Vyhodnocení výsledku opakovaného veřejného projednání návrhu
Územního plánu Dobrčice
Dotčený orgán, krajský úřad – stanovisko:

Navržené opatření :

1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení ochrany životního
prostředí a památkové péče
(čj.: MMPr/095223/2018/STAV/ZP/Eh, 29.08.2018)
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, jako orgán státní správy dle ust. §7 odst.2; §61 odst.
1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v
souladu s §§71,76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný
orgán dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný orgán dle § 29 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči vydává stanovisko: K
návrhu ÚP Dobrčice sdělují výše uvedené orgány státní správy
následující stanoviska:
Orgán ochrany přírody:
Magistrát města Přerova jako příslušný orgán ochrany přírody Odsouhlaseno.
nemá k návrhu ÚP Dobrčice zásadních námitek a připomínek a
s předloženým návrhem souhlasí.
připomínek a úprav k návrhu ÚP Dobrčice nemá orgán ochrany
přírody dalších námitek a připomínek.
Orgán státní památkové péče:
Magistrát města Přerova, který je obecním úřadem obce s Odsouhlaseno.
rozšířenou působností, prostřednictvím Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního
prostředí a památkové péče, jakožto výkonného orgánu státní
památkové péče sděluje, že z hlediska zájmů chráněných státní
památkovou péčí souhlasí s předloženým Územním plánem
Dobrčice (úprava návrhu po společném jednání).
připomínek a úprav k návrhu ÚP Dobrčice nemá orgán státní
památkové péče dalších námitek a připomínek.
Orgán odpadového hosp.:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního Odsouhlaseno.
prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové
péče, jakožto orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství podle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech,
který uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním
plánům, sděluje, že z hlediska zájmu na úseku odpadového
hospodářství souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu
Dobrčice (návrh pro opakované veřejné projednání).
že v řešeném území se nenacházejí staré skládky ani jiné
ekologické zátěže. V obci Dobrčice bude zachována stávající
koncepce nakládání s odpady. S výstavbou samostatného
ekologického dvora se neuvažuje. Nakládání s komunálním
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odpadem v obci Dobrčice je upraveno obecní vyhláškou,
vycházejících z platných zákonných předpisů. Obec má sběrná
místa na plast, sklo, papír, kovy, nápojové kartony. Sběrná
místa odpadu jsou přípustným využitím v plochách veřejných
prostranství. Obec vytváří podmínky pro plnění povinností obce,
jako původce komunálního odpadu podle zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, kdy je obec povinna zajistit místa pro
odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného
fyzickými nepodnikajícími osobami (občany) na jejím
katastrálním území. Nakládání se stavebním odpadem a s
odpadem z výrobní činnosti a služeb si zajišťují původci odpadů
samostatně.
2. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
a zemědělství
Bez stanoviska.

Bez opatření.

3. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, silniční správní úřad
Bez stanoviska.

Bez opatření.

4. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství
(čj.: -, 04.09.2018)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a Odsouhlaseno.
zemědělství, v přenesené působnosti podle § 67 zák. č.
129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák.
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném
znění, podle § 17a písm. a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle §
48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změn ě a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle §
27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje k upravenému
návrhu územního plánu Dobrčice po opakovaném veřejném
projednání: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, nemá připomínek k částem řešení
návrhu územního plánu Dobrčice, které byly od veřejného
projednání změněny.
5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu
státní správy VIII
(MZP/2018/570/912,19.07.2018)
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Bez opatření.
VIII, obdrželo Vaše oznámení o opakovaném veřejném
projednání návrhu ÚP Dobrčice v okr. Přerov. Na úseku státní
správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon), na základě
dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici
konstatujeme, že na území obce nebyla geologickými pracemi
ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla
evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České
republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další
objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní
ochrana, se na těchto k.ú. rovněž nenacházejí. K
projednávanému návrhu ÚP nemáme na tomto úseku státní
správy připomínky.
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným Bez opatření – procesní
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen požadavky.
„ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého
kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem
řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je
třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.
OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad
Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(čj.: KUOK 79708/2018, 23.07.2018)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního Odsouhlaseno.
hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán
příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k
uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z
hlediska řešení silnic II. a III. tříd. Krajský úřad souhlasí s
níže uvedeným záměrem, který mu byl předložen a
neuplatňuje v rámci opakovaného veřejného projednání
žádné připomínky. Odůvodnění Krajskému úřadu bylo dne
11. 7. 2018 doručeno prostřednictvím datové schránky
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Dobrčice. Územní plán byl
zpracován v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyhl. 104/1997
Sb. – jsou splněny požadavky § 11 a § 12 s ohledem k
podrobnosti územního plánování zejména v: § 11 –
Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací
je dle ÚP umožněno tak, aby svým umístěním a provedením
vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala
potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky
pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné
odůvodnění. Jsou respektovány nejmenší vzdálenosti nově
budovaných křižovatek na komunikacích, dle ČSN 73 6102 a
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dále v § 12 – Podmínky pro připojování sousedních
nemovitostí a k silnicím a místním komunikacím tím, plochy
jsou vymezeny tak, aby pozemky byly napojitelné na
komunikace v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny v souladu s §
9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podle stávajícího stavu jsou v rámci správního území obce
vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury silniční,
které zahrnují pozemky silnic I. a III. třídy, neboť tyto pro
svou mnoho funkčnost nelze zařadit do jiných ploch s
rozdílným způsobem využití. Stávající průběh silnic je
respektován. Dle nové koncepce řešení Územní plán
nevymezuje nové zastavitelné plochy tohoto využití, protože
stávající plochy jsou dostatečné a není předpoklad
umisťování nových staveb výše uvedeného typu. Územním
plánem je respektována stávající silniční síť I. a III. třídy:
- I/55J Horní Moštěnice – průtah
- III/4902 Dobrčice – spojovací
- III/4901 Horní Moštěnice – Přestavlky – Stará Ves
Koncepce se nemění a je stabilizována vymezením
stávajících ploch dopravní infrastruktury silniční, protože je
takto funkční a postačující. Úpravy silnic jsou v rámci
vymezených ploch dopravní infrastruktury silniční umožněn,
včetně případné úpravy profilu silnice v navazujících
plochách. Silnice jsou lokálního významu a slouží pro
vzájemné propojení sousedících obcí, obslužnou dopravu v
území a hospodářskou dopravu. Obec je připojena na
komunikační síť slepě ukončenou státní silnicí III. třídy č.
4902 Dobrčice – spojovací. Tato navazuje v okrají území na
silnici II/4901 Horní Moštěnice – Přestavlky – Stará Ves,
jejímž prostřednictvím jsou dány dopravní vazby na
nadřazenou silniční síť. Systém stávajících místních
komunikací je jednoduchý a je plně navázán na silnici
III/4902. Územním plánem obce jsou respektovány stávající
místní komunikace v současných trasách. Poučení Dle ust.
§ 149 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nezákonné závazné stanovisko lze
zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je
příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který
vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán při své
úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné
závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu
příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.
7. Ministerstvo dopravy
Bez stanoviska.

Bez opatření.

8. Ministerstvo průmyslu a obchodu
(zn.: MPO 51301/2018, 13.07.2018)
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci Odsouhlaseno.
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využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci
podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů následující stanovisko. S návrhem
výše uvedeného územního plánu souhlasíme. Odůvodnění Ve
správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory,
ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani
chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno
stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití
nerostného bohatství.
9. Obvodní
báňský
úřad
pro
území
Moravskoslezského a Olomouckého

krajů
Bez opatření.

Bez stanoviska.

10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov
Bez opatření.

Bez stanoviska.

11. ČR - Státní energetická inspekce,
inspektorát pro Olomoucký kraj

územní

Bez stanoviska.

Bez opatření.

12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci
Bez stanoviska.

Bez opatření.

13. Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní
a zřídel
Bez stanoviska.

Bez opatření.

14. Hasičský záchranný systém Olomouckého kraje,
územní odbor Přerov
Bez stanoviska.

Bez opatření.

15. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj
Bez stanoviska.

Bez opatření.
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16. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury
Bez opatření.

Bez stanoviska.

17.

Ministerstvo vnitra
Bez opatření.

Bez stanoviska.
18. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Bez opatření.

Bez stanoviska.
19. Obecní úřad Dobrčice

Bez opatření.

Bez stanoviska.

Nadřízený orgán územního plánování – stanovisko
20. Krajský
úřad
Olomouckého
strategického rozvoje kraje
Bez stanoviska.

Sousední obce:

kraje,

Navržené opatření:
Odbor
Bez opatření.

Navržené opatření:

21. Obec Beňov
Bez stanoviska.

Bez opatření.

22. Obec Horní Moštěnice
Bez stanoviska.

Bez opatření.

23. Obec Přestavlky
Bez stanoviska.

Bez opatření.

24. Obec Stará Ves
Bez stanoviska.

Bez opatření.

25. Obec Kostelec u Holešova
Bez stanoviska.

Bez opatření.
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Oprávněný investor:

Navržené opatření:

26. NET4GAS, s.r.o.
(zn.: 6087/18/OVP/Z, 23.07.2018)
Dotčené sítě v obci Dobrčice: VTL plynovod nad 40 barů DN
700, kabel protikorozní ochrany, optický kabel. Na základě
Vašeho Oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání
návrhu
územního
plánu
Dobrčice
č.j.
MMPr/094557/2018 ze dne 11.7.2018 Vám sdělujeme
následující: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě
NET4GAS,
s.r.o.
2.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je
pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na
4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od
půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst.
(2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo kabelů
telekomunikačního vedení a kabelů PKO 1 m od půdorysu
kabelu
na
obě
strany.
3.
Na
WEB
portálu
http:/portál.geostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně
analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V
případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o
ně na adrese: data@net4gas.cz.Data na webovém portále
jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje
společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na
vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při
zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace
územně analytických podkladů nedojde k jejich změně. 4.
Upozorňujeme, že umístění staveb v bezpečnostním pásmu
plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím
vydáním písemného souhlasu provozovatele. 5. Každý zásah
do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán
s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
6. V textové části – odůvodnění územního plánu Dobrčice,
kapitole 6.4.2 Technická infrastruktura 3) Zásobování plynem
jsou chybně uvedené následující údaje.
- Zkratka VVTL plynovod se již nepoužívá, aktuální platný
název je VTL plynovod nad 40 barů. Jakožto držitel výhradní
licence na přepravu plynu v ČR požadujeme neuvádět zkratku
VVTL, stejně tak definici velmi vysokotlaký plynovod. Zkratka
VVTL byla technickými pravidly pro plynárenství TPG 702 04
zrušena a nahrazena zkratkou VTL, s přívlastkem vysokotlaké
plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně. Viz Kapitola1.2.2.1 a
1.2.2.2 TPG 702 04.
- Je zde chybně uveden název naší společnosti TRANSGAS,
namísto NET4GAS, s.r.o.
7. K návrhu územního plánu Dobrčice nemáme další
připomínky.

Bez opatření – v souladu s
ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona ve
znění pozdějších právních
předpisů,
tj.
obdobně
podle ust. § 52 tohoto
zákona,
stanoviska,
připomínky resp. námitky
bylo
možno
v rámci
opakovaného veřejného
projednání
návrhu
Územního plánu Dobrčice
uplatnit pouze k částem
řešení,
které
byly
změněny od veřejného
projednání.
Předmětem
úpravy pro opakované
veřejné projednání návrhu
územního plánu Dobrčice
byly úpravy týkající se
uvedení souladu územně
plánovací
dokumentace
do souladu s přílohou č. 7
novelizované vyhlášky č.
500/2006 Sb., provedení
revizi staveb vyloučených
v nezastavěném území ve
smyslu ust. § 18 odst. 5 a
drobná dopřesnění v části
dopravního
řešení.
Podané připomínky se
týkají záležitostí, které se
od veřejného projednání
neměnily a lze je proto
považovat za procesně
nepřípustné.

27. Ředitelství silnic a dálnic ČR
(zn.: 001223/11300/2018, 02.08.2018)
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Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a Bez opatření.
silnic I. třídy podává k návrhu Územního plánu Dobrčice
následující vyjádření: K územně plánovací dokumentaci obce
Dobrčice jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j.
256/11130/2017 ze dne 27.11.2017 v rámci veřejného
projednání návrhu Územního plánu. Po prostudování
předloženého návrhu ÚP Dobrčice konstatujeme, že naše
dřívější připomínky a požadavky k textové části ÚPD jsou
respektovány, resp. drobné chyby a nedostatky v textové části
ÚPD byly odstraněny/opraveny. S ohledem na uvedené
nemáme k návrhu ÚP Dobrčice v této fázi námitky ani
připomínky.
28. ČEPS, a.s.
Bez podání.

Bez opatření.

29. Povodí Moravy, s.p.
Bez podání.

Bez opatření.

30. GasNet, s.r.o.
Bez podání.

Bez opatření.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením, zástupce Navržené opatření:
veřejnosti, ostatní:
31. Antonín a Milena Netopilovi, Dobrčice 70, 750 02
Přerov
(28.08.2018)
Odvoláváme se k vyjádření Obecního úřadu v Dobrčicích
k našemu požadavku, aby byl náš pozemek p. č. 112/3 v k. ú
Dobrčice zařazen do zastavitelné části obce. Obecní úřad již
12.09.2016 tuto žádost zamítl z důvodů zcela irelevantních.
Všechny důvody, které úřad uváděl zde nebudeme
rozepisovat, ale nejdůležitější je, že inženýrské sítě vedou
kolem našeho pozemku a cesta byla již využita dalšími
stavebníky. Sousední pozemky jsou jako stavební uvedeny.
Proto očekáváme dodatečně zařadit náš pozemek do
zastavitelné části obce. Pokud byste požadovali další
vysvětlení, jsme ochotni se zúčastnit dalších jednání.

Bez opatření – v souladu s
ust. § 53 odst. 2
stavebního zákona ve
znění pozdějších právních
předpisů,
tj.
obdobně
podle ust. § 52 tohoto
zákona,
stanoviska,
připomínky resp. námitky
bylo
možno
v rámci
opakovaného veřejného
projednání
návrhu
Územního plánu Dobrčice
uplatnit pouze k částem
řešení,
které
byly
změněny od veřejného
projednání.
Předmětem
úpravy pro opakované
veřejné projednání návrhu
územního plánu Dobrčice
byly úpravy týkající se
uvedení souladu územně
plánovací
dokumentace
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do souladu s přílohou č. 7
novelizované vyhlášky č.
500/2006 Sb., provedení
revizi staveb vyloučených
v nezastavěném území ve
smyslu ust. § 18 odst. 5 a
drobná dopřesnění v části
dopravního
řešení.
Podaný požadavek se
týká záležitostí (rozsah
vymezení zastavitelných
ploch), které se však od
veřejného
projednání
neměnily a lze jej proto
považovat za procesně
nepřípustný.
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