu STK“ vč. podmiňujících a doplňkových staveb na pozemcích parc. č. 3987/1, 3987/3,
3987/4, 3987/6, 4050/1, 4033 a 371/1, vše v katastrálním území Karviná-město, nepřípustný;
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany – odboru ochrany a územních zájmů ze dne
10.04.2017 k záměru výstavby stanice technické kontroly na pozemcích parc. č. 3987/1,
3987/6, 3987/3, 3987/4, 4050/1, 4033 a 371/1, vše v katastrálním území Karviná-město,
bez stanovení požadavků;
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, jako majetkového správce silnice
I. třídy, ze dne 01.02.2016 a 12.04.2017 k novostavbě objektu STK na pozemcích parc. č. 4033
a 4050/1, vše v katastrálním území Karviná-město, ve kterém s uvedeným záměrem souhlasí,
za předpokladu splnění podmínek stanovených ve vyjádřeních;
odpověď Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 01.08.2017 týkající se „Návrhu
na pořízení (změny) územního plánu (§ 43 - § 46 a § 55 stavebního zákona)“; krajský úřad
uvedl, že žádost byla vyhodnocena jako žádost na změnu dopravního koridoru D84 – „I/67
jihozápadní obchvat Karviné…“ vymezeného v územně plánovací dokumentaci kraje Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a bude předložena zastupitelstvu kraje
k rozhodnutí; a zároveň uvedl, že Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
v současné době probíhají procesem aktualizace, a to pouze v rozsahu měněných částí
a záměr D84 není obsahem aktualizace a návrh žadatele nelze zařadit do probíhající
aktualizace;
odpověď Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21.09.2017 na výše uvedené
žádosti žadatele na krajský úřad; v odpovědi krajského úřadu je uvedeno, že o výše uvedených
žádostech jednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na jednání dne 14.09.2017
a usnesením č. 5/405 rozhodlo nepořídit aktualizaci Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, obsahem které by byla změna záměru D84, koridoru silnice I/67,
jihozápadní obchvat Karviné.

Úřad územního plánování k předmětnému návrhu po jeho posouzení ve všech souvislostech uvádí
následující:
Podle platného Územního plánu obce Karviná, včetně jeho změn č. 1-10 a č. 13-14 (dále jen „územní
plán“) jsou pozemky parc. č. 3987/1, 3987/2 a 3987/6, vše v katastrálním území Karviná-město,
zařazeny do zastavěného území, do zastavitelné plochy dopravního koridoru Z13/146, která je součástí
zóny dopravní (U-D) (dle výkresu územního plánu B.1 – komplexní urbanistický návrh) (viz příloha č. 2
této důvodové zprávy).
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Zároveň jsou předmětné pozemky navržené pro změnu součástí koridoru navržené veřejně prospěšné
stavby s označením č. 97 - přeložka silnice I/67 – jihozápadní obchvat Karviné (v ZÚR MSK označeno
jako VPS D84) (dle výkresu územního plánu B.6 – veřejně prospěšné stavby).
Na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné byla námi opětovně prověřena možnost umístění
předmětného záměru společnosti MERANO a.s. v ploše dopravního koridoru I/67, jihozápadní obchvat.
Z hlediska možného dopadu záměru žadatele na koncepci dopravy v Moravskoslezském kraji jsme
požádali dopisem ze dne 13.11.2017 Ředitelství silnic a dálnic, oddělení koncepce a ÚP Morava Brno
z hlediska jejich kompetencí k záměru společnosti MERANO a.s. ŘSD Brno ve svém vyjádření ze dne
13.12.2017 (viz příloha č. 4 této důvodové zprávy) uvedlo, že zásadně nesouhlasí s předmětným
návrhem z těchto důvodů:
citace

„Předmětné pozemky se tedy dle platného územního plánu Karviná (i dle návrhu nového ÚP) nacházejí
v koridoru pro umístění veřejné prospěšné stavby (ozn. 97) I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka.
V tomto koridoru je nepřípustné provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby, které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby dopravní infrastruktury
včetně souvisejících staveb.
Zároveň upozorňujeme, že se předmětné pozemky nacházejí v oku budoucí mimoúrovňové křižovatky
silnic I/59 a I/67. Dle ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích” odst. „7.33.1”
se mj. uvádí: „Do větví mimoúrovňových křižovatek se nesmí připojovat žádné křižovatky, obslužná
zařízení, sjezdy a samostatné sjezdy."
konec citace

V dalším jsme se obrátili se žádostí o vyjádření k návrhu změny územního plánu společnosti
MERANO a.s. z hlediska koncepce dopravy na území Moravskoslezského kraje na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu. Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne
10.01.2018 (viz příloha č. 5 této předkládací zprávy) sdělil, že Moravskoslezský kraj má zpracovanou
Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury, ve které je zahrnuta i stavba „I/67, Karviná obchvat“, jako
jedna ze staveb západní části „Slezského kříže“. Dále uvedl, že z hlediska řešení silnic I. třídy je nutno
k návrhu požádat Ministerstvo dopravy ČR.
Na základě doporučení Krajského úřadu, odboru dopravy a chytrého regionu a s ohledem na to,
že státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, jako majetkový správce
silnice I.třídy a oddělení koncepce a ÚP Morava v Brně, k žádosti o změnu územního plánu vydaly
nejednotná vyjádření k využití pozemků, na kterých je záměr žadatele navržen, požádali jsme dopisem
ze dne 16.01.2018 Ministerstvo dopravy ČR, které jako ústřední orgán odpovídá za tvorbu státní
politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování. Ministerstvo dopravy ČR ve svém vyjádření
(viz příloha č. 6 této důvodové zprávy) sdělilo, že s návrhem změny funkčního využití na občanskou
vybavenost, služby motoristům apod. na pozemcích parc. č. 3987/1, 3987/2 a 3987/6, vše
v katastrálním území Karviná-město, nesouhlasí.
Na základě nově obdrženého stanoviska Ministerstva dopravy ČR a vyjádření ŘSD Brno, ve kterých
nesouhlasí s návrhem na změnu územního plánu a s přihlédnutím, že záměr je v rozporu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které jsou
podle § 36 odst. 6 stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání Územního plánu obce
Karviná, včetně jeho změn, nelze návrhu na změnu územního plánu vyhovět.
Součástí návrhu na pořízení změny územního plánu je rovněž návrh úhrady nákladů na pořízení změny
územního plánu. Způsobem financování změny územního plánu a dalších vyvolaných nákladů jsme se
nezabývali, neboť je to bezpředmětné.
Vymezení dopravního koridoru silnice I/67- Obchvat Karviné patří fakt, že je tento záměr obsahem
koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, a to především z důvodu, že je
součástí komunikace spojující významná centra osídlení při severním okraji aglomerace Ostrava podél
hranice s Polskem ve směru Bohumín – Karviná - Český Těšín - Třinec. Záměr vytváří předpoklady pro
odklon průjezdní dopravy z centra města Karviné. Jedná se tak o záměr ovlivňující svým významem
a rozsahem a využitím území více obcí.
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Stanovisko úřadu územího plánování
Úřad územního plánování na základě
-

nesouhlasného stanoviska Ministerstvo dopravy ČR, odboru infrastruktury a územního plánu,
jako ústředního orgánu, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu
své působnosti za její uskutečňování,

-

nesouhlasného vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava Brno,

-

rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které dne 14.09.2017 rozhodlo nepořídit
aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jejichž obsahem by byla změna
záměru D 84, koridoru silnice I/67, Jihozápadní obchvat, na základě žádosti společnosti
MERANO a.s.,

doporučuje Zastupitelstvu města Karviné nepořídit změnu Územního plánu obce Karviná.

Přílohy důvodové zprávy:
- Příloha č. 1 - Návrh na pořízení změny územního plánu
- Příloha č. 2 - Vymezení záměru v platném územním plánu
- Příloha č. 3 - Vymezení záměru v leteckém snímku
- Příloha č. 4 - Vyjádření ŘSD Brno
- Příloha č. 5 - Vyjádření Krajského úřadu, odboru dopravy a chytrého regionu
- Příloha č. 6 - Vyjádření Ministerstva dopravy ČR
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