
Volná příloha č. 1: Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných 
subjektů k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Pstruží 

Dotčený orgán a obsah vyjádření příp. 
stanoviska 

Vyhodnocení 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   

Řešeným územím je vedena jednokolejná 
neelektrizovaná železniční trať č. 323 Ostrava - 
Valašské Meziříčí. SŽDC požaduje respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

v návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží bude uvedený 
limit území zohledněn 

V projednávané Aktualizaci ZÚR 
Moravskoslezského kraje je vymezen koridor 
železniční tratě DZ19 - Optimalizace, elektrizace 
celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek - 
Frenštát pod Radhoštěm - (Valašské Meziříčí) s 
šířkou 120 m. V souladu s projednávanou 
Aktualizací ZÚR Moravskoslezského kraje požaduje 
SŽDC respektovat záměry železniční dopravy, tj. 
vymezit koridor a stanovit veřejnou prospěšnost 
stavby. 

projektant zapracuje do návrhu změny č. 1 ÚP 
Pstruží dle požadavku SŽDC 

V nově vymezených rozvojových plochách či 
přestavbových lokalitách v ochranném pásmu 
dráhy - 8(BV), 37(BV), 38(BV), 42(BV) požaduje 
SŽDC zařadit objekty a zařízení, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního 
využití podmínečně přípustného. Podmínka bude 
znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech. 

v případě, že nově vymezené zastavitelné plochy 
budou zasahovat do ochranného pásma dráhy, 
bude požadovaná podmínka zapracována 

Ředitelství silnic a dálnic ČR   

žádné připomínky vzato na vědomí 

Ministerstvo dopravy   

Řešeným územím je vedena jednokolejná 
neelektrizovaná železniční trať č. 323 Ostrava - 
Valašské Meziříčí. SŽDC požaduje respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

v návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží bude uvedený 
limit území zohledněn 

V projednávané Aktualizaci ZÚR 
Moravskoslezského kraje je vymezen koridor 
železniční tratě DZ19 - Optimalizace, elektrizace 
celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek - 
Frenštát pod Radhoštěm - (Valašské Meziříčí) s 
šířkou 120 m. V souladu s projednávanou 
Aktualizací ZÚR Moravskoslezského kraje požaduje 
MD respektovat záměry železniční dopravy, tj. 
vymezit koridor a stanovit veřejnou prospěšnost 
stavby. 

projektant zapracuje do návrhu změny č. 1 ÚP 
Pstruží dle požadavku MD 



MD také upozorňuje, že v odst. (23) str. 16 ve 
schválené 1. Aktualizaci Politiky územního rozvoje 
ČR je uvedeno…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). 

v návrhu zadání změny č. 1 ÚP Pstruží je zmíněna 
uvedená republiková priorita v kapitole a) (str. 
4), dle zadání bude prověřen soulad návrhu mj. 
i s touto republikovou prioritou 

Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště 
Frýdlant. 

v návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží bude uvedený 
limit území zohledněn 

Ministerstvo průmyslu a obchodu   

Správní území obce se nachází na chráněném 
ložiskovém území černého uhlí a zemního plynu Čs. 
části Hornoslezské pánve (ID: 14400000). Pro 
uvedené chráněné ložiskové území platí 
rozhodnutí MŽP ze dne 27. března 1988, č. j. 
880/2/667/22/A-10/1997/98 o změně podmínek 
ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného 
ložiskového území české části Hornoslezské pánve, 
jehož součástí je dokument "Nové podmínky 
ochrany ložisek černého uhlí v chráněném 
ložiskovém území české části Hornoslezské pánve v 
okrese Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín, 
Opava a jižní části okresu Ostrava-město." MPO 
požaduje prověřit, zda navrhované plochy jsou v 
souladu s tímto rozhodnutím. 

při zpracovávání návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží 
bude uvedený požadavek prověřen 

MPO nedoporučuje provést návrh na změnu pod 
označením "lokalita 9" s ohledem na skutečnost, že 
se nachází v rezervní ploše dobývacího prostoru 
Trojanovice (ID: 20072). Pro tuto plochu platí 
požadavek "Surovinové politiky ČR", která v bodě 
3.2.3 výslovně uvádí, že rezervní lokality je třeba 
důsledně chránit jakožto surovinovou rezervu 
státu pro případné využití v budoucnu. (Pozn.: v 
této souvislosti v následujících fázích pořizování 
změny ÚP zajistit vyjádření těžební organizace, a to 
s ohledem na podmínky stanovené v rozhodnutí o 
stanovení dobývacího prostoru dle ust. § 28 odst. 8 
horního zákona, a stanovisko příslušného OBÚ)  

při zpracovávání návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží 
bude uvedený požadavek prověřen 



MPO doporučuje projednat záměry navrhovaných 
ploch v severní části obce, které se nachází v 
dobývacím prostoru Pstruží (ID: 40049), s 
organizací, která v daném místě provádí těžbu a to 
s ohledem na podmínky stanovené v rozhodnutí o 
stanovení dobývacího prostoru dle ust. § 28 odst. 8 
horního zákona. 

při zpracovávání návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží 
bude uvedený požadavek projednán s 
pověřenými orgány 

MPO požaduje vymezit chráněná ložisková území, 
výhradní ložiska a dobývací prostory zasahující do 
správního území obce, jak v odůvodnění, tak v 
koordinačním výkrese. 

projektant zapracuje do návrhu změny č. 1 ÚP 
Pstruží dle požadavku MPO 

Ministerstvo obrany ČR_Sekce nakládání s 
majetkem_odbor ochrany územních zájmů 

  

Nemá požadavky na obsah změny č. 1 ÚP Pstruží. 
MO neshledalo rozpor mezi návrhem funkčního 
využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu. 

vzato na vědomí 

Ministerstvo životního prostředí   

MŽP sděluje, že na území obce Pstruží došlo k 
aktualizaci vymezení sesuvných území. Je tedy 
nutné, aby v územním plánu obce byla uvedena a 
zakreslena sesuvná území podle údajů České 
geologické služby. 

projektant zapracuje do návrhu změny č. 1 ÚP 
Pstruží dle požadavku MŽP 

Krajský úřad MSK, Koordinované stanovisko   

Změnu č. 1 ÚP Pstruží není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat podle § 10i zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

vzato na vědomí 

ad1) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:   

žádné připomínky vzato na vědomí 

ad2) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích: 

  

veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti 
krajského úřadu, jsou dotčeny - bere na vědomí 
záměr týkající se prověření zapracování přeložky 
dvoupruhové nedělené směrově nedělené 
komunikace II. třídy č. 483 v návaznosti na ÚP 
Čeladná. 

vzato na vědomí 

ad3) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny: 

  

veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti 
krajského úřadu, nejsou dotčeny 

vzato na vědomí 

ad4) zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon): 

  



v případě, že ÚP počítá se záborem PUPFL, je nutné 
v ÚPD vypracovat případné návrhy odnětí a 
omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 
lesního zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky, 
že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním 
navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

vzato na vědomí 

ad5) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) 

  

veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v 
působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny 

vzato na vědomí 

ad6) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů: 

  

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

vzato na vědomí 

ad7) zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF   

požadavek na zpracování územního plánu v 
souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, tak aby byla 
zajištěna ochrana zemědělské půdy 

uvedený požadavek je zapracovaný v textu 
zadání změny č. 1 ÚP a bude v návrhu změny č. 
1 ÚP respektován 

ad8) zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší   

požadavek na zpracování územního plánu v 
souladu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší a Územní energetickou koncepcí 
Moravskoslezského kraje 

uvedený požadavek je zapracovaný v textu 
zadání změny č. 1 ÚP a bude v návrhu změny č. 
1 ÚP respektován 

ad9) zák.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o 
změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
(zákon o prevenci závažných havárií) 

  

veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v 
působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny 

vzato na vědomí 

Hasičský záchranný sbor MSK   



Konstatují, že dokumentace 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. HZS Moravskoslezského kraje 
nepožaduje u tohoto návrhu zadání změny ÚP 
Pstruží splnění požadavků civilní ochrany k 
územnímu plánu podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

vzato na vědomí 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro MSK 

  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro MSK s předloženým "projednáváním Návrhu 
zadání změny č. 1 ÚP Pstruží". 

vzato na vědomí 

Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a 
zemědělství - stanovisko podle ust. § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 

  

Krajský úřad posoudil předložený návrh zadání a 
dospěl k závěru, že tento nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. 

vzato na vědomí - není požadováno 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
(včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí) 

  

Prověřit a zohlednit vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Pstruží 
v návrhu změny č. 1 ÚP Pstruží 

 


