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Koordinované stanovisko dotčených orgánů ve smyslu § 55b odst. 2 
stavebního zákona 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán 
podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 
zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský 
úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, 

k návrhu změny č. 6 územního plánu (ÚP) Frýdku-Místku, 

toto koordinované stanovisko: 

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem ÚP Frýdek-Místek 
změna č. 6. 

Odůvodnění: 

Z předmětného návrhu ÚP Frýdek-Místek změna č. 6 nevyplývají změny, které by měly negativní vliv na 
kulturně-historické hodnoty městských památkových zón či národní kulturní památky. 

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. 

Odůvodnění: 

Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z 
hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy předložený návrh změny č. 6 ÚP Frýdek-Místek, nenavrhuje 
v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy žádné změny. 
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3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Krajský úřad příslušný dle §48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplatňuje k návrhu změny č. 6 ÚP Frýdek-
Místek, předloženému dle § 55b stavebního zákona, souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 

Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s 
rozšířenou působností. V rámci veřejného projednávání dle § 55b stavebního zákona návrhem změny č. 6 ÚP 
Frýdek-Místek není umisťována nová plocha na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a ani v 
ochranném pásmu lesa. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad příslušný dle §48a odst. 2 písm. b) lesního 
zákona vydává souhlasné stanovisko. 

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem změny č. 6 ÚP 
Frýdku-Místku.  

Odůvodnění: 

Návrh změny č. 6 územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona. 

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

Odůvodnění: 

Dle § 79 odst. 1 písm.  k) zákona o odpadech  uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.   

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Z hlediska veřejných zájmů, vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 
písm. x) tohoto zákona, krajský úřad souhlasí s návrhem změny č. 6 územního plánu Frýdek-Místek. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním 
obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní 
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody. 

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, nejsou návrhem 
změny č. 6 územního plánu Frýdek-Místek dotčeny, neboť v řešeném území nebude předmětným návrhem 
dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné území, jeho ochranné pásmo, regionální a nadregionální územní 
systém ekologické stability ani žádná z lokalit soustavy Natura 2000. 
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7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kompetentní k posuzování návrhů 
územních plánů a jejich změn, dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené podklady ve smyslu ust. § 4 a § 5 uvedeného zákona, 
vyhlášky č. 271/2019 Sb., k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a současně i metodického pokynu 
MŽP OOLP 1067/96 k zajištění ochrany zemědělské půdy při územní plánovací činnosti, nemá k předloženému 
námitek a s předloženým návrhem souhlasí.  

Odůvodnění: 

Předmětem posouzení je dotčení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu 3,51 ha, a to pro účely 
vymezení zemědělské výroby. V případě požadavku Z6/1 je předmětem realizace areál pro zajištění pěstování 
sazenic dřevin, přičemž je zde deklarováno plošné omezení staveb v rozsahu cca 40%, což předpokládá 
zbývající využití pro vlastní pěstební činnost na stávající zemědělské půdě. Pokud se týká lokality ozn. Z6/2 o 
výměře 0,28 ha pro účely rozšíření farmy chovu mléčného skotu, dospěl zdejší správní orgán k názoru umožnit 
tyto aktivity v souladu s postupy danými § 4 odst. 3 uvedeného zákona, a to z důvodů invariantního řešení 
pokud se týká možností využití zemědělské půdy horší kvality.  Krajský úřad v daném případě současně 
posoudil nezbytnou a deklarovanou stavební i mechanizační návaznost stájových objektů, a to zejména pokud 
se týká zajištění technologické provázanosti těchto objektů.  Pokud se týká předkládané změny územního 
plánu, nejedná se zde o zásah, který by narušoval organizaci zemědělského půdního fondu v daném území ve 
smyslu zásad vymezených § 4 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona. 

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací. 

Odůvodnění: 

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož 
krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou 
koncepcí Moravskoslezského kraje. 

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 
téhož zákona, nejsou dotčeny.  

Odůvodnění: 

Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací 
dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního 
zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. Na území obce není 
žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona. 

10/ zákon 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 

Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  
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Odůvodnění:  

Změna č. 6 ÚP Frýdku-Místku neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na 
životní prostředí a není dotčeným orgánem při jeho pořizování.  

Závěr 

Krajský úřad posoudil návrh ÚP ve smyslu § 55 odst. 2 a 52 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné 
územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy podle části čtvrté 
správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona, jež je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

 

 

 

Ing. Jan Filgas 
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
 
 

 
 

 


		2021-01-06T15:00:03+0000
	Not specified




