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vypracovaná projektantem

II.1. 1. Základní informace o vypracování územního plánu
Územní plán Klimkovice (dále též: ÚP Klimkovice) je pořizován podle ustanovení § 44 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, tj. z vlastního podnětu zastupitelstva obce na základě shromážděných podnětů a žádostí vlastníků pozemků i potřeb prověřených orgány samosprávy města
Klimkovice.
Řešeným územím je území města Klimkovice, tj. katastrální území Klimkovice (kód k. ú.:
666319). Město Klimkovice je členěno na části obce: 1. Hýlov, 2. Josefovice, 3. Klimkovice,
4. Václavovice.
Zastupitelstvo města Klimkovice po projednání rozhodlo pořídit nový územní plán na
17. zasedání konaném 23. září 2009 usnesením 17/238.1.
'NÁVRH ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLIMKOVIC projednaný a
upravený ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů' (Magistrát města Ostravy, Útvar
hlavního architekta, Duben 2010) schválilo Zastupitelstvo města Klimkovice na 20. zasedání
konaném dne 28. dubna 2010 (dále jen: zadání schválené 28. dubna 2010).
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku byla stanovena na 30. června 2010, oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení je z 30. července 2010. Návrh
územního plánu byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a
je pod registračním číslem CZ.1.06/5.3.00/08.07128. veden v programu IOP.
Návrh územního plánu byl projektantem vypracován k červenci 2011, závěrečná konzultace –
výrobní výbor se uskutečnila v Klimkovicích 13. července 2011. Následně byl návrh posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí a poté byl projektantem doplněn v srpnu 2011 o Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Tato dokumentace nese název 'Územní plán Klimkovice Etapa 1. - návrh (pro projednání podle § 50 stavebního zákona)' a dále
v tomto odůvodnění je používáno jen zkrácené znění: návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011).
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byl projektantem vypracován podle znění účinných
k době vypracování návrhu územního plánu: podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění účinném
k červenci 2011); podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti – textová část byla projektantem vypracována s obsahem a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (ve znění účinném k červenci 2011); plochy podle stávajícího nebo podle požadovaného způsobu využití byly stanoveny podle vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů (ve znění účinném k červenci 2011). Vyhodnocení vlivů územního plánu

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

1

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

na udržitelný rozvoj území, bylo vypracované s obsahem a řazením podle 'Příloha č. 5
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném k srpnu 2011).
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byl projednán pořizovatelem (Magistrát města Ostravy,
Útvar hlavního architekta). Výsledky projednávání jsou obsahem odůvodnění zpracovaného
pořizovatelem.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, je
vypracován upravený návrh územního plánu nesoucí název 'Územní plán Klimkovice Etapa
2.1 - upravený návrh (pro projednání podle § 52 stavebního zákona)'. Dále v tomto odůvodnění je pro něj používáno jen zkrácené znění: upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je projektantem vypracovaný podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti (dále též: vyhláška č. 500/2006 Sb.). Územní plán Klimkovice (jeho tzv. výroková
část) je vypracován s obsahem a řazením podle 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve
znění účinném od 1. ledna 2013). Textová část odůvodnění vypracovaná projektantem je řazena hierarchicky, tj. nejdříve obsahuje části podle ustanovení § 53 odstavců 4 a 5 stavebního
zákona a teprve pak části stanovené v 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je projektantem vypracovaný podle znění stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, účinných k době vypracování upraveného návrhu, tj. ve znění účinných od 1. ledna 2013, které obsahují výrazně
odlišné požadavky na obsah, rozsah a zejména na řazení textových částí. To neumožnilo zpracování a doložení upravování návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) formou tzv. sledování
změn.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy z 5. září 2014.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů (dále též: vyhláška č. 501/2006 Sb.), s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území Klimkovic. V plochách jiného způsobu
využití než Plochy technické infrastruktury (viz ustanovení § 10 odstavec 1 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) ÚP Klimkovice pro vedení technické infrastruktury vymezuje trasy vedení
veřejné technické infrastruktury. V souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. ÚP Klimkovice stanovuje i další jiné druhy ploch s rozdílným způsobem využití. Za stávající způsob využití ploch považuje jejich skutečné (reálné) využití v době vypracovávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011) s dílčími aktualizacemi k době vypracovávání upraveného návrhu (z dubna 2015).
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nový Jičín schválilo rozhodnutím č.j.: PÚ/705/08Ka-5.1.2 ze dne 6. 3. 2008, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Klimkovice. Odůvodnění tohoto rozhodnutí mj. uvádí:
„Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení,
kterými jsou zejména:
- opatření ke zpřístupnění pozemků – polní cesty, mostky, propustky apod.
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- protierozní opatření pro ohranu půdního fondu – protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, zatravnění apod.
- vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami- nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod.
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy apod.
Vypracovaný plán společných zařízení byl předložen k posouzení sboru zástupců a schválen
dne 9.8.2005. Zastupitelstvem města byl schválen na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva
města Klimkovice dne 31.8.2005. Připomínky orgánů státní správy byly v plánu společných
zařízení akceptovány.
Schválený návrh KPÚ bude závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv, zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a dále
podkladem pro zpracování nového souboru popisných informací katastru nemovitostí.“.
Proti rozhodnutí ze dne 6. 3. 2008, č.j.: PÚ/705/08-Ka-5.1.2 byla podána (ve dvou stupních)
odvolání účastníků řízení. Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřadu Praha postoupená odvolání přezkoumal a vydal rozhodnutí č.j. 20394/2008-13070 ze dne 10. 7. 2008,
kde odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav zamítl a
rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Nový Jičín č.j. PÚ/705/08-Ka-5.1.2
ze dne 6. 3. 2008 potvrdil. Odvolací orgán druhého stupně rozhodnutím č. j. 38702/2008100000 ze dne 27. 10. 2008, které nabylo právní moci 21. 11. 2008, změnil výrok
v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkovému úřadu č.j. 20394/200813070 ze dne 10. 7. 2008 a to tak, že výrok o zamítnutí podaných odvolání se doplňuje takto:
" a rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Nový Jičín č.j.PÚ/705/08-Ka5.1.2 ze dne 6.3.2008 se podle §59 odst. 2 správního řádu potvrzuje".
Katastrální území Klimkovice má digitální katastrální mapu: na území, pro které byl schválen
návrh KPÚ, má DKM-KPÚ platnou od 24. dubna 2009 („datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu“),
na části k. ú. mimo prostor KPÚ má DKM platnou od 15. prosince 2008.
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu.
Územní plán neřeší např. převody orné půdy na trvalé travní porosty, neřeší odvodňovací průlehy a příkopy apod., neřeší způsob hospodaření ve vymezených plochách pro ÚSES, neurčuje
cílová společenstva atd.
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků obsažených v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich vymezení se zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice, konaných v Klimkovicích 20. ledna,
11. února a 5. května 2011. Závěrečná konzultace – výrobní výbor (před vypracováním vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí) se uskutečnila v Klimkovicích
13. července 2011. Na ní byl objednatelem potvrzen rozsah a způsob využití (druhy ploch)
vymezení ploch podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití.
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj.
i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků,
technická infrastruktura).
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Oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011 upravený návrhem ÚP Klimkovice (duben
2015) zejména:
- Nově vymezuje zastavěné území (k 5. září 2014) z důvodu nového mapového podkladu,
tzn. údajů SGI a SPI katastru nemovitostí.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
k 5. září 2014, zajištěného objednatelem včetně údajů katastru nemovitostí k pozemkům
(druh pozemku, způsob využití pozemku, způsob využití stavby, výměra, vlastnické právo,
omezení vlastnického práva, způsob ochrany nemovitosti atd.), od Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. S ohledem na velmi dlouhou dobu
projednávání návrhu územního plánu, upravený návrh aktualizuje vymezení hranic zastavěného území.
Viz kapitola 'II.1. 7.1 Odůvodnění k I.1. a) Vymezení zastavěného území'.
- Některé zastavitelné plochy zvětšuje, zmenšuje nebo zcela vylučuje a přidává nové
zastavitelné plochy.
Je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj.
podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn
pro zpracovatele“.
Část zmenšení, případně i vyloučení, některých zastavitelných ploch vyplynula z nového
vymezení zastavěného území k 5. září 2014.
Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného
podle ustanovení § 50 stavebního zákona'.
- Zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Dodržuje požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném
k dubnu 2015), v článku '19. OB2 Ostrava'.
Viz kapitola 'II.1. 2.2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými rozvojovými oblastmi republikového významu'.
- Nově vymezuje Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční lázeňství; Plochy smíšené obytné – městské lázeňské.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63433-23.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona. ÚP Klimkovice pro areál Sanatorií Klimkovice (tj. podle stávajícího způsobu
využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví. Pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské
lázeňské, s převažujícím využitím: bydlení (jsou vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). Vymezení těchto nových druhů
ploch v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) s věcně příslušným dotčeným orgánem, tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného
podle ustanovení § 50 stavebního zákona'.
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- Nově ve Fonovicích stanovuje pořadí změn v území.
Je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených
formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného
podle ustanovení § 50 stavebního zákona'.
- Nově vymezuje v zastavěném území plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území).
Je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených
formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Viz kapitola 'Odůvodnění k I.1. c3) Plochy přestavby'.
- Liší se stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové
části územního plánu (jeho tzv. výrokové části).
Je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) a změny stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů účinných v době vypracovávání upraveného návrhu územního plánu projektantem (k dubnu 2015). Zejména se
úpravy týkají 'Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu', tj. stanovení výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití,
výslovného vyloučení umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území).
Viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití …'.
- Výrazně se liší textová část odůvodnění vypracovaná projektantem.
Ve všech vazbách a vzájemných souvislostech byly provedeny úpravy vyplývající ze změny stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů účinných v době vypracovávání upraveného návrhu územního plánu projektantem (k dubnu 2015). Textová část odůvodnění vypracovaná projektantem je řazena hierarchicky, tj. nejdříve obsahuje části podle ustanovení
§ 53 odstavců 4 a 5 stavebního zákona a teprve pak části stanovené v 'Příloha č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013) – viz „Odůvodnění – osnova textové části“ prezentace MMR ČR konané 28. 1. 2014 v sídle KÚ MSK.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) dále zohledňuje republikové priority územního
plánování z politiky územního rozvoje, aktualizace územně analytických podkladů (ORP Ostrava prosinec 2014, Moravskoslezský kraj 2013), judikáty správních soudů k územně plánovacím dokumentacím, nová znění zákonů (včetně občanského zákoníku, katastrálního zákona), vychází z aktuálních teoretických podkladů a informací (zejména veřejně přístupném
v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz), změny nebo nových
významných limitů využití území (např. záplavové území a aktivní zóna záplavového území,
ochranné pásmo letiště v Mošnově) atd. apod. Tj. návrh územního plánu ze srpna 2011 je celkově aktualizován k dubnu 2015 a vychází z údajů katastru nemovitostí k pozemkům k 5. září
2014.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání územního plánu byl podle ustanovení § 53 stavebního zákona pravený návrh ÚP Klimkovice z dubna 2015 projektantem upraven a doplněn
v rozsahu pořizovatelem 29. ledna 2016 zaslaných pokynů k úpravě návrhu územního plánu.
Z výsledků projednání nevyplynul pokyn na upravení grafických částí ÚP Klimkovice s (proto
výkresy obsahují jen datum duben 2015). Textové částí ÚP Klimkovice byly upraveny a doplněny v únoru 2016 takto:
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- Úprava kapitoly 'II.1. 12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa'.
Podle výsledků jednání je rozšířen (doplněn) text kapitoly 'II.1. 12.3 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků' a je přidána nová kapitola 'II.1. 12.3.1 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků – zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany' (a to vyvolalo úpravu
číslování následujících dvou kapitol).
- Úprava návrhu územního plánu podle navazujícího stanoviska Magistrátu města Ostravy,
Odboru ochrany životního prostředí č.j. SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26. ledna 2016.
Je popsáno v přidané nové kapitole 'II.1. 10.3 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu podle ustanovení § 53 stavebního zákona'.
- Oprava drobných chyb.
V textové části odůvodnění územního plánu vypracované projektantemjsou opraveny překlepy či další drobné nepřesnosti. Provedené opravy nemění smysl a účel textů upraveného
návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).
Projektantu přísluší odůvodnit svůj návrh řešení územního plánu, nepřísluší mu hodnotit ani
odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
Počet druhů ploch vymezených územním plánem pro řešené území vyplývá z potřeby stanovení odlišných územních podmínek – nároků na stávající či budoucí pozemky staveb, zařízení
v plochách a z potřeby stanovení odlišných základních podmínek ochrany krajinného rázu
(výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) v plochách, případně z potřeby
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona (výslovné vyloučení
umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území).
ÚP Klimkovice užívá pojem „zařízení“ ve smyslu organizační jednotka, tj. ve stejném smyslu
jako vyhláška č. 501/2006 Sb., a nikoliv ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 2 stavebního zákona. V textové část odůvodnění vypracovaného projektantem používaná časová mez „dosud“
se obvykle (pokud není v závorce blíže určena) vztahuje na celé období vypracovávání
ÚP Klimkovice projektantem, tj. návrhu v lednu 2011 až srpnu 2011, upraveného návrhu v
lednu 2015 až dubnu 2015.
Projektant při návrhu řešení neposuzoval možnosti vymezení změn v území (zejména zastavitelných ploch) podle oddělených a dílčích kritérií stanovených ve speciálních zákonech jako
nejvýhodnější nebo nejvhodnější z hlediska jimi chráněných zájmů, ale kumulativně, tj. se
zohledněním všech vnitřních i vnějších vazeb, známých koncepcí a záměrů, veřejných a soukromých zájmů, s přihlédnutím k aktivitám obyvatel bydlících a hospodařících v území Klimkovic. Cílem bylo ohleduplné, vyvážené a dlouhodobě udržitelné řešení území.
ÚP Klimkovice stanovuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zohledňuje estetické požadavky
na využívání území a jeho změny, řeší je ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) byl určen k projednání podle ustanovení § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, tj. k veřejnému projednání. Proto obsahuje i citace (psané kurzívou)
v takovém rozsahu, který na základě dlouhodobých zkušeností projektant územního plánu
považuje za závažné a potřebné k objasnění souvislostí a určujících východisek návrhu řešení
pro „veřejnost“ a pro „každého“ (pojmy § 52 odstavec 3 stavebního zákona).
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II.1. 1.1 Mapové podklady, údaje o území, způsob zobrazování, terminologie
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byl vypracovaný nad mapovým podkladem v měřítku
katastrální mapy s platností k 11. červnu 2010, podle Geoportálu ČÚZK doplněného
k 26. lednu 2011. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem k 5. září 2014, zajištěným objednatelem včetně údajů katastru nemovitostí
k pozemkům (druh pozemku, způsob využití pozemku, způsob využití stavby, výměra, vlastnické právo, omezení vlastnického práva, způsob ochrany nemovitosti atd.), od Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
Tj. upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem,
který se místy výrazně liší od mapového podkladu, nad kterým byl vypracován návrh
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011).
Data (údaje o území, další sledované znaky) sledovaných jevů územně analytických podkladů
obcí, shromážděné úřadem územního plánování v rámci územně analytických podkladů (dále
též: ÚAP) obce s rozšířenou působností (dále též: ORP) Ostrava, byla zhotoviteli ÚP Klimkovice pro vypracování návrhu územního plánu (ze srpna 2010) předána v datovém modelu Moravskoslezského kraje (Filesystem - .shp) pod Č. j.: SMO/325607/10/ÚHA/Lin dne 3. prosince 2010 na CD nosiči.
Pro vypracování upraveného návrhu byla úřadem územního plánování Ostrava předána aktuální data sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí na CD nosiči předaném zhotoviteli objednatelem dne 6. února 2015 – data z třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Ostrava.
Projektant prověřil, která data byla oproti roku 2010 podstatně změněna nebo aktualizována a
tyto údaje o území nahradil v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).
Projektant ÚP Klimkovice odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím vypracovaného
návrhu územního plánu (§ 159 odstavec 1 stavebního zákona), ale neodpovídá za správnost,
úplnost a aktuálnost jemu předaných údajů o území (zobrazených v koordinačním výkrese
jako neměněný stávající stav a důležitá stávající omezení v území, zejména limity využití
území).
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení § 28: „(3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost
podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na
aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických
podkladů.“.
Sledované jevy, které mají poskytovatele údajů podle ustanovení § 27 stavebního zákona a
které se v území Klimkovic jistě vyskytují, ale údaje nebyly pro činnost projektanta zhotoviteli ÚP Klimkovice úřadem územního plánování předány – pravděpodobně z důvodů neposkytnutí údajů příslušným poskytovatelem – mají v legendě II.2. a) Koordinační výkres uvedeno
„neposkytnuto“.
V souladu s publikovanými upřesněními (Ústav územního rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu – www.uur.cz) I.3. Grafická část územního plánu, tj. výkresy grafické části tzv. výrokové části ÚP Klimkovice obsahují jen to, o čem rozhoduje zastupitelstvo města. Skutečnosti,
které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva, se uvádí v grafické části odůvodnění. Neměněný stávající stav a důležitá stávající omezení v území, zejména limity využití území, obsahuje koordinační výkres, jehož úkolem je prokázání koordinace územním plánem stanoveného využívání území, tj. slouží k odůvodnění projektantem navrženého řešení územního pláIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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nu. Trvale, soustavně a odborně aktualizovat limity využití území přísluší jinému nástroji
územního plánování – územně analytickým podkladům.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající hodnoty území, včetně vztahů v sídlech i v krajině, a limity využití území (zobrazitelné v
daném měřítku při zachování čitelnosti výkresu) v k. ú. Klimkovice podle dat z ÚAP ORP
Ostrava předaných úřadem územního plánování. Některé další hodnoty území zobrazuje podle
veřejně dostupných podkladů (ZABAGED®, ortofoto apod.) a podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem v rámci vypracovávání návrhu územního plánu.
Pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány doplňující průzkumy a rozbory zachycující
dostatečně podrobně a komplexně aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) používá označení (číslo řádku, název sledovaného jevu) sledovaných jevů ÚAP podle 'Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' Část A. Kódy limitů využití území jsou uvedeny podle příručky Vladimír Hyvnar a kolektiv: Limity využití území. III. vydání. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007 + poslední dodatky (elektronická
podoba k 1. lednu 2015 – www.uur.cz).
Příslušná grafická vyjádření jsou ÚP Klimkovice konstruována nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy a ve výkresech vyhotovených v měřítku 1 : 5 000 jsou zobrazována jednotným způsobem. ÚP Klimkovice v textové části odůvodnění vypracovaného projektantem nepopisuje slovně to, co lze vyčíst či změřit z grafických částí územního plánu, tj. co
věcně vyplývá z grafického znázornění (např. rozsah) a jeho vysvětlení v legendě příslušných
výkresů ÚP Klimkovice.
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) jsou odlišeny škálou barevných odstínů a
označením tvořeným kombinací tří písmen a pomlčky. Vymezené změny v území jsou navíc
odlišeny rozdílným barevným šrafováním (rastrováním) a rozdílným barevným lemem.
ÚP Klimkovice vymezené změny v území jsou pro jejich snadnou identifikaci označeny: kód
změny v území / pořadové číslo plochy nebo trasy. Vymezené zastavitelné plochy jsou označeny kódem změny v území Z, vymezené trasy technické infrastruktury jsou označeny kódem
změny v území tv. Vymezené plochy přestavby (tj. ke změně stávající zástavby v zastavěném
území) jsou označeny kódem změny v území P. Vymezené plochy dalších změn v území
(kromě ploch pro ÚSES) jsou označeny kódem změny v území N, plochy vymezené pro
územní systém ekologické stability krajiny jsou označeny kódem změny v území U. Vymezená plocha územní rezervy je označena kódem změny v území R.
II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu neobsahuje u změn v území vyznačení
druhu plochy škálou barevných odstínů, protože pro posouzení předpokládaného záboru půdního fondu by nebyly patrné druhy pozemků podle evidence katastru nemovitostí. V tomto
výkrese hranice vymezených změn v území jsou zobrazeny pod hranicemi pozemků mapového podkladu. Tímto obráceným zobrazením je i v měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí územního plánu
vydávají, zajištěna viditelnost mapového podkladu (hranice pozemků/parcel).
Kurzívou jsou v územním plánu psány výměry ploch podle měření.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 79 A 1/2012 – 84 ze dne 23. srpna 2012
(www.ksoud.ova.justice.cz) uvádí: „Pod „vymezením“ si lze představit závazné zanesení (zakreslení, popsání) plochy či koridoru v územně plánovací dokumentaci.“. Rozsahy změn v území
z důvodů jednoznačnosti, určitosti a nespornosti jejich vymezení jsou v textové části upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) určeny celkovou výměrou ploch (naměřené hodnoty v m2 byly zaokrouhleny na setiny hektaru) a popsány jsou soubory celých pozemků/parcel
nebo jejich částí výčtem jejich parcelních čísel (včetně uvedení, že platnost informací katastru
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

8

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

nemovitostí o parcelách je k 5. září 2014). Jen tímto způsobem bylo možno popsat plochy
jako části území tvořené jedním či více pozemky nebo jejich částmi v souladu s ustanovením
§ 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona. Popis ploch výčtem parcelních čísel dotčených
pozemků u vymezených změn v území je v ÚP Klimkovice uveden z důvodů jednoznačného
určení ploch a tím i jejich vlastníků. Jen popisem dotčených pozemků uvedením parcelních
čísel v textové části lze při dálkových přístupech jednoznačně zjistit, zda pozemky jsou dotčeny návrhem změn v území. V měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí územního plánu vydávají, nejsou
pozemky nebo části pozemků o malé výměře dostatečně patrné.
Stavební zákon nedefinuje jím používaný pojem „pozemek“ a používá jej ve více významech,
které je u příslušných ustanovení nutno vykládat v kontextu celého zákona a právního řádu
jako takového, nikoliv izolovaně. Podle občanského zákoníku je pozemek nemovitost.
V ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona zcela nezpochybnitelně je pojem
„pozemek“ použit ve smyslu definice katastrálního zákona. ÚP Klimkovice v těch případech,
kdy pojem používá v tomto významu, užívá slovní spojení „pozemek/parcela“ nebo „dotčené
pozemky parc. č.“ apod. Pokud je pozemek vadně označen v důsledku následně provedeného
rozparcelování (či sloučení parcel), tj. nástupnické pozemky/parcely jsou označené jinak, jde
pouze o budoucí úpravu znění územního plánu bez dopadu na věcný obsah rozhodování.
V současné době se právní řád posunul k většímu posílení individuálních práv (viz např. Důvodová zpráva, MMR ČR únor 2011, k novele stavebního zákona). Současný koncept zásahu
do soukromoprávní sféry jednotlivce je postaven na velmi striktní předvídatelnosti a určitosti.
Zásah do této sféry může být odvozen pouze od řádného procesu přijetí územně plánovací
dokumentace, kterého je vlastník pozemků dotčených návrhem řešení aktivním účastníkem.
Dovozovat neurčitou přibližnost ve vztahu k vlastníkům, kteří neměli v procesu pořizování a
vydávání dokumentace důvod se domnívat, že jejich pozemky/parcely budou dotčeny – po
vydání územního plánu formou opatření obecné povahy – nejde. S ohledem na neodstranitelné
právní komplikace v budoucnu se samozřejmě jako nejjednodušší postup, který těmto komplikacím předejde, jeví rozpracování dokumentace v takové míře přesnosti, která umožní definitivní projednání konečné podoby návrhu územního plánu. Proto je nejekonomičtější předložení návrhu řešení v dostatečné míře přesnosti a tím posílit požadavky na právní jistoty
vlastníků pozemků dotčených územním plánem.
ÚP Klimkovice kromě pojmů (odborných výrazů) stavebního zákona a prováděcích právních
předpisů k němu (zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb.) používá také pojmy, které jsou běžné
v procesu územního plánování využívaných právních předpisech (souvisejících zvláštních
zákonech, vyhláškách), normách atd., nebo jde o pojmy obecně užívané v odborných kruzích.
Tj. jde o pojmy, jejichž význam plyne zejména z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti – myšlenkového obsahu nebo významu přisuzovaného v odborných kruzích. Projektantem ÚP Klimkovice použité pojmy jsou obvykle ve smyslu užívání či vysvětlení veřejně
přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje (např. Principy a pravidla
územního plánování Kapitola C. Funkční složky; Limity využití území; Judikatura; 1000 otázek ke stavebnímu právu; Slovník územního rozvoje atd. – www.uur.cz). Upřesňující vysvětlení, tj. výsledek rozborů a rozvah, kterými se projektant řídil při svém výkladu či hodnocení
pojmů, včetně pojmů právních, viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Město Klimkovice (kód obce: 599549) je členěno na části obce: 1. Hýlov, 2. Josefovice,
3. Klimkovice, 4. Václavovice. Podle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ustanoví § 27 odstavec 2: „Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními (§ 31) přidělenými v jedné číselné řadě,
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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která leží v jednom souvislém území.“. Části obce Klimkovice jsou stanoveny seznamy budov
(tj. k jednotlivým částem obce příslušejícími čísly popisnými, čísly evidenčními) a tudíž části
obce nejsou v územním plánu zobrazitelné – nemají stanovená území a v ÚP Klimkovice nelze zobrazit jejich hranice. Seznam budov jednotlivých částí obce (příslušné číselné řady čp.,
če.) je uveden např. v 'City Map - Stadtplan - Mapa miasta Mapa města KLIMKOVICE', ve
kterém je mj. i seznam názvů ulic. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) používá při
popisu místní a pomístní názvosloví (včetně pomístních jmen pozemkových tratí a lesů, názvů
vodních toků a vodních ploch atd.), které je podle 'Databáze geografických jmen České republiky' (Geonames)© ČÚZK uvedeno v I.3. b) Hlavní výkres. Tj. není popisováno to, co věcně
vyplývá z grafického znázornění – např. příslušnost vymezených zastavitelných ploch k částem území s pomístními názvy. Pokud má ÚP Klimkovice na mysli část obce jako evidenční
jednotku, je použito včetně jejího pořadového čísla, tj. např. 3. Klimkovice.
Územní plán neřeší plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se nemění
zařazení plochy (druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty,
na sady, zahrady apod., ani neřeší výsadbu stromů a keřů (skupiny dřevin, stromořadí apod.).
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu
nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání) ani mu nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého životního prostředí
(podmínky ochrany proti hluku, způsob likvidace odpadních vod, způsob vytápění a druh paliva atd.), nestanovuje druh, umístění, profil, místa napojení atd. vedení technické infrastruktury. Předmětem územního plánu není vymezování stavebních pozemků, tj. vymezení a určení
pozemku, jeho části nebo souboru pozemků k umístění stavby – viz ustanovení § 2 odstavec 1
písmeno b) stavebního zákona. Územnímu plánu přísluší stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ve vymezených plochách.
Skutečnost, že územní plán umožňuje budoucí výstavbu ve vymezených zastavitelných plochách (a obdobně je tomu i ve vymezeném zastavěném území), neznamená právní nárok na
vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Umístění staveb je závislé na výsledcích územních řízení vedených stavebními úřady, ve kterých je posuzováno konkrétní umístění stavby na pozemku. Ale také z existence omezení (např. stávajícího ochranného pásma,
záplavového území atd.) na části zastavitelné plochy vymezené územním plánem nelze usuzovat, že i budoucí stavbou bude dotčen v koordinačním výkrese zobrazený limit využití území!
Určením územním plánem převažujícího účelu využití ploch, stanovením podmínek pro využití ploch (přípustné využití, podmíněně přípustné využití) ani uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro konkrétní druh zařízení rovněž neznamená právní nárok na realizaci staveb. Provedení výstavby je závislé na výsledcích řízení v dalším stupni podle stavebního zákona, tj. na výsledcích stavebního řízení, ve kterém je posuzováno ze zcela jiných hledisek konkrétní stavební řešení stavby.
Zobrazení ochranných pásem liniových staveb a zařízení je třeba považovat jen za informativní (viz text nad rozpiskou legendy II.2. a) Koordinační výkres) – pro vypracování
ÚP Klimkovice nebyly např. předány údaje o poloze krajních vodičů vedení elektřiny apod.
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Územní plán nemá k dispozici polohopisná vymezení vycházející ze zaměření skutečného
stávajícího stavu pozemků a zejména nemá k dispozici výšková zaměření území. Územnímu
plánu nejsou známy geologické a hydrogeologické podmínky zakládání staveb v konkrétním
místě, funkční řešení budov vyvolávající umístění zásobovacích komunikací, nejsou mu známy kapacity ani návštěvnosti zařízení, které určují potřebu odstavných a parkovacích ploch
motorových ozidel. Územní plán předem nezná podmínky a připomínky všech dotčených subjektů, které jsou součástí až řízení o umístění stavby atd. apod.
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II.1. 2. Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

II.1. 2.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního rozvoje
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zohledňuje republikové priority územního plánování z politiky územního rozvoje schválené v 'Usnesení Vlády České republiky ze dne
15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky' (dále
též: Aktualizace č. 1 PÚR ČR). Pro přezkoumání pořizovatelem souladu upraveného návrhu
územního plánu podle ustanovení § 53 odstavec 4 písmeno a) je zde uvedeno odůvodnění
řešení ÚP Klimkovice za části Aktualizace č. 1 PÚR ČR, které se týkají k. ú. Klimkovice.
Pro území Klimkovic z Aktualizace č. 1 PÚR ČR neplynou konkrétní požadavky, ale jen
obecně platné a univerzální předpoklady pro zajištění udržitelného rozvoje území.

II.1. 2.1.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s Aktualizací č. 1 PÚR ČR
stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené
v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR (str. 13–16), územní plán zohledňuje takto:
(14) ÚP Klimkovice zvolenou urbanistickou koncepcí nemění podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v území města.
(14a) ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním,
fragmentací krajiny atd. Vymezuje v nezastavěném území plochy pro převažující zemědělské využití (obdělávání pozemků) s podrobnějším členěním: Plochy zemědělské –
rostlinná produkce; Plochy zemědělské – s četným průchodem zvěře. Doplnění názvu
plochy o „rostlinná produkce“ je projektantem ÚP Klimkovice uvedeno záměrně pro
zdůraznění, že se nejedná o plochy staveb, zařízení zemědělské výroby, ale o zemědělsky obdělávaný půdní fond v nezastavěném území. Rozsáhlé Plochy zemědělské –
s četným průchodem zvěře, které zahrnují zemědělsky obhospodařované pozemky bez
možnosti umístění oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.), vymezuje z důvodů prostupnosti krajiny.
ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy, které umožňují budoucí realizace budov, ve volné krajině bez návazností na zastavěná území.
(15) V Klimkovicích nejsou území s prostředím prostorově sociální segregace, proto nebylo
potřeba řešit územní podmínky segregace.
(16) ÚP Klimkovice stanovený způsob využití území dává v řešeném území přednost komplexnímu řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území města. ÚP Klimkovice koordinuje veřejné a soukromé záměry na změny v území při respektování limitů využití území a nenarušení dochovaných přírodních, kulturních a historických hodnot území města.
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(16a) ÚP Klimkovice koordinuje záměry na změny v území celostátního a oblastního charakteru s místními potřebami a požadavky, vytváří územní předpoklady pro udržitelný rozvoj, tj. komplexně řeší problémy životního prostředí, sociální a hospodářské problémy
ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu.
(17) ÚP Klimkovice vytváří v území města územní podmínky pro vznik nových pracovních
příležitostí – vymezuje zastavitelné plochy s možností realizací staveb, zařízení občanského vybavení, výroby a skladování, pro zemědělství, pro plnění funkcí lesa atd. Vymezuje zejména Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní
realizace staveb pro bydlení i staveb, zařízení pro podnikatelské aktivity (občanského
vybavení, výroby a skladování, v okrajových částech i pro zemědělství), které svým
provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a
nezvyšují dopravní zátěž v území, a které nejlépe stabilizují obyvatele v daném území.
(18) ÚP Klimkovice vytváří územní předpoklady pro denní a krátkodobou rekreaci obyvatel
Klimkovic – vymezuje plochy veřejných prostranství pro veřejnou zeleň (parky, parčíky,
další plochy veřejné zeleně) a pro hřiště a herní plochy (pro děti, pro dospívající a mládež, pro rekreační sportovní činnosti apod.), vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní i lepší zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty).
(19) ÚP Klimkovice vytváří předpoklady především pro polyfunkční využívání území vymezením zejména Ploch smíšených obytných (§ 8 vyhlášky 501/2006 Sb.) a Ploch smíšených výrobních (§ 12 vyhlášky 501/2006 Sb.). Nepřipouští výstavbu v lokalitách
s následnými vysokými náklady na provoz a údržbu veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury (území odlehlá od souvislé zástavby sídel).
(20) ÚP Klimkovice nepřipouští výstavbu v lokalitách zájmů ochrany přírody a krajiny. Stanovuje koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, ploch územního systému ekologické stability krajiny, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, nepobytovou (bez ubytování) rekreaci atd. Je v souladu s 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015) vymezenými koridory a stanovenými podmínkami cílových
charakteristik a typů krajiny.
V souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ÚP Klimkovice stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy smíšené přírodního
charakteru zastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které jsou vymezené pro ochranu dochovaných ploch přírodního charakteru v zastavěném území.
(20a) ÚP Klimkovice z důvodů prostupnosti krajiny v nezastavěném území vymezuje Plochy
zemědělské – s četným průchodem zvěře, ve kterých výslovně vylučuje umísťování
oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.), čímž vytváří územní podmínky pro zajištění
migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a přístupnost krajiny pro člověka. Zároveň tím omezuje nežádoucí srůstání sídel, což má v území Klimkovic dokonce
regionální význam v prostoru nad tunelem dálnice D1 (úsek ul. Husova cca od křižovatky s ul. Osvobození po křižovatku s ul. Opavská), protože tato lokalita je v širším území
jediným místem umožňujícím zvěři překročení významné liniové bariéry – oplocené
dálnice.
(21) ÚP Klimkovice vymezuje Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) – přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které zahrnují mj. i plochy s
dochovanými společenstvy s vyšším stupněm ekologické stability. Tyto plochy mj.
umožňují další výsadby stromů a keřů v krajině. Územnímu plánu ale nepřísluší řešit
plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se nemění zařazení plochy
(druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
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tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty, na sady,
zahrady apod. a neřeší výsadbu stromů (skupiny dřevin, stromořadí apod.).
(22) ÚP Klimkovice vymezuje zejména Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006
Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení, ale i staveb pro podnikatelské aktivity
včetně zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu (pro ubytování, stravování, sportovní aktivity).
(23) ÚP Klimkovice ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu
plánu řeší dopravní infrastrukturu území města. Pro její zlepšení vymezuje zastavitelné
plochy s bližším určením využití ploch pro místní (obslužné) komunikace pro nezbytná
napojení vymezených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území a vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky
pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty). ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy v blízkosti dálnice, tj. v územích negativně ovlivněných vlivy
tranzitní dopravy.
(24) Územím Klimkovic prochází dálnice D1 (částečně tunelem, oba jeho portály jsou v k. ú.
Klimkovice) a je zde její mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/647 (dříve I/47) – sjezd
349. Územím dále prochází silnice II/478, II/647 a III/4654, III/4655, III/4693, III/4782,
III/46417.
V území Klimkovic není žádná železniční dráha, přepravě osob po železnici slouží zejména železniční stanice Ostrava-Svinov na trati č. 270. Velmi dobrá je dostupnost
území leteckou dopravou – Klimkovice jsou vzdálené asi 11 km (vzdušnou čarou) od
mezinárodního Letiště Leoše Janáčka v Mošnově.
ÚP Klimkovice ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu
plánu řeší technickou infrastrukturu, podle potřeby vymezuje trasy pro vedení veřejné
technické infrastruktury – nových vodovodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny), plynovodů distribuční soustavy (středotlakých plynovodů), komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (přenosových zařízení sítě elektronických komunikací).
(24a) ÚP Klimkovice vhodným uspořádáním ploch v území vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů na bydlení. Vymezuje zejména Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb, zařízení pro
podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování, v okrajových částech
i pro zemědělství), ale které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.
(25) ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy pro ochranu před povodněmi jako Plochy
vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj.
pro vodní díla).
(26) Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pod Č.j.:
SMO/110295/12/OŽP/Ho dne 11. dubna 2012 veřejnou vyhláškou doručil Opatření
obecné povahy č. 280/12/VH, která
1. podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona stanovuje záplavové území vodních toků
Polančice, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 10,500
a jejich přítoků:
Rakovec, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 2,800,
Křibí (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,100,
Mexický potok (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,400
na území k. ú. Klimkovice, Olbramice a Polanka nad Odrou,
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2. podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje aktivní zónu tohoto záplavového
území.
Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóna je znázorněn v příloze, která je nedílnou
přílohou opatření.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty), které částečně zasahují
do vymezené aktivní zóny stanoveného záplavového území. Realizace těchto nezbytných staveb veřejné dopravní infrastruktury je v souladu s ustanovením § 67 odstavec 1
vodního zákona (které je i citováno v Opatření obecné povahy č. 280/12/VH).
Při vymezování zastavitelných ploch veřejné dopravní infrastruktury (s bližším určením
využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty) projektant v upraveném návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) vycházel z jemu dostupných teoretických podkladů, zejména z 'Ochrana před povodněmi v územním plánování' (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje, Brno, duben 2011) vydaného v rámci metodické činnosti MMR ČR na pomoc orgánům veřejné správy při řešení povodňových opatření, tj.
projektant vycházel z podkladu, který mj. rozvádí a vysvětluje smysl a účel
v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR stanovené republikové priority územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území, formulované jako „(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat v nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.“. Uvedený metodický podklad pro územní
plán uvádí: „Při navrhování ploch v územním plánu, zahrnujících údolní nivy, inundaci
(zátopová území) nebo stanovená záplavová území je nezbytné respektovat prioritu čl.
26 PÚR ČR 2008. Přitom je nutné dbát také na to, aby bylo maximálně sníženo riziko
škod, vyvolaných zaplavením území. Rizikové je zejména umožnit umístění např. čerpacích stanic pohonných hmot, zřizování skládek komunálních a průmyslových odpadů a
látek škodlivých vodám (včetně látek toxických nebo takových, které při sloučení s vodou
mohou způsobit obecné ohrožení, např. výbuchem), staveb pro chov hospodářských zvířat, silážních zařízení a pozemků pro skladování volně odplavitelných materiálů.“. Aktualizace č. 1 PÚR ČR ani uvedený metodický podklad nikde podrobněji nerozvádí, co
je považováno za „zcela výjimečné a zvlášť odůvodněné případy“.
Projektant ÚP Klimkovice z těchto dvou zde citovaných textů usoudil, že za „zcela výjimečné a zvlášť odůvodněné případy“ Aktualizace č. 1 PÚR ČR považuje rizikové
stavby, zařízení uvedené jako příkladný výčet. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben
2015) nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu, která by umožňovala budoucí umístění
staveb s rizikem škod.
Při rozhodování v území stavebním úřadem je postupováno v souladu s ustanoveními
obecně závazných předpisů, tj. podle věcně příslušných ustanovení zákonů a vyhlášek.
Územním plánem nelze předjímat, za jakých podmínek (např. výškové osazení, terénní
úpravy, opěrné zdi atd.) bude možno v záplavovém území stavby, zařízení veřejné dopravní infrastruktury (stezky pro chodce, pro cyklisty) realizovat či zda realizace nebudou povoleny.
(27) Koordinace sítí veřejné technické infrastruktury je zajištěna vymezením ÚP Klimkovice
společných tras pro vedení veřejné technické infrastruktury, nikoliv pro jejich jednotlivé
druhy. Tj. v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a pro zachování čitelnosti grafického vyjádření ve výkresech vyhotovených v měřítku 1 : 5 000.
(28) ÚP Klimkovice koordinuje veškeré známé či předpokládané záměry na změny v území
při respektování podmínek jednotlivých stávajících limitů využití území.
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(29)

(30)

(31)

(32)

Projektant při vypracovávání ÚP Klimkovice možnosti vymezení zastavitelných ploch a
dalších změn v území neposuzoval podle oddělených a dílčích kritérií, ale kumulativně,
tj. se zohledněním všech vnitřních i vnějších vazeb, známých koncepcí a záměrů, veřejných a soukromých zájmů, s přihlédnutím k aktivitám obyvatel bydlících a hospodařících v území Klimkovic atd. Cílem návrhu řešení územního plánu bylo vytvořit podmínky pro ohleduplné, vyvážené a dlouhodobě udržitelné řešení území.
Dopravní dostupnost zastavěného území i vymezených zastavitelných ploch určených
pro realizace budov odpovídá obecným požadavkům na ni, tj. územním plánem nebyla
potřeba vymezovat plochy pro nové zastávky pro hromadnou dopravu.
Územní plán neřeší plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se
nemění zařazení plochy (druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé
travní porosty, na sady, zahrady apod., ani neřeší výsadbu stromů a keřů (skupiny dřevin, stromořadí apod.). ÚP Klimkovice vymezuje plochy pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji jeho přírodního dědictví. Stanovuje
druh plochy: Plochy jiné a zvláštní – izolační a ochranná zeleň (vymezené podle požadovaného způsobu využití). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu a podle požadavků
orgánů samosprávy města nově vymezuje plochy ochranné a izolační zeleně v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice D1.
Klimkovice jsou zásobovány pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu. Napojením na systém OOV je zajištěn dostatečný zdroj pro zásobování pitnou vodou. Samotné Klimkovice mají novou síť kanalizačních stok napojenou kanalizačním sběračem na
síť města Ostravy, Hýlov má síť kanalizačních stok veřejné technické infrastruktury a
čistírnu odpadních vod (s nedostatečnou kapacitou).
ÚP Klimkovice vymezuje dvě zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čistírny odpadních vod
(pro rozšíření stávající ČOV Hýlov, pro novou ČOV Josefovice) a vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro pozemky technologických objektů kanalizace s bližším určením
využití plochy pro komunální čerpací stanici kanalizace (Václavovice).
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území
- trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových
vodovodních řadů vodovodu pro veřejnou potřebu a případné trasy nových kanalizačních stok kanalizace pro veřejnou potřebu.
ÚP Klimkovice nepřipouští členit plochy na pozemky výroben elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie. V řešeném území se jeví jako nevhodné – vyvolávají změnu krajinného
rázu, změnu zemědělské rostlinné produkce (energetické plodiny), ovlivňují pohodu
území svými rušivými vlivy (podle druhů zařízení: hluk, zneklidňující efekt neustále se
pohybujících částí, světelné záblesky; zápach) atd. při zanedbatelném množství pracovních míst. Větrné elektrárny vyšší než asi 30 m mají bezpochyby nadmístní význam a
nejsou slučitelné s lázeňským statutem Klimkovic.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy přestavby z důvodů stávajícího znehodnocení
území. V území Klimkovic nejsou žádné plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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II.1. 2.1.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s Aktualizací č. 1 PÚR ČR
vymezenou metropolitní rozvojovou oblastí
Území Klimkovic náleží do Aktualizací č. 1 PÚR ČR vymezené '(41) OB 2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava' (str. 20–21).
„(41) OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava
Vymezení:
Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, FrýdekMístek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín (bez obcí v severní části), Karviná,
Kopřivnice (bez obcí ve střední části), Kravaře (jen obce v jihozápadní části), Orlová, Opava
(bez obcí v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj
mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.
Úkoly pro územní plánování:
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.“.
Koncepce (všech) rozvojových oblastí
„(38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:
a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,
b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a
záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,
c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,
d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou,
průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady,
e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,
f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,
g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.
(39) Úkoly pro územní plánování:
a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.
b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do
územně plánovací dokumentace krajů a obcí.
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých katastrálních území, při respektování důvodů vymezení jednotlivých dotyčných rozvojových oblastí
a rozvojových os. V případě rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti vymezit i pouze v části katastrálního území.
d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a
možností území, zohlednit typologii obsaženou ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–
2020.
e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu
s Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje uvedené v právních předpisech umožňuje.
Zodpovídá: kraje“.
Odůvodnění návrhu ÚP Klimkovice za část Aktualizace č. 1 PÚR ČR '(41) OB 2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava' je shodná s odůvodněním návrhu popsaným dále v kapitole
'II.1. 2.2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými specifickými oblastmi'.

II.1. 2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
'Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje' (dále též: ZÚR MSK) vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne 22. prosince 2010 usnesením
č. 16/1426. Účinnosti nabyly dne 4. února 2011.
Žádný regulační plán vydávaný krajem pro plochy a koridory nadmístního významu, který by
zahrnoval území Klimkovic, nebyl vydán.
Podle 'Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou
opatření obecné povahy' (verze stažená 13. ledna 2011 z www.kr-moravskoslezsky.cz):
„Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle
a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Stanovují základní požadavky
na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního
významu a stanovují požadavky na jejich využití, vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování o změnách
využití území. Zásady územního rozvoje dále vymezují plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezervy); dosavadní využití těchto ploch nesmí být měněno
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Zásady
územního rozvoje ve vybraných plochách ukládají prověření změn jejich využití územní studií.
Součástí zásad územního rozvoje je i Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný
rozvoj území.
Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.“.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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Pro přezkoumání pořizovatelem souladu upraveného návrhu územního plánu podle ustanovení § 53 odstavec 4 písmeno a) je zde uvedeno odůvodnění řešení ÚP Klimkovice za části
ZÚR MSK, které se týkají území Klimkovic.

II.1. 2.2.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK stanovenými
prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území
'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015) v části
'A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ' stanovuje tyto priority, které se týkají i území Klimkovic:
„6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před
výstavbou ve volné krajině.
7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů
odvádění a čištění odpadních vod.
9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných
v kapitolách B, C a E.
14. Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů
a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových
rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a
podzemních vod (zejména v CHO Poodří a na přítocích Odry).
16. Respektování zájmů obrany a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.“.
6. ÚP Klimkovice zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení,
zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením
nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, vymezuje v návaznosti na souvislou zástavbu sídel řešeného území tak, aby bylo možné využít
stávající a ekonomicky efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a
urbanistických hodnot celého území města. ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy ve volné krajině bez návazností na zastavěná území a nevymezuje plochy přestavby
z důvodů stávajícího znehodnocení území. V území Klimkovic nejsou žádné plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.
7. ÚP Klimkovice vymezuje změny v území – trasy vedení veřejné technické infrastruktury
pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny
v k. ú. Klimkovice. Část území (samotné Klimkovice) mají novou síť kanalizačních stok
veřejné technické infrastruktury napojenou kanalizačním sběračem na síť města Ostravy,
Hýlov má síť kanalizačních stok veřejné technické infrastruktury a čistírnu odpadních vod
(s nedostatečnou kapacitou). ÚP Klimkovice vymezuje dvě zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čistírny odpadních vod (pro rozšíření stávající ČOV Hýlov, pro novou ČOV Josefovice) a
jednu zastavitelnou plochu s bližším určením využití plochy pro komunální čerpací stanici
kanalizace (Václavovice).
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Ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu řeší technickou infrastrukturu, podle potřeby vymezuje trasy pro vedení veřejné technické infrastruktury – nových vodovodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny), plynovodů distribuční soustavy (středotlakých plynovodů), komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (přenosových zařízení sítě elektronických komunikací).
9. ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.).
14. ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy pro nové samostatné stezky pro chodce, pro
cyklisty sloužící pro napojení odlehlé zástavby (Hýlov - Sanatoria; Josefovice; Václavovice) a další pro zpřístupnění atraktivních částí krajiny (pro vycházkové cesty). Z důvodů
prostupnosti krajiny zvěří v nezastavěném území vymezuje Plochy zemědělské – s četným
průchodem zvěře, ve kterých výslovně vylučuje umísťování oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.).
16. Celé k. ú. Klimkovice je v zájmovém území Ministerstva obrany České republiky podle
ustanovení § 175 odstavec 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ploch
včetně výškové regulace zástavby podmínky zájmového území respektují. Viz článek
'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …' výrokové
části upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).

II.1. 2.2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými
rozvojovými oblastmi republikového významu
ZÚR MSK zpřesňují vymezení oblasti republikového významu. 'Příloha č. 1 opatření obecné
povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015) uvádí:
„17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž v důsledku soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené požadavky na změny v území. Do rozvojových os nejsou zařazovány obce, které jsou již součástí rozvojových oblastí.
18. Pro plánování a koordinaci územního rozvoje v rozvojových oblastech a osách se stanovují požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a
úkoly pro územní plánování obcí.“.
Klimkovice jsou uvedeny ve výčtu obcí článku 19. OB2 Ostrava v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015).
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území článku
'19. OB2 Ostrava' mj. stanovují:
„Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
– Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.
– Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na
zastavěná území sídel.
– Podpora rozvoje lázeňství.
– Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci, zejména v okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko. Přírůstek kapacit rodinné
rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. …
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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Úkoly pro územní plánování
– Nové rozvojové plochy vymezovat:
– mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště
odůvodněných případech).
– Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.
– V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.“.
ad – Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. Stanovuje převažující účel využití druhově určených ploch (pokud bylo
možné jej stanovit) a za převažující považuje zastoupení pozemků uvedené činnosti alespoň na 60 % výměry vymezené plochy. ÚP Klimkovice:
pro rozvoj obytné funkce města vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zejména jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.);
vytváří územní předpoklady pro denní a krátkodobou rekreaci obyvatel Klimkovic – vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park,
parčík, další plochy veřejné zeleně, Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) –
hřiště a herní plochy (pro děti, pro dospívající a mládež, pro rekreační sportovní činnosti
apod.) a vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro
cyklisty, které umožní i lepší zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové
cesty).
Viz také kapitolu 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
ad – Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na
zastavěná území sídel.
ÚP Klimkovice stanovuje koncepci uspořádání a využívání území Klimkovic vymezením
ploch s rozdílným způsobem využití, pro rozvoj obytné funkce města vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zejména jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení i
staveb, zařízení pro podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování,
v okrajových částech i pro zemědělství), které svým provozováním a technickým zařízením
nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. Zároveň s těmito zastavitelnými plochami
- vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) pro
veřejnou zeleň a pro malý park v území zvaném Porubské pole a zastavitelné plochy pro
hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti,
- podle potřeby vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní infrastruktury – silniční
doprava - pozemní komunikace s bližším určením využití ploch pro místní (obslužné)
komunikace pro nezbytná napojení vymezených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní
infrastruktury zastavěného území, a vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných
částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty),
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- podle potřeby vymezuje trasy pro vedení veřejné technické infrastruktury – nových vodovodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny), plynovodů distribuční soustavy (tj. středotlakých plynovodů), komunikačních vedení
veřejné komunikační sítě (tj. přenosových zařízení sítě elektronických komunikací).
ad – Podpora rozvoje lázeňství.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem
'Nezbytné prozatímní ochranné opatření' Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63-43323.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského
zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro areál Sanatorií Klimkovice (tj.
podle stávajícího způsobu využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského
vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví, a vymezuje plochu územní rezervy a stanovuje pro ni
možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění je nutno prověřit – pro tzv.
III. stavbu lázní (Sanatorií Klimkovice).
Pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské,
s převažujícím využitím: bydlení. Stanovené podmínky pro ně vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu 2015 účinného znění statutu lázeňského
místa.
Vymezení těchto nových druhů ploch v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je
provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna
2011) s věcně příslušným dotčeným orgánem, tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
ad – Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci, …
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky č. 501/2006
Sb.), tj. ani podle stávajícího ani podle požadovaného způsobu využití.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace (podle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), tj.
dodržuje požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k
dubnu 2015), v článku '19. OB2 Ostrava'.
Stavby pro rodinnou rekreaci jsou blíže určeny ustanovením § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Podle 'Odůvodnění', MMR ČR k vyhlášce č. 501/2006 Sb., pojem „stavba pro rodinnou rekreaci“ nahradil nevyhovující dřívější pojem obecně závazného předpisu „stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská
chata)“. V katastru nemovitostí se eviduje u budov způsob využití stavby. V katastrální
vyhlášce ('Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.', 4. Způsob využití stavby) je u stavby pro
rodinnou rekreaci uveden význam: „Stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní
podlaží a podkroví [§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.]; například rekreační domek,
chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata.“. ÚP Klimkovice za stavby pro rodinnou
rekreaci považuje jen budovy k tomuto účelu určené (stávají stavby jen takto evidované
v katastru nemovitostí), tj. budovy, které mají i jednu nebo více pobytových místností, ale
nemají žádný byt nebo ubytovací jednotku.
Podle zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související
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zákony, tj. podle stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013, jeho části Čl. II
Přechodná ustanovení, bod 4: „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č.
183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její
součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace
vypuštěny; …“. Smysl ustanovení bodu 4 Čl. II je blíže vysvětlen v 'Důvodová zpráva'
(MMR ČR únor 2011, k návrhu novely stavebního zákona): „Ustanovení souvisí se změnou
§ 36 odst. 3 a § 43 odst. 3 stavebního zákona. Zásady územního rozvoje a územní plán
slouží k hledání koncepčních řešení a neobsahují detailně prověřené záměry. Detailní řešení je prověřováno později, tj. při pořizování navazující územně plánovací dokumentace
nebo v rámci navazujících správních řízení.“. Projektant ÚP Klimkovice v článku '19. OB2
Ostrava' k dubnu 2015 účinného znění 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK'
uvedené omezení na využití území „Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy“ považuje uvedený požadavek za příslušející nikoliv územnímu plánu (je rozporný s ustanovením § 43 stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013), ale jinému nástroji územního plánovaní (řízení
vedeným stavebními úřady). Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb,
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny
staveb (včetně změn v užívání). Projektant ale uvedený dokument dodržuje a v příslušných
druzích ploch upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovuje přípustné využití
„pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci“ a nepřípustné využití „pozemky nových staveb pro rodinnou rekreaci“.
ad – Nové rozvojové plochy vymezovat:
– mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech).
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch veřejné dopravní infrastruktury s bližším určením
využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty), které
částečně zasahují do vymezené aktivní zóny stanoveného záplavového území, je shodné
s odůvodněním popsaným výše k bodu (26) kapitoly 'II.1. 2.1.1 Soulad upraveného návrhu
ÚP Klimkovice s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území'.
ad – Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy.
ÚP Klimkovice pro ochranu před povodněmi vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch
jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla).
ad – V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.
Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá potřebám vymezených zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení a smíšeně obytných ve smyslu ustanovení § 7 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobně viz 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství
(samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Klimkovice jsou lázeňským místem, proto ÚP Klimkovice vymezuje větší rozsah ploch veřejných prostranství pro veřejnou zeleň (parky, parčíky, další plochy veřejné zeleně).
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II.1. 2.2.3 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými
plochami a koridory nadmístního významu
Do území Klimkovic zasahují plochy a koridory nadmístního významu (do ZÚR MSK přebírané bez věcných změn z ÚPN VÚC v souladu s ustanovením § 187 odstavec 2 stavebního
zákona; nově vymezené zásadami územního rozvoje), popsané v 'Příloha č. 1 opatření obecné
povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015):
„D.IV. PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES
Regionální ÚSES - Biocentra“
- 247 U Klimkovic. Cílové ekosystémy: mezofilní hájové
- 255 Údolí Polančice. Cílové ekosystémy: mezofilní hájové, mezofilní bučinné
Regionální ÚSES - Biokoridory
- 589 Cílové ekosystémy: mezofilní hájové, mezofilní bučinné
- 590 Cílové ekosystémy: hydrofilní, hydrofilní, mezofilní hájové
- 626 Cílové ekosystémy: mezofilní hájové, hydrofilní
- 628 Cílové ekosystémy: mezofilní hájové, hydrofilní, hydrofilní“.
Podle článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu
2015) „ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně. Biokoridory jsou vymezeny „osou“, která určuje směr propojení a definovány
jsou jako pás území o šířce 200 m (tj. 100 m na každou stranu od osy), v jehož rámci je možné
provádět zpřesnění vymezení biokoridoru v rámci ÚP dotčených obcí. ….“ a dále „Při upřesňování nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí dodržet alespoň
minimální prostorové parametry biocenter a biokoridorů ve smyslu platných metodik pro vymezování ÚSES:
– cca 10 – 40 ha pro RBC (podle cílového typu ekosystému);
– cca 40 m pro RBK.“.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nový Jičín schválilo rozhodnutím č.j.: PÚ/705/08Ka-5.1.2 ze dne 6. 3. 2008, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Klimkovice. Odůvodnění tohoto rozhodnutí mj. uvádí:
„Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení,
kterými jsou zejména:
……
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy apod.
Vypracovaný plán společných zařízení byl předložen k posouzení sboru zástupců a schválen
dne 9.8.2005. Zastupitelstvem města byl schválen na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva
města Klimkovice dne 31.8.2005. Připomínky orgánů státní správy byly v plánu společných
zařízení akceptovány.
Schválený návrh KPÚ bude závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv, zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a dále
podkladem pro zpracování nového souboru popisných informací katastru nemovitostí.“.
Proti rozhodnutí č.j.: PÚ/705/08-Ka-5.1.2 ze dne 6. 3. 2008 byla podána (ve dvou stupních)
odvolání účastníků řízení. Odvolací orgán druhého stupně rozhodnutím č. j. 38702/2008100000 ze dne 27. 10. 2008, které nabylo právní moci 21. 11. 2008, změnil výrok
v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkovému úřadu č.j. 20394/200813070 ze dne 10. 7. 2008 a to tak, že výrok o zamítnutí podaných odvolání se doplňuje takto:
" a rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Nový Jičín č.j.PÚ/705/08-Ka5.1.2 ze dne 6.3.2008 se podle §59 odst. 2 správního řádu potvrzuje".
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S účinností od 1. ledna 2013 podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 9 odstavec
„15) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li
návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu.“. Podle společných zařízení schváleného
návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav – v případě potřeby – má tedy
být provedena aktualizace nebo změna územně plánovací dokumentace, tj. i zásad územního
rozvoje, nikoliv opačně.
Pro k. ú. Klimkovice nabyly právní moci KPÚ dne 9. března 2009. ZÚR MSK vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne 22. prosince 2010 usnesením
č. 16/1426, účinnosti nabyly dne 4. února 2011.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny a
v řešeném území, tj. katastrálním území Klimkovice, vymezuje i plochy tvořící skladebné
části regionálních biocenter 247 U Klimkovic, 255 Údolí Polančice a regionálních biokoridorů 590, 628 (popsané v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k
dubnu 2015). V navazujícím území II.2. a) Koordinační výkres ÚP Klimkovice zobrazuje
ÚSES podle k lednu 2015 účinných znění územně plánovacích dokumentací s Klimkovicemi
sousedících obcí. II.2. b) Výkres širších vztahů ÚP Klimkovice zobrazuje rozsah biocenter
podle grafické části ZÚR MSK, pásy území biokoridorů zobrazuje v rozsahu podle článku 70.
'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), tj. 100 m
na každou stranu od osy. V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás
koridoru 626 podle článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění
účinném k dubnu 2015), nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru 626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba.
ÚP Klimkovice řeší územní systém ekologické stability v rozsahu příslušejícímu územnímu
plánu, tj. neřeší např. způsob hospodaření ve vymezených plochách pro ÚSES, neurčuje cílová společenstva atd. Jeho textová i grafická část tzv. výrokové části územního plánu obsahují
jen vymezení a popis ploch (kód změny v území / pořadové číslo plochy).
Popis skladebných částí ÚSES včetně uvedení jeho úrovně (regionální, lokální) je v II.2. a)
Koordinační výkres a je obsahem kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně', její části 'Odůvodnění k
I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'. Tj. pro plochy ÚSES
je v ÚP Klimkovice (duben 2015) zvolen stejný princip jako např. pro plochy dopravní infrastruktury, kdy také až v odůvodnění územního plánu (z koordinačního výkresu) lze odvodit
věcnou příslušnost dotčených orgánů. Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití, které jsou v ÚP Klimkovice stanoveny shodně bez ohledu na
nadmístní či místní význam ploch.

II.1. 2.2.4 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK stanovenými
cílovými charakteristikami a typy krajiny
Podle výkresu 'A.3a: Oblasti se shodným krajinným typem 1 : 100 000' (prosinec 2010)
ZÚR MSK území Klimkovic náleží do krajinné oblasti 'G Oderská brána' a 'I Nízký Jeseník'.
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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Klimkovice jsou uvedeny ve výčtech „Krajinná oblast Oderská brána zasahuje území níže
uvedených obcí:“ a „Krajinná oblast Nízký Jeseník zasahuje území níže uvedených obcí:“
části OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve
znění účinném k dubnu 2015).
Článek '87. Oderská brána' stanovuje
„Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typ krajin)
– Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz údolní nivy Odry a významných
krajinných horizontů (Oderské vrchy):
– nevytvářet nové pohledové bariéry;
– novou zástavbu umísťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
– v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
– Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb (Fulnek).
– Chránit přírodní a přírodě blízké ekosystémy vázané na říční nivu Odry.
– Chránit historické krajinné struktury.“.
Článek '89. Nízký Jeseník' stanovuje
„Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typ krajin)
– Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant (Uhlířský vrch u Bruntálu, Mariánské pole u Krnova):
– novou zástavbu umísťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
– v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
– Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel
včetně jejich vnějšího obrazu.
– Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).
– Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb.
– Dle možností korigovat vhodné změny vnějšího obrazu sídel vzniklé zástavbou z druhé
poloviny 20. století (např. Bruntál, Staré Město, Horní Benešov).“.
Podle výkresu ZÚR MSK 'A.3a: Oblasti se shodným krajinným typem 1 : 100 000' (prosinec
2010) území Klimkovic náleží k typu krajin 'POLNÍ KRAJINA' a 'SÍDELNÍ KRAJINA', v
'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015) v části
TYPY KRAJIN popsané v článcích:
'95. Krajina polní', který stanovuje
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
– Dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu.
– Respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího
obrazu sídla.
– Nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech.
– Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na zastavěná území
při zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.
– Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.
– Podporovat realizaci půdoochranných a revitalizačních opatření v krajině (protierozní
ochrana, prvky ÚSES, revitalizace vodních toků a nádrží).
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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– Nesnižovat prostupnost krajiny.“.
'99. Krajina sídelní', který stanovuje
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
– Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.
– Chránit plochy stávající městské zeleně.
– Pří vymezování nových zastavitelných území:
- důsledně ovlivňovat vizuální vliv nové zástavby na vnější obraz sídla a jeho kulturně –
historické dominanty;
Tato podmínka se nevztahuje na území statutárního města Ostravy.
- podporovat vymezování ploch veřejné zeleně;
- podporovat vymezování nových veřejných prostranství.
– Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.
– Podpora realizaci asanace, rekultivace a revitalizace ploch starých ekologických zátěží.“.
ÚP Klimkovice stanovuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zohledňuje estetické požadavky
na využívání území a jeho změny, řeší je ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu.
Pro zachování přírodních, kulturních a historických hodnot území města a z důvodu ochrany
dochované urbanistické struktury sídel a ochrany krajinného rázu ÚP Klimkovice stanovuje
podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,
pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené plochy). Stanovuje výškovou regulaci zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků, intenzitu stavebního využití pozemků, řeší charakter a strukturu zástavby při zohlednění stávajícího způsobu zástavby a dochovaného krajinného rázu území Klimkovic. Při stanovování podmínek
pro druhy ploch vymezených v nezastavěném území ÚP Klimkovice vychází z ustanovení
§ 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území
před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území
a z dochovaného charakteru nezastavěného území. II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající krajinné hodnoty území včetně vztahů v krajině a vyloučení možnosti umístění staveb
v nezastavěném území územním plánem vychází z takto dokumentovaného charakteru krajiny
v Klimkovicích. Podrobné zdůvodnění stanovení účelu využití a podmínek prostorového
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití, tj. i podmínek základní koncepce uspořádání
území, je obsahem kapitoly 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Územní plán neřeší plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se nemění
zařazení plochy (druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty,
na sady, zahrady apod., ani neřeší výsadbu stromů a keřů (skupiny dřevin, stromořadí apod.).
ÚP Klimkovice vymezuje podle stávajícího způsobu využití Plochy smíšené nezastavěného
území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – přírodní a přírodě blízké ekosystémy. Převažující
využití není územním plánem stanoveno, zahrnují různé využívání pozemků, v plochách je
často zastoupena i nelesní stromová a keřová zeleň (např. remízek, úzký pruh stromů, skupina
stromů, stromořadí, sad).
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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II.1. 3. Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s cíli a úkoly územního
plánování
Při přezkoumávání souladu návrhu řešení územního plánu podle ustanovení § 53 odstavec 4
písmeno b) s cíli a úkoly územního plánování stanovenými § 18 a § 19 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k dubnu
2015, je nezbytné respektovat hierarchické členění územního plánování a nástrojů územního
plánování.
Paragrafy 18 a 19 náleží do části stavebního zákona popisující naplňování cílů a úkolů celého
územního plánování obecně formou souhrnného a úplného výčtu, tj. bez rozlišení interpretačních a aplikačních platností podle druhů nástrojů územního plánování.
Nástroje územního plánování mají rozdílnou míru právní závaznosti, proceduru pořizování i
způsob spoluúčasti správních orgánů a občanů na jejich vytváření, a jsou blíže určeny ve stavebním zákoně a v prováděcích právních předpisech k němu.
V důvodové zprávě ke stavebnímu zákonu (MMR ČR; Duvod_zprava_SZ_VN.pdf) jsou uvedeny např. tyto hlavní principy právní úpravy:
„- územně analytické podklady, poskytují trvale, soustavně a odborně aktualizované vyhodnocení stavu území, jeho limitů a možností jeho využití; ty jsou nezbytné pro kvalitní, kvalifikované a hospodárné pořizování územně plánovací dokumentace, územní rozhodování,
projektovou činnost a vyhodnocování vlivů záměrů na podmínky udržitelného rozvoje,
- politika územního rozvoje jako celostátní nástroj územního plánování, který určuje strategii
a podmínky pro naplňování cílů a úkolů územního plánování v potřebných republikových a
mezinárodních souvislostech,
- zásady územního rozvoje, jako nový nástroj územního plánování krajů, který koordinuje
rozvoj a uspořádání jejich území a územně plánovací činnost obcí v nadmístních souvislostech,
- územní plán stanoví zastavitelné plochy a základní požadavky na plošné a prostorové uspořádání,
- regulační plán je skupinovým územním rozhodnutím, žádost o jeho pořízení, včetně návrhu,
mohou podat i fyzické nebo právnické osoby,
- umisťovat stavby a jejich změny, měnit jejich účel a vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze nejen na základě územního rozhodnutí, ale i na základě nově zavedeného institutu územního souhlasu, který představuje souhlas příslušného
stavebního úřadu s oznámením požadovaného záměru v území a nahrazuje územní rozhodnutí,“.
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona).

II.1. 3.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s cíli územního plánování
Pro přezkoumání pořizovatelem souladu návrhu územního plánu podle ustanovení § 53 odstavec 4 písmeno b) je zde uvedeno odůvodnění řešení upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) s cíli územního plánování stanovenými jednotlivými odstavci § 18 zákona
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k
dubnu 2015.
k ustanovení § 18 odstavec 1
ÚP Klimkovice vytváří územní předpoklady pro novou výstavbu a pro udržitelný rozvoj území Klimkovic s ohledem na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel města. ÚP Klimkovice:
- Stanovuje územní podmínky pro rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu a odvedení odpadních vod na čistírny odpadních vod. Vymezuje dvě zastavitelné plochy pro pozemky
technologických objektů kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čistírny odpadních vod (pro rozšíření stávající ČOV Hýlov, pro novou ČOV Josefovice) a vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro pozemky technologických objektů kanalizace s
bližším určením využití plochy pro komunální čerpací stanici kanalizace (Václavovice).
- Vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí realizace výrobních zařízení (zařízení
výroby a skladování, pro zemědělství) zejména malého rozsahu, které nemají negativní vliv
za hranice svých pozemků, čímž vytváří územní předpoklady pro možnost zvýšení počtu
pracovních míst v Klimkovicích.
- Vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí výstavbu rodinných domů – vymezuje je
jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zejména jako Plochy smíšené obytné
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb a zařízení pro podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování, v území venkovského charakteru i pro zemědělství) malého rozsahu, které svým provozem a technickými
zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž
v území. Plochy smíšené obytné nejlépe stabilizují obyvatele v daném území.
k ustanovení § 18 odstavec 2
ÚP Klimkovice vytváří územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území Klimkovic vymezením ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s platnou a účinnou legislativou. Viz I.3. b) Hlavní výkres.
ÚP Klimkovice:
- Vytváří územní předpoklady pro udržitelný rozvoj, tj. komplexně řeší problémy životního
prostředí, sociální a hospodářské problémy ve všech vazbách a vzájemných souvislostech
příslušejících územnímu plánu.
- Koordinuje záměry na změny v území celostátního a oblastního charakteru s místními potřebami a požadavky. Viz II.2. a) Koordinační výkres, II.2. b) Výkres širších vztahů.
- Podporuje různorodost zastavěného území a zastavitelných ploch jako jednu z podmínek
udržitelného rozvoje. ÚP Klimkovice vytváří předpoklady především pro polyfunkční využívání území vymezením zejména Ploch smíšených obytných (§ 8 vyhlášky 501/2006 Sb.)
a Ploch smíšených výrobních (§ 12 vyhlášky 501/2006 Sb.).
- Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch podporuje obnovu a rozvoj sídelní
struktury celého území Klimkovic.
- Posuzuje vlivy změn v území na veřejnou infrastrukturu. Občanské vybavení, dopravní infrastruktura a technická infrastruktura je prvotně členěna podle příslušnosti k veřejné infrastruktuře, tj. na zřizované a užívané ve veřejném zájmu [viz ustanovení § 2 odstavec 1
písmeno k) stavebního zákona] a ostatní, pro které je v ÚP Klimkovice používáno slovní
spojení „neveřejné infrastruktury a komerční“.
- Ve stanovených podmínkách pro využití ploch zohledňuje estetické požadavky na využívání
území a jeho změny.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

29

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

- Zajišťuje podmínky bydlení v území krajinářsky hodnotném, s relativně příznivým životním
prostředím, se zajištěnou technickou infrastrukturou a vynikající dopravní dostupností. Viz
II.2. a) Koordinační výkres.
k ustanovení § 18 odstavec 3
ÚP Klimkovice koordinuje soukromé zájmy na změny v území s veřejnými zájmy respektováním v řešeném území všech známých limitů využití území a nenarušením dochovaných
přírodních, kulturních a historických hodnot území Klimkovic. Viz II.2. a) Koordinační výkres. ÚP Klimkovice:
- Vytváří předpoklady pro racionální uspořádání území a pro hospodárné využití pozemků
staveb, zařízení stanovením podrobnějšího členění druhů ploch.
- Prověřuje územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
vymezením potřebných ploch pro stavby, zařízení veřejně prospěšných staveb.
- Posuzuje vlivy změn v území na veřejnou infrastrukturu. Koordinace sítí veřejné technické
infrastruktury je zajištěna vymezením ÚP Klimkovice společných tras pro vedení veřejné
technické infrastruktury, nikoliv pro jejich jednotlivé druhy.
- Zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení v území Klimkovic. Posiluje zajímavost města pro
obyvatele upřednostňující bydlení v území krajinářsky hodnotném, s kvalitním zázemím
pro rekreaci v přírodě, s relativně příznivým životním prostředím. ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy umožňující realizace zejména rodinných domů, vymezuje zastavitelné plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu a trasy vedení veřejné technické infrastruktury; rozvíjí i možnosti uspokojení poptávky po plochách sloužících ke krátkodobé a víkendové rekreaci obyvatel Klimkovic.
- Vymezuje plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické stability krajiny.
Bylo posouzeno s rozlišením ploch pro ÚSES minimální (nezbytný) a pro ÚSES požadovaný (rozšířený). Tj. je respektována minimalizace zásahů do právní sféry stávajících
vlastníků pozemků/parcel.
- Zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení, zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, jsou vymezené
v návaznosti na souvislou zástavbu tak, aby bylo možné využít stávající a ekonomicky
efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a urbanistických hodnot celého území Klimkovic.
- Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do
návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky,
tj. i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků, technická infrastruktura).
k ustanovení § 18 odstavec 4
ÚP Klimkovice chrání a rozvíjí dochované hodnoty řešeného území. Stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním
zohledňujícím specifické podmínky a charakter území města. ÚP Klimkovice:
- Stanovuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben
2015) v II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající hodnoty území, včetně vztahů
v sídle i v krajině, (zobrazitelné v daném měřítku při zachování čitelnosti výkresu) v k. ú.
Klimkovice podle dat z ÚAP ORP Ostrava předaných úřadem územního plánování. NěkteIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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-

-

-

ré další hodnoty území zobrazuje podle veřejně dostupných podkladů (ZABAGED®, ortofoto apod.) a podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem
v rámci vypracovávání návrhu řešení územního plánu. Pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány doplňující průzkumy a rozbory zachycující dostatečně podrobně a komplexně
aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic.
Pro zachování přírodních, kulturních a historických hodnot území a z důvodu ochrany dochované urbanistické struktury sídla a ochrany krajiny ÚP Klimkovice stanovuje podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: ve vymezených druhově určených plochách stanovuje výškovou regulaci zástavby, řeší charakter a strukturu zástavby,
stanovuje rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů, stanovuje intenzity využití pozemků staveb, zařízení.
Vymezuje plochy pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a
k rozvoji jeho přírodního dědictví. Vymezuje plochy dalších změn v území (kromě ploch
pro ÚSES) pro plochy s funkcí zadržování srážkových vod, pro půdoochranná a protierozní
opatření apod. ÚP Klimkovice stanovuje druh plochy: Plochy jiné a zvláštní – izolační a
ochranná zeleň (vymezené podle stávajícího i podle požadovaného způsobu využití). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu a podle požadavků orgánů samosprávy města nově vymezuje
plochy ochranné a izolační zeleně v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice
D1.
Vymezuje zastavitelné plochy určené pro budoucí realizace budov jen v návaznosti na souvislou zástavbu sídel.
Vytváří podmínky pro proporcionální rozvoj celého území Klimkovic při ochraně jeho dochovaných hodnot, koordinuje využívání území z hlediska širších vztahů v území – vazeb
dopravní infrastruktury (pozemních komunikací silniční dopravy), vedení technické infrastruktury a skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny. Zastavitelné
plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení, zařízení občanského vybavení a
výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, jsou vymezené v návaznosti na zastavěné území tak, aby bylo možné využít stávající a ekonomicky efektivně doplnit veřejnou
dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu.

k ustanovení § 18 odstavec 5
ÚP Klimkovice při stanovování podmínek pro druhy ploch vymezených v nezastavěném území vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany
nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v
nezastavěném území a z dochovaného charakteru nezastavěného území.
Vyloučení možnosti umístění staveb v nezastavěném území ÚP Klimkovice vychází
z dochovaného charakteru krajiny. V nezastavěném území Klimkovic upřednostňuje zachování harmonických vztahů v krajině před ekonomickými aktivitami vyžadujícími realizace budov.
k ustanovení § 18 odstavec 6
Cíl územního plánování stanovený tímto odstavcem nepřísluší územnímu plánu, tj. přísluší
jinému nástroji územního plánování.
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II.1. 3.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s úkoly územního plánování
Pro přezkoumání pořizovatelem souladu návrhu řešení územního plánu podle ustanovení § 53
odstavec 4 písmeno b) je zde uvedeno odůvodnění řešení upraveného návrhu ÚP Klimkovice
(duben 2015) s úkoly územního plánování stanovenými jednotlivými odstavci a písmeny § 19
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
účinném k dubnu 2015.
Dodržením příslušných ustanovení stavebního zákona na obsah a rozsah územního plánu jsou
naplněny úkoly územního plánování příslušející územnímu plánu. Konkrétní naplňování úkolů ÚP Klimkovice je podrobně uvedeno v odůvodnění k jednotlivým článkům 'I.1. Textová
část územního plánu – část 1' a 'I.1. Textová část územního plánu – část 2', tj. v odůvodnění k
tzv. výrokové části územního plánu. Zde je uveden jen stručný výčet souladu upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) s úkoly územního plánování.
k ustanovením § 19 odstavec 1:
a) Stav území soustavně sledují a odborně posuzují územně analytické podklady. Upravený
návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zobrazuje stávající limity využití území a hodnoty
území (zobrazitelné v daném měřítku) podle dat předaných úřadem územního plánování
Ostrava (pokud v této textové části není uveden jiný datový podklad). Některé další hodnoty území zobrazuje podle veřejně dostupných podkladů (ZABAGED®, ortofoto apod.) a
podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem v rámci vypracovávání návrhu řešení územního plánu. Pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány doplňující průzkumy a rozbory zachycující dostatečně podrobně a komplexně aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic.
b) ÚP Klimkovice při stanovování základní koncepce rozvoje města, jeho plošného a prostorového uspořádání, při stanovování uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury
zohledňuje stávající limity využití území a hodnoty území a ty, které jsou zobrazitelné v
daném měřítku, zobrazuje v II.2. a) Koordinační výkres. Podrobně viz kapitola 'II.1. 7.2
Odůvodnění k I.1. b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot'.
c) ÚP Klimkovice prověřil a posoudil potřebu změn v území ve všech vazbách a vzájemných
souvislostech. Je obsahem kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce,
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně', kapitoly
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení',
kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně'.
d) Stanovení urbanistických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území je popsáno v podkapitole 'Odůvodnění k I.1. c1) Urbanistická koncepce' a zejména v kapitole
I'I.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné je
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)'.
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e) Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu
nebo územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání) ani mu
nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého životního prostředí (podmínky ochrany proti hluku, způsob likvidace odpadních vod, způsob vytápění a druh paliva atd.), nestanovuje druh, umístění, profil, místa napojení atd. vedení
technické infrastruktury. Územnímu plánu přísluší stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ve vymezených plochách. Upravený návrh ÚP Klimkovice
(duben 2015) stanovuje, ve kterých plochách je výslovně vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona. Podmínky
stanovené územním plánem jsou podrobně popsány v kapitole 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
f) Pořadí provádění změn v území je uvedeno v kapitole 'II.1. 7.16 Odůvodnění k
I.2. e) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)'.
g) ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy pro ochranu před povodněmi jako Plochy
vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro
vodní díla).
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky
pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty), které částečně zasahují do vymezené aktivní zóny stanoveného záplavového území. Realizace těchto nezbytných staveb veřejné dopravní infrastruktury je v souladu s ustanovením § 67 odstavec 1 vodního zákona
(které je i citováno v Opatření obecné povahy č. 280/12/VH).
h) ÚP Klimkovice vymezuje většinu zastavitelných ploch jako Plochy smíšené obytné (§ 8
vyhlášky č. 501/2006 Sb.), tj. jako plochy, které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb pro podnikatelské aktivity (zařízení občanského vybavení, výroby a skladování malého
rozsahu a které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území), čímž vytváří územní předpoklady
pro možnost zvýšení počtu pracovních míst.
i) ÚP Klimkovice zajišťuje podmínky bydlení v území krajinářsky hodnotném, s relativně
příznivým životním prostředím, se zajištěnou technickou infrastrukturou a vynikající dopravní dostupností. Posiluje zajímavost města pro obyvatele upřednostňující bydlení v
území krajinářsky hodnotném, s kvalitním zázemím pro rekreaci v přírodě, relativně dobrým životním prostředím. ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy umožňující realizace zejména rodinných domů, vymezuje zastavitelné plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu a trasy vedení veřejné technické infrastruktury; rozvíjí i možnosti uspokojení poptávky po plochách sloužících ke krátkodobé a víkendové rekreaci obyvatel Klimkovic.
j) ÚP Klimkovice zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení,
zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením
nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, vymezuje v návaznosti na souvislou zástavbu tak, aby bylo možné využít stávající a ekonomicky
efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a urbanistických hodnot celého území města. Viz také kapitola 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
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k) ÚP Klimkovice komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
Klimkovic vytváří územní předpoklady pro následná řešení zajištění civilní ochrany věcně
k tomu příslušnými dokumenty či nástroji rozhodování.
l) ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy jako plochu pro asanaci (ozdravění) území ani
plochy pro nutné rekonstrukční či rekultivační zásahy do území. V území Klimkovic nejsou žádné stávající (skutečné) plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.
m) ÚP Klimkovice vytváří podmínky pro ochranu území před negativními vlivy na území.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území – v nezastavěném území lze umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření jen pro veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu. ÚP Klimkovice výslovně vylučuje v některých vymezených plochách s rozdílným způsobem využití (druzích ploch) nezastavěného území umísťování staveb/budov pro zemědělství či staveb/budov pro plnění funkcí lesa (skupina staveb pro lesnictví), včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení.
ÚP Klimkovice vymezuje plochy jako Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) – s vlivy za hranice ploch a vymezuje plochy jako Plochy smíšené výrobní
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – výroba a skladování, občanské vybavení, tj. plochy
umožňující výstavbu i nových staveb pro zemědělství, a nejeví se potřeba dalšího umísťování budov v nezastavěném území.
n) ÚP Klimkovice nevymezuje změny v území pro povrchovou těžbu nerostných surovin.
o) Úkoly územního plánování stanovené ustanoveními pod tímto písmenem byly zohledněny
při vypracovávání návrhu řešení územního plánu. Projektantem ÚP Klimkovice byly využity jeho obecné znalosti, zkušenosti a odborná erudice (vypracování návrhu územního plánu
náleží k tzv. vybraným činnostem ve výstavbě) včetně aktuálních dostupných poznatků jako např. Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky (veřejně přístupných v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz) v době vypracovávání upraveného návrhu (z dubna 2015).
k ustanovením § 19 odstavec 2:
Posouzení návrhu ÚP Klimkovice z hlediska vlivů na životní prostředí (podle Příloha
k zákonu č. 183/2006 Sb.) a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
(podle Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) jsou obsaženy v samostatných svazcích. Viz
kapitola 'II.1. 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území'.
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II.1. 4. Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je projektantem vypracovaný podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Územní plán Klimkovice (jeho tzv. výroková část) je vypracován s obsahem a řazením podle 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013). Textová část odůvodnění vypracovaná projektantem je řazena hierarchicky, tj. nejdříve obsahuje
části podle ustanovení § 53 odstavců 4 a 5 stavebního zákona a teprve pak části stanovené v
'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013) – viz „Odůvodnění – osnova textové části“ prezentace MMR ČR konané 28. 1. 2014 v sídle KÚ MSK.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz
ustanovení § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) ÚP Klimkovice pro vedení technické infrastruktury
vymezuje trasy vedení veřejné technické infrastruktury. V souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP Klimkovice stanovuje i další jiné druhy ploch s rozdílným
způsobem využití. Za stávající způsob využití ploch považuje jejich skutečné (reálné) využití
v době vypracovávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011) s dílčími aktualizacemi k době
vypracovávání upraveného návrhu (z dubna 2015).
Pro přezkoumání pořizovatelem souladu návrhu řešení územního plánu podle ustanovení § 53
odstavec 4 písmeno c) jsou v upraveném návrhu ÚP Klimkovice v odůvodnění vypracovaném
projektantem uvedeny odkazy (a případně i citace) na příslušná relevantní ustanovení stavebního zákona či jeho prováděcích předpisů účinných v době vypracovávání upraveného návrhu
územního plánu projektantem (z dubna 2015).
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II.1. 5. Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s požadavky zvláštních
právních předpisů
ÚP Klimkovice je projektantem vypracován v souladu s věcně příslušnými částmi zvláštních
právních předpisů, tj. v souladu s věcně příslušnými částmi speciálních zákonů a jejich prováděcích předpisů.
Pro přezkoumání pořizovatelem souladu návrhu řešení územního plánu podle ustanovení § 53
odstavec 4 písmeno d) jsou v upraveném návrhu ÚP Klimkovice v odůvodnění vypracovaném
projektantem uvedeny odkazy (a případně i citace) na příslušná relevantní ustanovení tzv. speciálních zákonů, případně i na jejich prováděcí předpisy, účinných v době vypracovávání
upraveného návrhu územního plánu projektantem (z dubna 2015).
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II.1. 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zadání schválené 28. dubna 2010 uvádí:
„Územní plán města Klimkovice je nutno posoudit podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projektant zpracuje vyhodnocení vlivů na ŽP zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené
území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví.
Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví.
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí porovnat soulad navržených cílů a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály Moravskoslezského kraje
v oblasti ochrany ovzduší a energetiky. Jedná se o „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší“ a „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“.
Změna nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyhlášené
nařízením vlády č. 132/2005 Sb.“.
Posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (podle 'Příloha k zákonu
č. 183/2006 Sb.') a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (podle
'Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.') jsou obsaženy v samostatných pracích - svazcích. Tj.
výsledná analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza) pro
území Klimkovic není součástí upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).

II.1. 6.1 Předpokládané důsledky řešení ÚP Klimkovice ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
Při vypracovávání návrhu řešení územního plánu je potřebné zohlednit známé limity využití
území a hodnoty území. Pro společné využití při vypracování ÚP Klimkovice i pro vypracování posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (tzv. SWOT analýzy) jsou
zde sledované jevy uvedeny podle začlenění do tématických okruhů určených v 'Metodická
pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí' (z 18. prosince 2009).
Data (údaje o území, další sledované znaky) sledovaných jevů územně analytických podkladů
obcí, shromážděné úřadem územního plánování v rámci územně analytických podkladů obce s
rozšířenou působností Ostrava byla zhotoviteli ÚP Klimkovice pro vypracování návrhu
územního plánu (ze srpna 2011) předána v datovém modelu Moravskoslezského kraje (Filesystem - .shp) pod Č. j.: SMO/325607/10/ÚHA/Lin dne 3. prosince 2010 na CD nosiči.
Pro vypracování upraveného návrhu byla úřadem územního plánování Ostrava předána aktuální data sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí na CD nosiči předaném zhotoviteli objednatelem dne 6. února 2015. Projektant prověřil, která data byla oproti roku 2010
podstatně změněna nebo aktualizována a tyto údaje o území nahradil v upraveném návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015).
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Data (údaje o území, další sledované znaky) sledovaných jevů územně analytických podkladů
obcí, shromážděné úřadem územního plánování v rámci územně analytických podkladů obce s
rozšířenou působností, jsou pro území Klimkovic obsažena v ÚAP ORP Ostrava.
V důvodové zprávě ke stavebnímu zákonu (MMR ČR; Duvod_zprava_SZ_VN.pdf) je jako
jeden z hlavních principů:
„- územně analytické podklady, poskytují trvale, soustavně a odborně aktualizované vyhodnocení stavu území, jeho limitů a možností jeho využití; ty jsou nezbytné pro kvalitní, kvalifikované a hospodárné pořizování územně plánovací dokumentace, územní rozhodování,
projektovou činnost a vyhodnocování vlivů záměrů na podmínky udržitelného rozvoje,“.
II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) z důvodů přehlednosti (čitelnosti výkresu) neobsahuje identifikační označení všech jednotlivých zakreslených objektů sledovaných jevů.
Sledované jevy jsou v ÚP Klimkovice uvedeny s totožným označením jako v územně analytických podkladech obcí ('Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' Část A) – což umožňuje
dohledání jejich zdroje, shodnou interpretaci a aplikaci atd. – a jsou popsány jen ty, které se
v k. ú. Klimkovice vyskytují, ale není popisováno to, co lze vyčíst z II.2. a) Koordinační výkres (tj. co věcně vyplývá z grafického znázornění – např. rozsah).
Ovlivnění tématických okruhů hodnocení rozvoje území řešením ÚP Klimkovice
1. Horninové prostředí a geologie
60. ložisko nerostných surovin
Data předaná úřadem územního plánování Ostrava z ÚAP ORP neobsahují žádná data o
ložiskách nerostných surovin v k. ú. Klimkovice. Podle mapového serveru České geologické služby, Surovinový informační systém (ověřeno 1. dubna 2015):
- Do k. ú. Klimkovice zasahuje ložisko nevyhrazených nerostů (plocha) ID: 3013400 „Václavovice; Štěrkopísky“. ÚP Klimkovice na části tohoto ložiska – na části pozemku
parc. č. 4098 k. ú. Klimkovice – vymezuje jednu zastavitelnou plochu jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Do k. ú. Klimkovice velmi okrajově zasahuje ložisko nebilancované (plocha)
ID: 5061500 „Klimkovice-Fonovice; Cihlářská surovina, Štěrkopísky“. ÚP Klimkovice
není ložisko dotčeno.
61. poddolované území
V k. ú. Klimkovice je jedno poddolované území (bod) 4512 'Klimkovice' (surovina: železné rudy; stáří: do 18. století). ÚP Klimkovice není poddolované území dotčeno.
2. Vodní režim
44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
V k. ú. Klimkovice jsou dvě veřejně přístupné studny (u moštárny; Josefovice), které neslouží zásobování pitnou vodou, dřívější zdroj vody na pozemku parc. č. 475 k. ú. Klimkovice ve vlastnictví Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a. s., také neslouží
zásobování vodou. Soukromé studny v území slouží převážně k zásobování rodinných domů užitkovou, nikoliv pitnou vodou. ÚP Klimkovice nejsou uvedené zdroje vod dotčeny.
46. zranitelná oblast
Podle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Příl. 1, je k. ú. Klimkovice stanoveno jako zranitelná oblast.
47. vodní útvar povrchových, podzemních vod
V k. ú. Klimkovice jsou
v kategorii povrchových vod řeka:

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

38

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

- vodní toky stálé povrchové do 5 m šířky: Polančice a Rakovec; „Kříbí“, „Mexický potok“, „Porubský potok“ – názvy uvedené ve výkresech 'SN Polančice I (129122 3403)' a
'SN Polančice II (129122 3404)' Hydroprojekt CZ, akciová společnost, č. zakázky
309032-2-01, datum 12/2009 – a další bezejmenné drobné toky.
- vodní toky stálé podzemní: zatrubněné úseky drobných bezejmenných toků.
Vodní útvary povrchových vod jsou ÚP Klimkovice dotčeny vymezením zastavitelných
ploch pro stavby na ochranu před povodněmi (tj. pro vodní díla) a vymezením ploch tvořících skladebné části územního systému ekologické stability krajiny.
vodní útvary podzemních vod:
Vodní útvary podzemních vod v k. ú. Klimkovice
- hlavní útvar podzemních vod:
- většina území Klimkovic leží na svrchním útvaru podzemních vod Kvartér Odry a hlavním útvaru podzemních vod Oderská brána;
- menší část území Klimkovic leží na hlavním útvaru podzemních vod Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry.
48. vodní nádrže
V k. ú. Klimkovice jsou rybníky: Bénův rybník, rybník Mexiko, Písečný rybník, Tisův rybník, další bezejmenné rybníky (v zámeckém parku, v části území zvaném „Kříbí“ atd.).
49. povodí vodního toku, rozvodnice
Podle aplikace sloužící k zobrazování geografických datových vrstev a jejich atributů, které
ČHMÚ spravuje nebo eviduje podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.
- převážná většina území Klimkovic náleží k povodí: Polančice (č. hydrologického pořadí
dílčího povodí 2-01-01-1531-0-10);
- malá část území v části území zvaném Mexiko náleží k povodí: Porubka
(č. hydrologického pořadí dílčího povodí 2-01-01-1591-0-00);
- jižní část území (Josefovice, jižní okraj Fonovic) náleží k povodí: Luční potok
(č. hydrologického pořadí dílčího povodí 2-01-01-1592-0-40).
50. záplavové území
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pod Č.j.:
SMO/110295/12/OŽP/Ho dne 11. dubna 2012 veřejnou vyhláškou doručil Opatření obecné
povahy č. 280/12/VH, která
1. podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona stanovuje záplavové území vodních toků
Polančice, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 10,500
a jejich přítoků:
Rakovec, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 2,800,
Křibí (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,100,
Mexický potok (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,400
na území k. ú. Klimkovice, Olbramice a Polanka nad Odrou,
2. podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje aktivní zónu tohoto záplavového území.
Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóna je znázorněn v příloze, která je nedílnou
přílohou opatření.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky
pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty), které částečně zasahují do vymezené aktivní zóny stanoveného záplavového území. Realizace těchto nezbytných staveb veřejné dopravní infrastruktury je v souladu s ustanovením § 67 odstavec 1 vodního zákona
(které je i citováno v Opatření obecné povahy č. 280/12/VH).
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54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany
V území Klimkovic nejsou podle dat z ÚAP ORP předaných úřadem územního plánování
Ostrava žádné stávající objekty/zařízení protipovodňové ochrany.
ÚP Klimkovice pro ochranu před povodněmi vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch
jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla).
55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
Jižní část k. ú. Klimkovice leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů,
které je v souladu s ustanoveními lázeňského zákona č. 164/2001 Sb. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov jsou stanovena v usnesení Vlády
ČSR č. 27 z 3. 2. 1982 – oznámené v částce 13/1982 Sb.: „(3) Veškerá těžební činnost a
geologicko-průzkumné práce včetně prací geofyzikálních sahající do hloubek větších než
50 m podléhá v ochranném pásmu 2. stupně souhlasu Českého inspektorátu lázní a zřídel.“. ÚP Klimkovice vymezené druhy ploch v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů nejsou v rozporu s podmínkami ochranného pásma, podrobnější podmínky
stavebního využití území jsou územním plánem ponechány na řízení vedená stavebními
úřady s využitím detailnějších podkladů a informací.
56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63433-23.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice, vydaný podle tohoto zákona. Podle něj je území členěno na Vnitřní lázeňské území „A“, Vnitřní lázeňské
území „B“, Vnější lázeňské území (vymezené v článku I.) a které obsahuje článek II. Opatření souvisící s výstavbou v lázeňském místě.
ÚP Klimkovice pro stávající areál Sanatorií Klimkovice vymezuje speciální poddruh ploch
Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu
pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví, a vymezuje plochu územní rezervy a
stanovuje pro ni možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění je nutno prověřit – pro tzv. III. stavbu lázní (Sanatorií Klimkovice).
Pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské,
s převažujícím využitím: bydlení. Stanovené podmínky pro ně vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu 2015 účinného znění statutu lázeňského
místa.
3. Hygiena životního prostředí
64. staré zátěže území a kontaminované plochy
V k. ú. Klimkovice je jedno území staré ekologické zátěže – skládka s ukončeným skládkováním komunálních odpadů v části území zvaném Farské Doly.
ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy v blízkosti území staré ekologické zátěže.
65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
ÚP Klimkovice všechny vymezené změny v území náleží k území, ve kterém je překročen
imisní limit, cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí.
4. Ochrana přírody a krajiny
20. významný vyhlídkový bod
Významné vyhlídkové body – sledovaný jev zjišťovaný úřadem územního plánovaní vlastním průzkumem území, nebyly za k. ú. Klimkovice zhotoviteli územního plánu předány.
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Hodnoty území byly projektantem ÚP Klimkovice doplněny jen při vymezování zastavěného území a při ověřování vhodnosti jednotlivých záměrů na změny v území.
ÚP Klimkovice tedy zobrazuje významné vyhlídkové body jen výjimečně, tj. nesystematicky a nekompletně – jen v rozsahu nezbytných potřeb územního plánu. Viz text v kapitole
'II.1. 1.1 Mapové podklady, údaje o území, způsob zobrazování, terminologie'.
21. územní systém ekologické stability
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability
krajiny a v řešeném území, tj. katastrálním území Klimkovice, vymezuje i plochy tvořící
skladebné části regionálních biocenter 247 U Klimkovic, 255 Údolí Polančice a regionálních biokoridorů 590, 628 (popsané v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve
znění účinném k dubnu 2015). V navazujícím území II.2. a) Koordinační výkres
ÚP Klimkovice zobrazuje ÚSES podle k lednu 2015 účinných znění územně plánovacích
dokumentací s Klimkovicemi sousedících obcí. II.2. b) Výkres širších vztahů
ÚP Klimkovice zobrazuje rozsah biocenter podle grafické části ZÚR MSK, pásy území biokoridorů mimo k. ú. Klimkovice zobrazuje v rozsahu podle článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), tj. 100 m na každou
stranu od osy. V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru
626 podle článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném
k dubnu 2015), tj. 100 m na každou stranu od osy, nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru 626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba – z důvodu respektování
stávajících limitů využití území (stávající vedení technické infrastruktury nadmístních charakterů nacházející se v této části k. ú. Klimkovice).
ÚP Klimkovice řeší územní systém ekologické stability v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu, tj. neřeší např. způsob hospodaření ve vymezených plochách pro ÚSES, neurčuje cílová společenstva atd. Jeho textová i grafická část tzv. výrokové části územního plánu
obsahují jen vymezení a popis ploch (kód změny v území / pořadové číslo plochy).
V souladu s metodickými požadavky bylo posouzeno s rozlišením ploch pro ÚSES minimální (nezbytný) a pro ÚSES požadovaný (rozšířený). Změny v území – plochy pro ÚSES
minimální (nezbytný) vymezuje jako Plochy přírodní (§ 16 hlášky č. 501/2006 Sb.), změny
v území – plochy pro ÚSES požadovaný (rozšířený) jsou vymezeny jako Plochy smíšené
nezastavěného území (§ 17 hlášky č. 501/2006 Sb.).
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) popis skladebných částí ÚSES včetně
uvedení jeho úrovně (regionální, lokální) je v II.2. a) Koordinační výkres a je obsahem kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně', její části 'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch
územního systému ekologické stability krajiny'.
22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
V k. ú. Klimkovice jsou zaregistrovány:
'Lipová alej podél staré Opavské cesty' (Rozhodnutí č. 1254/07/OP o registraci významného krajinného prvku, Magistrát města Ostravy pod ZN.: OŽP/12324/07/KOL/13, nabytí
účinnosti 15. ledna 2008);
'Zámecký park v Klimkovicích' (Rozhodnutí č. 205/08/OP o registraci významného krajinného prvku, Magistrát města Ostravy pod ZN.: OŽP/12324/07/KOL/22, nabytí účinnosti
20. března 2008).
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23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
Významné krajinné prvky jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v k. ú. Klimkovice jsou: lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.
II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) zobrazuje
údolní nivy podle dat předaných úřadem územního plánování v únoru 2015.
30. přírodní park
Část území Klimkovic je součástí přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen v roce
1994. Obecně závazná vyhláška – Vyhláška č. 8/94 o zřízení přírodního parku 'Oderské vrchy' – vydaná Okresním úřadem Nový Jičín v článku 1 obsahuje ustanovení „3. Jeho hranice se vymezují takto: … a pokračuje po silnici III. tř. přes Lubojaty, Lhotku do Olbramic,
dále po účelové komunikaci na silnici III. tř. přes Hýlov na hranici okresu Nový Jičín –
Opava“ a „4. Území přírodního parku je zakresleno do základní mapy 1 : 100 000 a
1 : 10 000, které jsou uloženy u Okresního úřadu v Novém Jičíně a na obecních úřadech
obcí, jejichž území je zahrnuto do parku.“. Protože dosud (duben 2015) nedošlo v k. ú.
Klimkovice k úpravě hranic přírodního parku Oderské vrchy, ÚP Klimkovice jej v k. ú.
Klimkovice zobrazuje podle mapy 1 : 10 000 uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 8/94
(nyní uložené na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje) a nikoliv podle dat předaných
úřadem územního plánování, ve kterých jsou – oproti vyhlášce č. 8/94 o zřízení přírodního
parku – velmi významné rozdíly v horní části Hýlova (před lázněmi) a zejména v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice v části území zvaném „Hluboká cesta“.
ÚP Klimkovice při stanovování podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
zohlednil – po příslušné časové a terminologické aktualizaci – i Vyhlášku č. 8/94 o zřízení
přírodního parku 'Oderské vrchy'.
32. památný strom včetně ochranného pásma
V k. ú. Klimkovice jsou dva památné stromy:
'jednotlivý strom Podchmelnický buk (100283) vyhlášený 29. 11. 2000)';
'skupina stromů Lípy u Hýlovského památníku (100285) vyhlášené 13. 6. 1980)'.
ÚP Klimkovice všechny vymezené změny v území leží mimo ochranná pásma památných
stromů.
119. další dostupné informace – vztahy v krajině
Podle 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015)
území Klimkovic patří do:
- oblasti krajinného rázu '87. Oderská brána', '89. Nízký Jeseník';
- do typu krajin '95. Krajina polní', '99. Krajina sídelní'.
Popsáno v kapitole 'II.1. 2.2.4 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK
stanovenými cílovými charakteristikami a typy krajiny'.
119. další dostupné informace – cílové charakteristiky krajiny podle územní studie 'Cílové
charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje' (zhotovitel Atelier T–plan, s.r.o.; květen
2013), v Registračním listu urbanistických studií uvedeno: „Název: Územní studie Cílové
charakteristiky krajiny MSK“; „Možnost využití: schválení 25. 6. 2013“; Záznam proveden:
25. 6. 2013“.
Podle 'Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje Územní studie – návrhová
část I. Vymezení krajinných oblastí' je k. ú. Klimkovice uvedeno v oblastech specifických
krajin 'B. Specifické krajiny Nízkého Jeseníku' a 'D. Specifické krajiny Moravské brány':
severozápadní menší část k. ú. Klimkovice ve specifické krajině 'B-10 Kyjovice - Pustá Polom' (str. 79-83);
většina k. ú. Klimkovice ve specifické krajině 'D-01 Klimkovice – Suchdol' (str. 110-115).
Podle výkresu 'Vymezení specifických krajin' (1 : 100 000) k. ú. Klimkovice je součástí:
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Oblasti specifických krajin 'B - Oblasti specifických krajin Nízkého', Specifické krajiny
'B-10 Kyjovice - Pustý Polom';
Oblasti specifických krajin 'D - Oblasti specifických krajin Moravské', Specifické krajiny
'D-01 Klimkovice – Suchdol'.
Přechodová pásma se společnou platností cílových charakteristik sousedních specifických
krajin do k. ú. Klimkovice nezasahují.
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
38. lesy zvláštního určení
V k. ú. Klimkovice část lesních pozemků v blízkosti Sanatorií Klimkovice jsou lesy zvláštního určení - lesy lázeňské.
ÚP Klimkovice vymezuje plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické
stability krajiny, kterými jsou dotčeny i lesy lázeňské.
39. lesy hospodářské
V k. ú. Klimkovice většina lesních pozemků jsou lesy hospodářské.
Lesy hospodářské jsou ÚP Klimkovice dotčeny vymezením zastavitelných ploch pro stavby na ochranu před povodněmi (pro vodní díla) a vymezením ploch tvořících skladebné
části územního systému ekologické stability krajiny.
40. vzdálenost 50 m od okraje lesa
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - lesního pozemku podle evidence katastru nemovitostí
k 5. září 2014 zasahují ÚP Klimkovice zastavitelné plochy jejichž výčet je uveden
v kapitole 'II.1. 12.5 Předpokládané důsledky změn v území na lesní pozemk'y. Vzdálenost
50 m je zobrazena v II.2. a) Koordinační výkres a v II.2. c) Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu.
41. bonitované půdně ekologické jednotky
Hranice a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (i tříd ochrany zemědělské půdy) jsou zobrazeny jen v II.2. c) Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu. Výčet
bonitovaných půdně ekologické jednotek jednotlivých ÚP Klimkovice vymezených změn v
území je uveden v kapitole 'II.1. 12.1 Informace o vyhodnocení a podkladech a o kvalitě
zemědělských pozemků'.
V k. ú. Klimkovice výrazně převažují BPEJ náležející do I. a II. třídy ochrany zemědělské
půdy (i meliorované), tudíž zastavitelné plochy potřebné pro rozvoj města není možné vymezovat na půdách s nižším stupněm ochrany.
42. hranice biochor
Většina území k. ú. Klimkovice náleží do 2. Polonská podprovincie 2.3 Ostravský bioregion (do jeho části 2.3b), do biochor 3RE, 3Ro, 3BM, 3BE.
Část území k. ú. Klimkovice (Hýlov) náleží do 1. Hercynská podprovincie 1.54 Nízkojesenický bioregionu, do biochor 3UM, 3BM.
43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Velká část pozemků k. ú. Klimkovice je odvodněna, viz zobrazení v II.2. c) Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu. V řešeném území jsou hlavní odvodňovací zařízení
(otevřená, zatrubněná). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zobrazuje hlavní
odvodňovací zařízení podle dat předaných Státním pozemkovým úřadem 24. dubna 2015.
podrobně viz kapitolu 'II.1. 12.1 Informace o vyhodnocení a podkladech a o kvalitě zemědělských pozemků'.
119. další dostupné informace
Celé k. ú. Klimkovice náleží k přírodní lesní oblasti ČR: 29 Nízký Jeseník.
K. ú. Klimkovice podle bonitace zemědělského půdního fondu náleží téměř celé do klimatického regionu 6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký. Malá část území (Sanatoria Klimkovice) náleží do klimatického regionu 7: MT4 - mírně teplý, vlhký.
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

43

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

119. další dostupné informace – koeficient ekologické stability (KES)
Podle údajů Českého statistického úřadu (UAP6030UU_OB) k 31. prosinci 2013 mělo
k. ú. Klimkovice koeficient ekologické stability 0,26.
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
dopravní infrastruktura
88. dálnice včetně ochranného pásma
Územím Klimkovic prochází 'D1 Dálnice Praha – Brno – Ostrava' (částečně tunelem, oba
jeho portály jsou v k. ú. Klimkovice) a je zde její mimoúrovňová křižovatka se silnicí
II/647 (dříve I/47) – sjezd 349. Ochranná pásma dálnic jsou stanovena zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) jsou informativně pro potřeby
územního plánu zobrazena pouze mimo hranice zastavěného území vymezeného k 5. září
2014.
Pro snížení negativních vlivů dopravy z dálnice jsou v ÚP Klimkovice vymezeny plochy
dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) jako Plochy jiné a zvláštní – izolační a
ochranná zeleň, s bližším určením využití ploch: ochranná zeleň proti vlivům dopravy na
dálnici. ÚP Klimkovice většinu těchto ploch přebírá z ploch zahrnutých do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ, část je nově vymezena na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma
Územím Klimkovic prochází silnice
'II/478 Klimkovice – Nová Bělá – Hrabová – Šenov';
'II/647 Bravantice – Ostrava - Bohumín' (dříve I/47).
Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) jsou informativně pro potřeby územního plánu zobrazena
pouze mimo hranice zastavěného území vymezeného k 5. září 2014.
92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma
Územím Klimkovic prochází silnice
'III/4654 Kyjovice– Olbramice - Klimkovice';
'III/4655 Klimkovice – lázně Klimkovice';
'III/4693 Vřesina - Klimkovice';
'III/46417 Josefovice - Olbramice';
'III/4782 Klimkovice - Svinov'.
Krátký úsek silnice III/4804 od silnice II/647 směrem k Jistebníku se hranice Klimkovic
pouze dotýká, do k ú. Klimkovice zasahuje její ochranné pásmo.
Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) jsou informativně pro potřeby územního plánu zobrazena
pouze mimo hranice zastavěného území vymezeného k 5. září 2014.
93. místní a účelové komunikace
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s bližším určením ploch pro
- místní (obslužné) komunikace pro nezbytná napojení vymezených zastavitelných ploch a
zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území;
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- stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty);
- veřejně přístupné účelové komunikace vyvolané vymezením ploch pro stavby ke snižování ohrožení území povodněmi.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro polní a lesní cesty.
102. letiště včetně ochranného pásma
Klimkovice jsou vzdálené asi 11 km (vzdušnou čarou) od mezinárodního Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů, ustanovení § 37 se kolem letiště a kolem leteckých staveb zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo (OP) letiště se dělí na ochranné pásmo a) vzletových a přistávacích
drah, b) vzletových a přibližovacích prostorů.
Úřad pro civilní letectví pod Č.j.: 0586–12–701 Spis.zn.: 11/730/0072/LKMT/02/11 dne
30. ledna 2012 vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se zřizují:
'Ochranná pásma letiště Ostrava – Mošnov'. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti
20. února 2012.
Asi polovina k. ú. Klimkovice je součástí prostoru OP s výškovým omezením staveb (2.2)
– velmi malá jižní část OP kuželové plochy (2.2.4), zbytek OP vnější vodorovné plochy
(2.2.6).
Celé k. ú. Klimkovice je součástí ochranného pásma se zákazem laserových zařízení (2.7)
– zanedbatelná jihovýchodní část Sektoru A (2.7.1), celé území Sektoru B (2.7.2).
Podmínky pro omezení staveb a činností v ochranných pásmech jsou součástí uvedeného
opatření obecné povahy.
technická infrastruktura
67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje technologické objekty zásobování vodou v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů vodovodu.
68. vodovodní síť včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje vodovodní řady v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Ochranná pásma vodovodních řadů vodovodu pro veřejnou potřebu jsou stanovena
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových vodovodních řadů vodovodu pro veřejnou potřebu.
69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod
v rozsahu předaných dat sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí. Ochranné
pásmo ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod Hýlov nebylo stanoveno.
ÚP Klimkovice vymezuje dvě zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů
kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čistírny odpadních vod (pro
rozšíření stávající ČOV Hýlov, pro novou ČOV Josefovice) a vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro pozemky technologických objektů kanalizace s bližším určením využití
plochy pro komunální čerpací stanici kanalizace (Václavovice).
70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje kanalizační stoky v rozsahu objednatelem v lednu 2015 předaných dat. Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o
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vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových kanalizačních stok kanalizace pro veřejnou potřebu.
72. elektrická stanice včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje elektrické stanice v rozsahu dat předaných úřadem územního
plánování. Ochranná pásma elektrických stanic jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektrických stanic.
73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje vedení elektrizační soustavy v rozsahu dat předaných úřadem
územního plánování. Ochranná pásma vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Údaje o vedeních elektřiny nízkého napětí nebyly předány.
ÚP Klimkovice vymezuje změny v území – trasy vedení technické infrastruktury tv / 2,
tv / 3, tv / 4, tv / 5, tv / 6, tv / 8, tv / 9 pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně,
sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice. Pro trasy tv / 2 a tv / 9 vymezuje i koridory.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových vedení
elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny).
74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje technologické objekty zásobování plynem v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Ochranná pásma regulačních stanic jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů zásobování plynem.
75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje plynovody v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových plynovodů distribuční soustavy (tj. středotlakých plynovodů).
81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje elektronická komunikační zařízení v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektronických komunikačních zařízení.
82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
ÚP Klimkovice zobrazuje komunikační vedení a rádiové směrové spoje v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Ochranná pásma jsou stanovena zákonem
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č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (tj. přenosových zařízení sítě elektronických
komunikací).
7. Sociálně demografické podmínky
ÚP Klimkovice vychází z dostupných informací o vývoji počtu obyvatel Klimkovic a z jejich srovnání s vývojem za ORP Ostrava a za celý Moravskoslezský kraj. Popsáno
v kapitole 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
8. Bydlení
3. plochy občanského vybavení (část)
ÚP Klimkovice po prověření stávajících zařízení města (se zohledněním jeho velikostní kategorie, polohy a významu, včetně hlediska cestovního ruchu) pro občanské vybavení zařízení veřejné infrastruktury (tj. zřizovaných a provozovaných ve veřejném zájmu) vymezuje
zastavitelné plochy blíže určené pro
- komunální sportovní areál (stadion, sportovní hala apod.),
- hřbitov (pro rozšíření stávajícího hřbitova),
- technické a společenské zázemí (pro možné umístění budov) pro vymezenou plochu veřejných prostranství – pro hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti.
Tj. plochy občanského vybavení jsou vymezené pro zajištění (zlepšení) obecné pohody a
kvality bydlení v Klimkovicích.
116. počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku
Je uveden v kapitole 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy, které umožní realizace staveb pro bydlení,
jako
- Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – rodinné domy,
- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – historického jádra města,
- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – městské,
- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – městské lázeňské,
- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – venkovské.
9. Rekreace
Podle statistických údajů Státní správy zeměměřičství a katastru (www.cuzk.cz) bylo
v Klimkovicích k 18. září 2014 v katastru nemovitostí evidováno celkem jen 20 budov staveb pro rodinnou rekreaci (13 s číslem evidenčním, 7 bez čp/če). Podle výsledků sčítání
v r. 2011 v Klimkovicích nebylo obydleno celkem 97 rodinných domů, z toho bylo 19 využíváno k rekreaci.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) nevymezuje žádné plochy (tj. ani podle stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití) jako Plochy rekreace
(§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). V plochách vymezených jako Plochy smíšené obytné (§ 8
vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – venkovské stanovuje přípustné využití „pozemky stávajících
staveb pro rodinnou rekreaci“ a nepřípustné využití „pozemky nových staveb pro rodinnou
rekreaci“.
ÚP Klimkovice nevymezuje v nezastavěném území žádné obecně přístupné (bez prostorového a časového omezení vstupu) plochy s možností zařízení sloužících rekreaci a využívání volného času (rekreační a odpočinkové plochy, svahy pro sáňkování apod.).
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ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s bližším určením ploch pro chodce, pro cyklisty, které umožní i
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty).
3. plochy občanského vybavení (část)
V k. ú. Klimkovice je malý areál tělovýchovy a sportu (Sokolovna).
ÚP Klimkovice po prověření stávajících zařízení města pro občanské vybavení zařízení veřejné infrastruktury (tj. zřizovaných a provozovaných ve veřejném zájmu) vymezuje zastavitelnou plochu blíže určenou pro komunální sportovní areál (stadion, sportovní hala
apod.).
115. ostatní veřejná infrastruktura – veřejná prostranství
ÚP Klimkovice veřejná prostranství vymezuje jen na samostatných plochách sloužících
obecnému užívání (mimo pozemní komunikace pro motorová vozidla) a podrobněji je člení. Každodenní a krátkodobé rekreaci obyvatel Klimkovic slouží Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně; Plochy veřejných
prostranství (samostatné plochy) – hřiště a herní plochy.
ÚP Klimkovice vymezuje tyto rozsáhlejší zastavitelné plochy jako Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.):
- zastavitelnou plochu (s výměrou 2,46 ha) pro veřejnou zeleň – park (v části území zvaném Porubské pole) jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně;
- dvě zastavitelné plochy (s výměrami 0,94 ha a 0,93 ha – Fonovice a u Rakovce za rybníky) pro hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti (hřiště malá a dětská) jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – hřiště a herní plochy.
Další zastavitelné plochy menšího plošného rozsahu vymezené jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) viz kapitola 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství
(samostatné plochy)'.
10. Hospodářské podmínky
2. plochy výroby
ÚP Klimkovice vymezuje podle stávajícího způsobu využití jednu plochu výroby – v areálu jsou i stavby pro zemědělství sloužící živočišné výrobě (stáje) jako Plochy výroby a
skladování (§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), tj. pro výrobu a skladování a zemědělské stavby s negativními vlivy za hranice jejich pozemků.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy jako Plochy výroby a skladování
(§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
119. další dostupné informace – další výrobní a podnikatelská zařízení
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí realizaci výrobních zařízení (zejména zařízení výroby a skladování, které nemají negativní vliv za hranice svých
pozemků), čímž vytváří územní předpoklady pro možnost zvýšení počtu pracovních míst
v Klimkovicích – zastavitelné plochy jsou vymezené jako Plochy smíšené výrobní (§ 12
vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Klimkovice jsou lázeňským místem. Pro území v blízkosti areálu lázní ÚP Klimkovice
vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské, s převažujícím využitím: bydlení.
Stanovené podmínky pro ně vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití
území, tj. k dubnu 2015 účinného znění statutu lázeňského místa. Stanovení podmínek pro
využití plochy v tomto druhu ploch stanovuje – v souladu s lázeňským statutem – nepřípustné využití: pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování včetně pozemků výroben
elektřiny z obnovitelných zdrojů.
ÚP Klimkovice pro stávající areál Sanatorií Klimkovice, tj. pro nejvýznamnější podnikatelské zařízení města, vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení –
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neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského
vybavení: zdravotnictví, a vymezuje plochu územní rezervy a stanovuje pro ni možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění je nutno prověřit – pro tzv. III. stavbu
lázní (Sanatorií Klimkovice).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) při stanovování základní koncepce rozvoje
obce, jejího plošného a prostorového uspořádání, při stanovování uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury zohledňuje stávající limity využití území a hodnoty území a ty,
které jsou zobrazitelné v daném měřítku, zobrazuje v II.2. a) Koordinační výkres. V území
Klimkovic jsou i další limity využití území a stávající hodnoty území (cenné, významné, důležité znaky – typické i specifické), které podle 'Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru
udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí' (zveřejněné 18. 12. 2009) nejsou začleněny do
10 tématických okruhů hodnocení rozvoje území. Sledované jevy jsou v ÚP Klimkovice uvedeny s totožným označením jako v územně analytických podkladech obcí ('Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' Část A) a jsou popsány jen ty, které se v k. ú. Klimkovice vyskytují.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající hodnoty území, včetně vztahů v sídle i v krajině, (zobrazitelné v daném měřítku při zachování čitelnosti výkresu) v k. ú. Klimkovice podle dat z ÚAP ORP Ostrava předaných úřadem územního plánování. Některé další hodnoty území zobrazuje podle veřejně dostupných
podkladů (ZABAGED®, ortofoto apod.) a podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem v rámci vypracovávání návrhu řešení územního plánu. Pro
ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány doplňující průzkumy a rozbory zachycující dostatečně podrobně a komplexně aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic.
Ochrana památek
6. památková zóna včetně ochranného pásma
Podle Výpisu z Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ok. Ostrava č. 3807 (k
17. 9. 2010, NPÚ ú.o.p. v Ostravě) „V roce 2002 podán návrh na MPZ.“. Záměr na vyhlášení městské památkové zóny Klimkovice nebyl předán úřadem územního plánování.
ÚP Klimkovice zobrazuje záměr (předpokládaný budoucí limit) 'městská památková zóna
Klimkovice' v II.2. a) Koordinační výkres podle podkladu poskytnutého objednatelem
v květnu 2011.
8. nemovitá kulturní památka, případně soubor, včetně ochranného pásma
Data (zákres) všech nemovitých kulturních památek v k. ú. Klimkovice nebyla předána
úřadem územního plánování. ÚP Klimkovice zobrazuje nemovité kulturní památky podle
Výpisu z Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ok. Ostrava č. 3807 (k 17. 9.
2010, NPÚ ú.o.p. v Ostravě), tj. podle identifikace projektanta ÚP Klimkovice z textu seznamu.
Kulturně historické hodnoty
13. historicky významná stavba, soubor (kromě nemovitých kulturních památek)
Nebyly předány úřadem územního plánování. Kulturně historické hodnoty území byly projektantem ÚP Klimkovice doplněny jen při vymezování zastavěného území a při ověřování
vhodnosti jednotlivých záměrů na změny v území. ÚP Klimkovice je tedy zobrazuje jen
nesystematicky a nekompletně v rozsahu potřebném pro vypracování návrhu řešení územního plánu:
- objekty technické infrastruktury – vodojem (parc. č. 1355), původní zděné trafostanice
(parc. č. 322/2, parc. č. 389), klenutý podjezd pod bývalou tramvajovou tratí (ul.
U Podjezdu);
- kostel, kaple, kaplička;
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- kříž, sloup kulturního významu;
- mohyla, pomník, náhrobek.
14. architektonicky cenná stavba, soubor (kromě nemovitých kulturních památek)
ÚP Klimkovice podle podkladu předaného v květnu 2011 objednatelem zobrazuje objekty
dotvářející charakter připravované památkové zóny, historicky a urbanisticky cenného
území:
městský dům ul. 28. října č.p. 92, parc. č. 510/1;
městský dům ul. Ostravská č.p. 11, parc. č. 511;
městský dům ul. Zámečnická č.p. 14, parc. č. 445;
městský dům ul. Zámečnická č.p. 75, parc. č. 444;
měšťanský dům ul. Resnerova č.p. 27, parc. č. 409;
měšťanský dům ul. Resnerova č.p. 28, parc. č. 407;
měšťanský dům Náměstí č.p. 29, parc. č. 405;
měšťanský dům Náměstí č.p. 30, parc. č. 540;
měšťanský dům Náměstí č.p. 31, parc. č. 538;
měšťanský dům Náměstí č.p. 32, parc. č. 535;
měšťanský dům Náměstí č.p. 48, parc. č. 544;
měšťanský dům Náměstí č.p. 49, parc. č. 545;
měšťanský dům Náměstí č.p. 51, parc. č. 547;
měšťanský dům ul. Hradilova č.p. 60, parc. č. 370;
měšťanský dům ul. Hradilova č.p. 61, parc. č. 373;
měšťanský dům ul. Hradilova č.p. 62, parc. č. 375;
měšťanský dům Náměstí č.p. 63, parc. č. 377;
měšťanský dům Náměstí č.p. 64, parc. č. 379;
měšťanský dům Náměstí č.p. 65, parc. č. 381;
měšťanský dům Náměstí č.p. 66, parc. č. 384;
měšťanský dům Náměstí č.p. 67, parc. č. 397;
měšťanský dům Náměstí č.p. 68, parc. č. 398;
měšťanský dům Náměstí č.p. 69, parc. č. 400;
měšťanský dům Náměstí č.p. 70, parc. č. 401;
měšťanský dům Náměstí č.p. 71, parc. č. 403.
16. území s archeologickými nálezy
Celé k. ú. Klimkovice.
Sídelní hodnoty
11. urbanistické hodnoty
Nebyly předány úřadem územního plánování. Sídelní hodnoty území byly projektantem
ÚP Klimkovice doplněny jen při vymezování zastavěného území a při ověřování vhodnosti
jednotlivých záměrů na změny v území. ÚP Klimkovice je tedy zobrazuje jen nesystematicky a nekompletně v rozsahu potřebném pro vypracování návrhu řešení územního plánu –
zobrazuje jen významné urbanistické kompoziční prvky.
115. ostatní veřejná infrastruktura – veřejná prostranství
ÚP Klimkovice veřejná prostranství vymezuje jen na samostatných plochách s obecným
užíváním. S ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje
plochy s podrobnějším členěním: Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – náměstí, náves; Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně; Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – hřiště a herní plochy.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením: park, parčík, další plochy
veřejné zeleně; hřiště a herní plochy.
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Krajinné hodnoty
15. významná stavební dominanta
ÚP Klimkovice zobrazuje podle pochůzek v terénu významné dominanty krajiny (tj. uplatňující se v pohledech i ze vzdálených území) – věž farního kostela sv. Kateřiny (dominanta
historická) a zejména budovy Sanatorií Klimkovice (dominanta současná).
20. významný vyhlídkový bod
Z některých míst vyhlídek z terénu i z některých úseků pozemních komunikací jsou panoramatické výhledy (včetně výhledů na dlouhé horizonty Beskyd).
Osa viditelnosti - pohled příznivý: na blízké i poměrně hodně vzdálené krajinné dominanty
a horizonty.
119. další dostupné informace – typologie kulturní krajiny
Území se zvýšenou hodnotou krajiny. Je k němu řazena severozápadní část k. ú. Klimkovice, tj. převážná část Hýlova. ÚP Klimkovice je nezobrazuje, v měřítku 1 : 5 000, ve kterém
se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí
územního plánu vydávají, by zhoršily čitelnost koordinačního výkresu.
119. další dostupné informace – vztahy v krajině
ÚP Klimkovice je zobrazuje podle pochůzek v terénu a podle dat ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) – digitálního topografického modelu území na
úrovni podrobnosti Základní mapy 1 : 10 000 Zeměměřičského úřadu, poskytnutého pro
vypracování územního plánu zhotoviteli dne 3. prosince 2010 prostřednictvím datového
skladu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- osa viditelnosti - pohled příznivý;
- krajinný kompoziční prvek - stromořadí, úzký pruh lesa.
- krajinný kompoziční prvek - osamělý strom, lesík.
Dopravní dostupnost
106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
Přes k. ú. Klimkovice jsou vyznačeny úseky čtyř značených cyklistických turistických tras:
6011 Bartošovice – Studénka – Velké Albrechtice – Bílovec – Lubojaty – Lhotka – Olbramice – Klimkovice – Polanka nad Odrou;
6140 Raduň – Pustá Polom – Kyjovice – Mexiko;
6199 Nové Sedlice – Horní Lhota – Vřesina – Mexiko – Klimkovice;
CykloTrackSlezsko Studénka – Petřvaldík – Stará Ves nad Ondřejnicí – Jistebník – Svinov – Dobroslavice – Háj – Velká Polom – Kyjovice – Čavisov – Klimkovice – Bílovec –
Studénka.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky
pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty).
V k. ú. Klimkovice je jedna značená turistická trasa: zelená.
Obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana
107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
Celé území Klimkovic náleží do zájmového území Ministerstva obrany České republiky
- do ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení;
- do území, ve kterém vyjmenované druhy staveb vždy podléhají vydání závazného stanoviska MO ČR.
Podle 'Uplatnění ochrany územních zájmů ČR – Ministerstva obrany' [Česká republika –
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 615 00
Brno-Židenice ze dne 26. září 2012 pod Čj. 219-54-3/2008/DP-1383–OL-ÚP] Česká republika – Ministerstvo obrany
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A. vymezuje území, v nichž lze v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit výstavbu (resp. ekvivalentní dokument pro umístění a provedení staveb) v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jen na základě závazného stanoviska České republiky – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno.
Je vymezeno v cca jihovýchodní polovině k. ú. Klimkovice.
B. dále cituje vyjmenované druhy staveb, které vždy (bez ohledu na vyjmenovaná zájmová
území) podléhají vydání závazného stanoviska České republiky – Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno.
- Vyjmenované druhy staveb, které vždy podléhají vydání závazného stanoviska
„- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a
III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terén
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)“.
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovené výškové hladiny zástavby
pro jednotlivé druhy ploch vycházejí z výšek stávajících budov v území Klimkovic a
z konfigurace terénu zastavěného území a zastavitelných ploch, plně vyhovují i podmínkám výškové regulace budov v zájmových územích Ministerstva obrany České republiky.
111. objekt požární ochrany
Samostatná budova hasičské zbrojnice je v Klimkovicích (parc. č. 447 k. ú. Klimkovice) a
v Josefovicích (parc. č. 1818 k. ú. Klimkovice).
Hřbitovy
3 plochy občanského vybavení - hřbitovy
Pozemek parc. č. 2655 k. ú. Klimkovice je hřbitov.
ÚP Klimkovice po prověření stávajících zařízení města pro občanské vybavení zařízení veřejné infrastruktury (tj. zřizovaných a provozovaných ve veřejném zájmu) vymezuje zastavitelnou plochu blíže určenou pro hřbitov (pro rozšíření stávajícího).
113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria
Ochranné pásmo podle ustanovení § 17 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kolem hřbitova není zřízeno rozhodnutím
stavebního úřadu. Vzdálenost 100 m od hřbitova je informativně zobrazena v II.2. a) Koordinační výkres.
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II.1. 6.2 Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů upraveného návrhu
ÚP Klimkovice na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení na
životní prostředí
Zadání schválené 28. dubna 2010 uvádí:
„Územní plán města Klimkovice je nutno posoudit podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projektant zpracuje vyhodnocení vlivů na ŽP zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené
území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví.
Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví.
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí porovnat soulad navržených cílů a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály Moravskoslezského kraje
v oblasti ochrany ovzduší a energetiky. Jedná se o „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší“ a „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“.
Změna nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyhlášené
nařízením vlády č. 132/2005 Sb.“.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v 'Koordinované stanovisko k návrhu zadání Územního plánu města Klimkovice' Čj: MSK 43187/2010 Sp. zn.: ŽPZ/10918/2010/Ham z 2. 4. 2010
(doručeného Magistrátu města Ostravy 7. 4. 2010) uplatnil požadavek na posouzení vlivů
územního plánu na životní prostředí:
„Krajský úřad, v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že nový územní plán města Klimkovice je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.
Jako součást návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) bylo vypracováno fyzickou osobou
k tomu oprávněnou – Ing. Marie Skybová, Ph.D., držitelka autorizace podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. osvědčení 2442/ENV/08 – 'VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU KLIMKOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY K ZÁKONU Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU' (srpen 2011).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) byl znovu předložen k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je
obsaženo v samostatném svazku (z července 2015).
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Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v 'Koordinované stanovisko k návrhu zadání Územního plánu města Klimkovice' Čj: MSK 43187/2010 Sp. zn.: ŽPZ/10918/2010/Ham z 2. 4. 2010
(doručeného Magistrátu města Ostravy 7. 4. 2010) uvádí:
„Krajský úřad příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny (dále
jen „zákon“), posouzením předloženého návrhu zadání nového ÚP města Klimkovice ve smyslu § 45i odst. 1 zákona dospěl k závěru, že jeho realizace nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovených nařízením vlády č. 132/2005 Sb.,
kterými se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.), neboť žádná z těchto lokalit nebude územně dotčena a z charakteru koncepce je zřejmé,
že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.“.
ÚP Kimkovice proto nebyl vyhodnocen z hlediska vlivů na území Natura 2000.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Jako součást návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) bylo vypracováno vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) byl znovu vyhodnocen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je obsaženo v samostatném svazku (z července 2015).

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů upraveného návrhu ÚP Klimkovice na
udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení na životní prostředí vyplývající z výsledků jejich projednávání náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
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II.1. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
ÚP Klimkovice nebylo potřeba řešit ve variantách.
Pro katastrální území Klimkovice byl rozhodnutím schválen návrh komplexních pozemkových úprav a proběhla v něm obnova katastrálního operátu – k. ú. Klimkovice má digitální
katastrální mapu: na území, pro které byl schválen návrh KPÚ, má DKM-KPÚ platnou od
24. dubna 2009 („datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data
nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu“), na části k. ú. mimo prostor KPÚ má
DKM platnou od 15. prosince 2008.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy z 5. září 2014.
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu.
Územní plán neřeší např. převody orné půdy na trvalé travní porosty, neřeší odvodňovací průlehy a příkopy apod., neřeší způsob hospodaření ve vymezených plochách pro ÚSES, neurčuje
cílová společenstva atd. Podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 12 odstavec „(3) Pro
změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu
a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.“.

II.1. 7.1 Odůvodnění k I.1. a) Vymezení zastavěného území
ÚP Klimkovice vymezuje zastavěné území podle ustanovení § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 5. září
2014 a jeho hranice zobrazuje ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

Hranice zastavěného území je také vyznačena ve výkresech:
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
II.2. a)
Koordinační výkres
II.2. c)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 5 000.

Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011
- Nově vymezuje zastavěné území (k 5. září 2014) z důvodu nového mapového podkladu,
tzn. údajů SGI a SPI katastru nemovitostí.
Upravený návrh ÚP Klimkovice je vypracovaný nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy k 5. září 2014, zajištěného objednatelem včetně údajů – popisných informací katastru nemovitostí k pozemkům (druh pozemku, způsob využití pozemku, způsob využití
stavby, výměra, vlastnické právo, omezení vlastnického práva, způsob ochrany nemovitosti
atd.) od Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
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V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je hranice zastavěného území vedena po
hranicích parcel, ve výjimečných případech tvoří hranici spojnice lomových bodů na hranicích
parcel. Zastavěné stavební pozemky jsou definovány ustanovením § 2 odstavec 1 písmeno c)
stavebního zákona. Do zastavěného území nejsou ÚP Klimkovice zahrnuty pozemky
s realizovanými budovami, pokud uvedenou definici nesplňují. Tj. zejména pozemky, které
v katastru nemovitostí mají veden způsob využití pozemku „jiná plocha“ – „Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je postavena
stavba, která se v katastru neeviduje.“ (viz 'Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.', 2. Způsob
využití pozemku).
Podle ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona je: „zastavěným stavebním
pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové
parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,“. Pro vymezení zastavěného území bylo zjišťováno, které „další pozemkové
parcely“ tvoří souvislý celek se stavebními parcelami, tj. které pozemky/parcely tvoří zastavěný stavební pozemek stavby, zařízení (např. rodinného domu, stavby občanského vybavení
atd.).
Stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nedefinují pojem „oplocení“. Pro potřebu vymezení zastavěného území ÚP Klimkovice proto vychází z účelu oplocování – uzavření vlastního prostoru a oddělení od cizího prostoru. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) tedy
za „společné oplocení“ zastavěného stavebního pozemku stavby, zařízení považuje i přirozené
nebo umělé rozhrady (pojem občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.) mezi souvislým
celkem pozemků tvořících zastavěný stavební pozemek a sousedními pozemky. Za rozhradu
je ÚP Klimkovice považováno to, co odděluje souvislý celek užívaný se stavbou, zařízením
od okolních nezastavěných pozemků – plot, zeď, vodní tok, stromořadí, mez apod.
Do zastavěného území vně intravilánu (zastavěné části obce k 1. září 1966) se zahrnují podle
ustanovení § 58 odstavec 2 stavebního zákona: „b) stavební proluky“. Stavební zákon ani jeho
prováděcí předpisy ale tento pojem nedefinují, je užíván s cílem umožnit doplnění stávající
souvislé zástavby vhodnými stavbami. Pro potřebu vymezení zastavěného území ÚP Klimkovice jsou za „stavební proluky“ považovány nezastavěné prostory, tj. plochy mezi zastavěnými stavebními pozemky, na kterých jsou budovy, případně plochy mezi zastavěným stavebním pozemky a přirozenou rozhradou vymezující souvislou zástavbu sídla (např. vodní tok,
terénní stupeň, těleso pozemní komunikace apod.). Zařazení určité plochy jako „stavební proluky“ do zastavěného území (na základě pochůzek a prohlídek provedených projektantem
v terénu a dalších zjištění skutečností – ortofoto apod.) je výsledkem individuálního posouzení – např. charakteru navazující zástavby, poměru stran plochy atd. – a následného projednání
hranic zastavěného území v rámci projednávání upraveného návrhu ÚP Klimkovice.
Vymezení zastavěného území v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) tedy vychází
z účelu, pro který se vymezení provádí, tj. zejména k ochraně krajiny před jejím neodůvodněným a nedostatečně prověřeným zastavováním.
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II.1. 7.2 Odůvodnění k I.1. b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
Město Klimkovice má převážně obytnou a částečně i rekreační (zahrádkářství – drobné pěstitelství nebo chovatelství) a velmi omezeně výrobní funkci, nemá zastoupenou průmyslovou
výrobu. Rozsáhlejší je jen výrobní areál zařízení sloužících převážně zemědělské výrobě (ZD
"SLEZAN" Klimkovice a.s.), ostatní výrobní zařízení jsou malého plošného rozsahu. Nejvýznamnějším podnikatelským zařízením v území města je lázeňský areál Sanatoria Klimkovice.
Nezastavěná území jsou většinou zemědělsky užívána – nejčastější je orná půda. V západním
okraji území na svazích hlubokého údolí Polančice a v severním okraji v pramenném území
potoka Rakovec jsou větší celky lesních porostů – na areál Sanatorií Klimkovice navazuje
významný komplex lesů lázeňských (převážně v k. ú. Vřesina u Bílovce). Menší lesy jsou i
podél toku Rakovce a dalších drobných vodních toků.
Dnešní území města Klimkovice vzniklo z katastrální obce Klimkovice (Klimkovice, Josefovice), z katastrální obce Václavovice (Fonovice, Václavovice) a z části katastrální obce Čavisov (Hýlov). V tzv. císařském povinném otisku z r. 1836 (viz např. http://geoportal.krmoravskoslezsky.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=cisarskeotisky) můžeme vidět rozsah tehdejší zástavby, její poměr k zemědělsky obdělávaným pozemkům, síť cest, zastoupení lesů atd. Na
poměrně nevelkém území (1 464 ha) se tak vyskytovaly čtyři velmi rozdílné organizace zástavby a navazujících pozemků.
- Samotné Klimkovice měly obvyklé uspořádání malých venkovských městeček, tj. hustá zástavba okolí náměstí přechází v rozvolněnější zástavbu zemědělskými usedlostmi (předměstí
Lagnov) s jejich navazujícími úměrně širokými zemědělskými pozemky táhnoucími se až po
hranice obce. V místní části Mexiko ještě nebyla žádná zástavba a to ani v Klimkovicích, ani
v sousední Vřesině.
- Hýlov byl typickou ukázkou umístění v přiměřené vzdálenosti od zámku panského (vrchnostenského) dvora, tj. hospodářské části panství, s navazujícími rozsáhlými panskými zemědělskými pozemky i nevelkými pozemky chalup jeho personálu.
- Josefovice měly (a dosud mají) v regionu zcela ojedinělou organizaci pozemků i staveb.
Velmi intenzívní oboustranná zástavba na tak úzkých parcelách podél jediné pozemní komunikace se v okolí nikde nevyskytuje, je dokladem organizovaného založení osady (před
r. 1736).
- Oproti tomu Fonovice a Václavovice měly zástavbu podél jedné páteřní komunikace umístěnou na téměř čtvercových pozemcích střídavě z jedné a druhé strany, což je také v regionu
ojedinělá organizace pozemků a staveb. A navíc jsou pozemky oproti okolním
v Klimkovicích a v sousední Polance n. O. směrovány kolmo, taktéž doklad organizovaného
založení (před r. 1760).
V celém dnešním území města se dosud výrazně nezměnil poměr zastavěného území
k zemědělsky obdělávaným pozemkům, zejména ve srovnání se sousedními katastrálními
územími, které jsou součástí města Ostravy. Ale i v minulosti v Klimkovicích výrazně převládalo zemědělské obdělávání pozemků nad tzv. mimoprodukčními funkcemi krajiny – je zde
poměrně malé zastoupení nelesní dřevinné zeleně (téměř výhradně jen břehové porosty vodních toků). V nezastavěném území se jen velmi málo vyskytuje krajinotvorná (členící) liniová
zeleň (stromořadí, meze s dřevinami) a rozptýlená zeleň (skupiny dřevin, solitérní stromy
apod.).
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Ve výškově proměnlivém terénu území Klimkovic se z mnoha míst odkrývají krásné výhledy
do krajiny:
- na panoráma Beskyd (na téměř 50 km dlouhý úsek), které je nejlépe pozorovatelné z Hýlova,
dále z Mexika, Fonovic a Václavovic;
- na nejbližší části Ostravy - Porubu, Výškovice z mnoha výše položených míst v celém území
Klimkovic;
- na některé dominanty v Klimkovicích (věž farního kostela sv. Kateřiny a zejména budovy
Sanatorií Klimkovice) a sousedních obcích (kostel v Olbramicích od lázní, větrný mlýn ve
Zbyslavicích).
Věž farního kostela sv. Kateřiny a zejména budovy Sanatorií Klimkovice se uplatňují v dálkových pohledech nadmístního charakteru, tj. i ze vzdáleností nad 20 km.
Významné estetické závady v Klimkovicích nejsou.
II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající hodnoty území, včetně vztahů v sídle i
v krajině, a limity využití území (zobrazitelné v daném měřítku při zachování čitelnosti výkresu) v k. ú. Klimkovice podle dat z ÚAP ORP Ostrava předaných úřadem územního plánování.
Některé další hodnoty území zobrazuje podle veřejně dostupných podkladů (ZABAGED®,
ortofoto apod.) a podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem
v rámci vypracovávání návrhu řešení územního plánu. Pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli
předány doplňující průzkumy a rozbory zachycující dostatečně podrobně a komplexně aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic.
ÚP Klimkovice stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu, pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené
plochy). Stanovuje výškovou regulaci zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků, intenzitu stavebního využití pozemků, řeší charakter a strukturu zástavby při zohlednění stávajícího způsobu zástavby a dochovaného krajinného rázu území Klimkovic. Podrobné zdůvodnění stanovení účelu využití a podmínek prostorového uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití, tj. i podmínek základní koncepce uspořádání území, je obsahem kapitoly 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Základní koncepce rozvoje území Klimkovic je stanovena vymezením zastavěného území,
zastavitelných ploch a nezastavěného území i uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití. Je zobrazeno ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz
ustanovení § 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) pro vedení veřejné technické infrastruktury vymezuje trasy technické infrastruktury. V souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. stanovuje další jiné druhy ploch s rozdílným způsobem využití.
Počet druhů ploch vymezených ÚP Klimkovice vyplývá z potřeby stanovení odlišných územních podmínek – nároků na stávající či budoucí pozemky staveb, zařízení v plochách a
z potřeby stanovení odlišných základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulaIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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ce zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) v plochách, případně z potřeby jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona (výslovné vyloučení umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území).
Podrobnější členění základních druhů ploch (tj. druhů jmenovitě uvedených v § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) je provedeno v těch případech, kdy členění je potřebné z důvodu velmi odlišných územních podmínek, např.:
- ustanovení příslušného paragrafu v sobě zahrnuje velmi nesourodé nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách – § 6 Plochy občanského vybavení, § 7 Plochy veřejných prostranství;
- kdy ustanovení příslušného paragrafu uvádí, na co se plochy zpravidla člení, tj. když vyhláška předpokládá členění – § 9 Plochy dopravní infrastruktury;
- je potřeba členit z důvodů odlišení pro pozemky staveb, zařízení v plochách náležejících
k veřejné infrastruktuře nebo které lze vymezit jako veřejně prospěšná opatření – § 6 Plochy občanského vybavení, § 17 Plochy přírodní (pro ÚSES minimální, tj. nezbytný).
ÚP Klimkovice do Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) začleňuje
pozemky všech kategorií a tříd pozemních komunikací, tj. nejen ty uvedené v § 9 odstavec 3
vyhlášky č. 501/2006 Sb., včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací.
Začlenění do Plochy dopravní infrastruktury a nikoliv do ploch jiného způsobu využití se ukázalo jako nezbytné z důvodů rozhodování stavebními úřady. Jen takto je zajištěna ochrana
území pro zajištění dopravní obsluhy území v legislativou stanovených parametrech.
Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011) vyplynul požadavek vymezení speciálních ploch lázeňství. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011
- Nově vymezuje Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční lázeňství; Plochy smíšené obytné – městské lázeňské.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem
Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63-43323.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona.
ÚP Klimkovice pro areál Sanatorií Klimkovice (tj. podle stávajícího způsobu využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví. Pro území
v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské, s převažujícím
využitím: bydlení (jsou vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). ÚP Klimkovice stanovené podmínky pro využití těchto ploch
vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu 2015 účinného
znění statutu lázeňského místa. Zejména je nepřípustné členění ploch na pozemky bytových
domů, na pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování, na pozemky staveb, zařízení pro
zemědělství a významné jsou i rozdíly v možnostech členění ploch na pozemky staveb, zařízení občanského vybavení.
ÚP Klimkovice vymezuje podle stávajícího způsobu využití Plochy smíšené nezastavěného
území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – přírodní a přírodě blízké ekosystémy. Převažující
využití není stanoveno, zahrnují různé užívání pozemků, v plochách je zastoupena i nelesní
stromová a keřová zeleň (např. remízek, úzký pruh stromů či keřů, skupina stromů, stromořadí, sad).
Pro plochy obdobného charakteru v zastavěném území, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ÚP Klimkovice stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným
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způsobem využití (Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného území), které jsou –
v souladu s požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování určenými v části
2.2 Republikové priority Aktualizace č. 1 PÚR ČR – vymezeny pro ochranu stávajících (dochovaných) prvků přírodního charakteru v zastavěném území.
Pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji přírodního
dědictví ÚP Klimkovice stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití jako
Plochy jiné a zvláštní – izolační a ochranná zeleň.
V území Klimkovic probíhá část volnočasových aktivit obyvatel formou zahrádkaření – drobných pěstitelských nebo chovatelských činností v samostatných soukromých zahradách zejména v lokalitách k tomu v minulosti určených. ÚP Klimkovice pro takovýto účel využití
stanovuje jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy jiné a zvláštní – zahrádkové
kolonie.
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) vymezené upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
B
B-BD
B-RD
OV
OV-V
OV-T
OV-H
OV-K
OV-L
VP
VP-N
VP-Z
VP-H
SO
SO-P
SO-M
SO-L
SO-V
DI
DI-S
DI-G
TI
TI-V
V
V-ZV
SV
SV-N
SV-U
VH
VH-P
VH-V

(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy bydlení
– bytové domy nízkopodlažní
– rodinné domy
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
– neveřejné infrastruktury a komerční - bez převahy sportu
– neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– náměstí, náves
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené obytné
– historického jádra města
– městské
– městské lázeňské
– venkovské
(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
– silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
(§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy výroby a skladování
– s vlivy za hranice ploch
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené výrobní
– výroba a skladování, občanské vybavení
– zemědělské usedlosti
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
– vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže
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Plochy zemědělské
– rostlinná produkce
– s četným průchodem zvěře
Plochy lesní
– lesní hospodářství

(§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Plochy přírodní

(§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Z
Z-RP
Z -PZ
L
L-LH
P
P-US
N
N-US
N-PE
X

– územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný)
(§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené nezastavěného území
– územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený)
– přírodní a přírodě blízké ekosystémy
Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného území

X-PE
Y

– přírodní a přírodě blízké ekosystémy
Plochy jiné a zvláštní

(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Y-IZ
Y-ZK

– izolační a ochranná zeleň
– zahrádkové kolonie.

ÚP Klimkovice nemění základní koncepci rozvoje území podmíněnou historickým vývojem
území a přijatou územním plánem obce (ÚPN O schváleným 18. března 2001, ve znění pozdějších změn), navazuje na ni. Upřesňuje a rozvíjí společenské a přírodní možnosti území
Klimkovic zároveň s respektováním známých limitů využití území a stávajících hodnot území
včetně vztahů v sídle i v krajině. Vytváří podmínky pro proporcionální rozvoj celého území
města při ochraně jeho dochovaných hodnot, koordinuje využívání území z hlediska širších
vztahů v území – vazeb dopravní infrastruktury (zejména silnic), vedení technické infrastruktury a skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny.
Příslušná grafická vyjádření jsou ÚP Klimkovice konstruována nad digitálním mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a ve výkresech vyhotovených v měřítku 1 : 5 000 jsou zobrazovány jednotným způsobem (s výjimkami popsanými v kapitole 'II.1. 1.1 Mapové podklady, údaje o území, způsob zobrazování, terminologie'). Plochy s rozdílným způsobem využití
(druhy ploch) jsou odlišeny škálou barevných odstínů a označením tvořeným kombinací tří
písmen a pomlčky. Vymezené změny v území jsou navíc odlišeny rozdílným barevným šrafováním (rastrováním) a rozdílným barevným lemem. Z důvodů přehlednosti (čitelnosti výkresu) II.2. a) Koordinační výkres neobsahuje u druhů ploch vymezených podle stávajícího způsobu využití označení tvořené kombinací tří písmen a pomlčky.
ÚP Klimkovice vymezuje změny v území, které podle významu (tj. podle obsahu či smyslu,
nikoliv podle důležitosti) rozlišuje na zastavitelné plochy a plochy dalších změn v území.
Změny v území jsou vymezeny po hranicích parcel nebo po spojnicích lomových bodů na
hranicích parcel, tj. jsou vymezeny podle obdobných zásad jako hranice zastavěného území.
ÚP Klimkovice vymezené změny v území jsou pro jejich snadnou identifikaci označeny: kód
změny v území / pořadové číslo plochy nebo trasy. Vymezené zastavitelné plochy jsou označeny kódem změny v území Z, vymezené trasy technické infrastruktury jsou označeny kódem
změny v území tv. Vymezené plochy přestavby (tj. ke změně stávající zástavby v zastavěném
území) jsou označeny kódem změny v území P. Vymezené plochy dalších změn v území
(kromě ploch pro ÚSES) jsou označeny kódem změny v území N, plochy vymezené pro
územní systém ekologické stability krajiny jsou označeny kódem změny v území U. Vymezená plocha územní rezervy je označena kódem změny v území R.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

61

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 79 A 1/2012 – 84 ze dne 23. srpna 2012
(www.ksoud.ova.justice.cz) uvádí: „Pod „vymezením“ si lze představit závazné zanesení (zakreslení, popsání) plochy či koridoru v územně plánovací dokumentaci.“. Rozsahy změn v území
z důvodů jednoznačnosti, určitosti a nespornosti jejich vymezení jsou v textové části upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) určeny celkovou výměrou ploch (naměřené hodnoty v m2 byly zaokrouhleny na setiny hektaru) a popsány jsou soubory celých pozemků/parcel
nebo jejich částí výčtem jejich parcelních čísel (včetně uvedení, že platnost informací katastru
nemovitostí o parcelách je k 5. září 2014). Jen tímto způsobem bylo možno popsat plochy
jako části území tvořené jedním či více pozemky nebo jejich částmi v souladu s ustanovením
§ 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona. Výčet parcelních čísel dotčených pozemků u
vymezených změn v území je v ÚP Klimkovice uveden z důvodů jednoznačného určení ploch
a tím i jejich vlastníků. Jen popisem dotčených pozemků uvedením parcelních čísel v textové
části lze při dálkových přístupech jednoznačně zjistit, zda pozemky jsou dotčeny návrhem
změn v území. V měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí územního plánu vydávají, nejsou pozemky nebo části
pozemků o malé výměře dostatečně zobrazitelné.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) řeší tyto změny v území:
- Vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy bydlení (§ 4), Plochy občanského vybavení (§ 6),
Plochy veřejných prostranství (§ 7), Plochy smíšené obytné (§ 8), Plochy dopravní infrastruktury (§ 9), Plochy technické infrastruktury (§ 10), Plochy smíšené výrobní (§ 12), Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- Vymezuje trasy pro vedení veřejné technické infrastruktury v plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz § 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Vymezuje v zastavěném území plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území).
- Vymezuje plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické stability krajiny.
V souladu s judikáty (např. 1 Ao 1/2009 - 120, 9 Ao 1/2011 - 96 na www.nssoud.cz) i metodickými požadavky bylo posouzeno s rozlišením ploch pro ÚSES minimální (nezbytný) a
pro ÚSES požadovaný (rozšířený). Plochy pro ÚSES minimální (nezbytný) jsou vymezeny
jako Plochy přírodní (§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), plochy pro ÚSES požadovaný (rozšířený) jsou vymezeny jako Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006
Sb.). Podrobně viz 'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické
stability krajiny' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny,
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
- Vymezuje plochy pro další změny v území – kromě ploch pro ÚSES – jako Plochy lesní
(§ 15 vyhlášky č. 201/2006 Sb.) a Plochy jiné a zvláštní (v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – izolační a ochranná zeleň, zejména pro snížení negativních vlivů dopravy z dálnice, dále jako zeleň pro kompoziční členění území či oddělující
dřevinnou zeleň. Tyto ploch y mají i funkci zadržování srážkových vod, půdoochranných a
protierozních opatření apod.
ÚP Klimkovice zohledňuje estetické požadavky na využívání území a jeho změny, vytváří
územní předpoklady pro udržitelný rozvoj, tj. řeší území ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu.
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II.1. 7.3 Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Odůvodnění k I.1. c1) Urbanistická koncepce
Klimkovice mají ve středové části velmi kompaktní zástavbu historického charakteru s úzkými uličkami (širší okolí náměstí). Pro město mimo území historického jádra je typická poměrně rozsáhlá zástavba rodinnými domy. Bytových domů je jen několik a nemají podstatný vliv
na vzhled města. V okrajových částech má zástavba historicky spíše venkovský charakter.
Nejvýznamnější historickou stavební dominantou Klimkovic, která umocňuje a identifikuje
obraz centrální části města v dálkových pohledech, je netypická věž farního kostela sv. Kateřiny. Budovy Sanatorií Klimkovice (s výrazným nočním osvětlením) realizované na kopci na
samém východním okraji Nízkého Jeseníku, významně přispěly k identifikaci území Klimkovic v rámci celého regionu. Areál lázní na Hýlovském kopci je obklopený lesy, má krajinářsky
velmi hodnotné umístění a tvoří jej architektonicky oceňovaný komplex.
Urbanisticky významné estetické závady v Klimkovicích nejsou.
Stanovení urbanistické koncepce, tj. určení základní a cílevědomé představy o rozvoji zástavby Klimkovic, je součástí vypracování návrhu řešení územního plánu projektantem. Zvolená
koncepce kromě obecných cílů a úkolů územního plánování respektuje hodnoty území, jeho
historický vývoj i současný stav s přihlédnutím k aktivitám obyvatel bydlících a hospodařících
v území města.
Územní plán musí být proporcionální a komplexní, při stanovování urbanistické koncepce
Klimkovic bylo nutno uvážit a zohlednit např.:
- polohu města (Klimkovice jsou součástí metropolitní rozvojové oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území),
- polohu a funkci v systému osídlení (Klimkovice leží v sídelní aglomeraci, mají významnou
ubytovací funkci, svým vybavením patří mezi tzv. obce obsluhující lokálního významu),
- zalidněnost (v poměru k celkové rozloze města),
- zastavěnost či opačně převaha volné krajiny (v poměru k celkové rozloze města),
- množství a charakter zařízení dopravní a technické infrastruktury (s oborovým a hierarchickým rozlišením),
- výrobní charakter území (výrobně skladovací areály, stavby pro zemědělství),
- rekreační využívání území (plochy sloužících nepobytové – bez ubytovacích zařízení – rekreaci, zahrádkové kolonie, cykloturistika atd.),
- specifické podmínky území (zařízení armády, vězenství atd. – v Klimkovicách nejsou, ale
město leží v prostoru zájmového území Ministerstva obrany České republiky podle ustanovení § 175 odstavec 1 stavebního zákona),
- zvláštní podmínky území (lázeňský statut města; část území v přírodním parku; stanovené
záplavové území a aktivní zóna záplavového území Polančice a jejich přítoků),
- kulturně historické hodnoty území (záměr na vyhlášení městské památkové zóny, zastoupení nemovitých kulturních památek, historicky významných staveb, architektonicky cenných
staveb a staveb dokládajících charakter zástavby, území s archeologickými nálezy),
- sídelní hodnoty území (urbanistické hodnoty - urbanistické kompoziční prvky a osy, plochy
veřejných prostranství),
- dopravní dostupnost,
- ochranu (nenarušení) krajinného rázu a dochovaných přírodních hodnot území města
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atd. apod. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v II.2. a) Koordinační výkres zobrazuje stávající hodnoty území, včetně vztahů v sídle i v krajině, (zobrazitelné v daném měřítku
při zachování čitelnosti výkresu) podle dat předaných úřadem územního plánování. Některé
další hodnoty území zobrazuje podle veřejně dostupných podkladů (ZABAGED®, ortofoto
apod.) a podle dílčích pochůzek a prohlídek v terénu, provedených projektantem v rámci vypracovávání návrhu řešení územního plánu (pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány
doplňující průzkumy a rozbory, které by zachycovaly dostatečně podrobně a komplexně aktuální urbanistické a krajinné hodnoty území Klimkovic).
Na základě znalosti města, jeho potřeb, předpokládaného i dřívějšího rozvoje atd. byla projektantem zvolena urbanistická koncepce Klimkovic (v návrhu územního plánu projektant vyjadřuje odborný názor), která je následně zastupitelstvem města přijata vydáním územního plánu.
Urbanistická koncepce Klimkovic, tj. koncepce uspořádání a rozvoje zastavěného území a
zastavitelných ploch, je vyjádřena zejména uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití,
zobrazených ve výkrese:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000.

Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) vymezené upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) v zastavěném území a v zastavitelných plochách v členění podle
vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
B
B-BD
B-RD
OV
OV-V
OV-T
OV-H
OV-K
OV-L
VP
VP-N
VP-Z
VP-H
SO
SO-P
SO-M
SO-L
SO-V
DI
DI-S
DI-G
TI
TI-V
V
V-ZV

(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy bydlení
– bytové domy nízkopodlažní
– rodinné domy
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
– neveřejná a komerční zařízení - bez převahy sportu
– neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– náměstí, náves
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené obytné
– historického jádra města
– městské
– městské lázeňské
– venkovské
(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
– silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
(§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy výroby a skladování
– s vlivy za hranice ploch
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SV
SV-N
SV-U
VH
VH-P
VH-V
Z
Z-RP
L
L-LH
X

(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené výrobní
– výroba a skladování, občanské vybavení
– zemědělské usedlosti
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
– vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže
(§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy zemědělské
– rostlinná produkce
(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného území

X-PE
Y

– přírodní a přírodě blízké ekosystémy
Plochy jiné a zvláštní

(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Y-ZK

– zahrádkové kolonie.

Plochy byly vymezeny podle stávajícího (skutečného, reálného) způsobu využití nebo podle
požadovaného způsobu využití (v zastavitelných plochách, v plochách přestavby, ve změnách
v území) s respektováním známých limitů využití území a kulturních, historických i přírodních hodnot zastavěného území i rázu jeho okolí, tj. stávajícího (dochovaného) charakteru
celého území Klimkovic.
Pro jednotlivé druhy ploch jsou ÚP Klimkovice stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. S ohledem na stávající charakter
území a jeho současnou zástavbu ÚP Klimkovice řeší základní podmínky prostorového uspořádání pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené plochy) a nikoliv jen
pro konkrétní zastavitelné plochy:
- výškovou regulaci zástavby;
- charakter a strukturu zástavby;
- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků;
- intenzitu stavebního využití pozemků v plochách.
Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,
pro plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch), ÚP Klimkovice stanovuje shodně pro
plochy vymezené podle stávajícího způsobu využití i pro plochy vymezené podle požadovaného způsobu využití (pro zastavitelné plochy). Podrobně viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k
I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Urbanistická koncepce ÚP Klimkovice nemění koncepci uspořádání a rozvoje zastavěného
území a zastavitelných ploch přijatou územním plánem obce (schváleným 18. dubna 2001, ve
znění pozdějších změn), navazuje na ni. Upřesňuje a přiměřeně rozvíjí historicky vzniklý a
společenskými a přírodními podmínkami ovlivněný charakter a strukturu zástavby území
Klimkovic zároveň s respektováním známých limitů využití území a stávajících (dochovaných) sídelních i krajinných hodnot území.
ÚP Klimkovice podporuje různorodost zastavěného území a zastavitelných ploch jako jednu z
podmínek udržitelného rozvoje, zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení v území. Vytváří
předpoklady pro racionální uspořádání zastavěného území a pro hospodárné využití pozemků
staveb, zařízení, posiluje zajímavost města pro obyvatele upřednostňující bydlení v území
krajinářsky hodnotném, s kvalitním zázemím pro rekreaci v přírodě, dobrým životním prostředím.
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Odůvodnění k I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy mimo z dálkových pohledů exponovaná území
a zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení, zařízení občanského
vybavení a výroby bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území vymezuje v návaznosti na zastavěná území tak, aby bylo možné
využít stávající a ekonomicky efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a
urbanistických hodnot celého území Klimkovic ani navazujícího území sousedních obcí.
ÚP Klimkovice vymezuje většinu zastavitelných ploch tak, aby budoucí výstavba v nich nenarušila stávající charakter Klimkovic ani jejich výškovou hladinu.
S ohledem na stávající charakter území a jeho současnou zástavbu ÚP Klimkovice stanovuje
základní podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu, pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené plochy) a nikoliv jen
pro konkrétní zastavitelné plochy.
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků obsažených v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich vymezení se zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice, konaných v Klimkovicích 20. ledna,
11. února a 5. května 2011. Závěrečná konzultace – výrobní výbor (před vypracováním vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí) se uskutečnila v Klimkovicích
13. července 2011. Na ní byl objednatelem potvrzen rozsah a způsob využití (druhy ploch)
vymezení ploch podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití.
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj.
i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků,
technická infrastruktura).
Oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011 upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
zejména:
- Některé zastavitelné plochy zvětšuje, zmenšuje nebo zcela vylučuje a přidává nové
zastavitelné plochy.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je provedeno na základě vyhodnocení
výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na
upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Část zmenšení, případně i vyloučení, některých zastavitelných ploch vyplynula z nového vymezení zastavěného území k 5. září 2014. Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného podle ustanovení § 50 stavebního zákona'.
- Zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) dodržuje požadavky na využití území, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), v článku '19. OB2 Ostrava'.
Viz kapitola 'II.1. 2.2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými
rozvojovými oblastmi republikového významu'.
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Vymezení zastavitelných ploch je graficky zobrazeno ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

Projektantem územního plánu jsou za zastavitelné plochy považovány vymezené změny v
území – plochy určené k zastavění včetně ploch vymezených pro stavby dopravní infrastruktury, pro vodní díla. Tj. zastavitelné plochy jsou všechny ty vymezené změny v území, na kterých se předpokládá řízeními vedenými podle stavebního zákona umísťování staveb, zařízení
vyžadujících plochu na zemském povrchu zobrazitelnou v měřítku výkresů územního plánu
(1 : 5 000).
ÚP Klimkovice vymezené změny v území jsou pro jejich snadnou identifikaci označeny: kód
změny v území / pořadové číslo plochy nebo trasy. Vymezené zastavitelné plochy jsou označeny kódem změny v území Z.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy v členění podle
vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
B
B-RD
OV
OV-V
OV-T
OV-H
VP
VP-Z
VP-H
SO
SO-P
SO-M
SO-L
SO-V
DI
DI-S
DI-G
TI
TI-V
SV
SV-N
VH
VH-P

(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy bydlení
– rodinné domy
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené obytné
– historického jádra města
– městské
– městské lázeňské
– venkovské
(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
– silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené výrobní
– výroba a skladování, občanské vybavení
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi.

ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy
- umožňující budoucí výstavbu rodinných domů potřebných při očekávání obdobné intenzity
a charakteru výstavby bytů v území města jako v letech 2004 až 2013 a pro obecně očekávané nároky na zvyšování plošného standardu bydlení;
- pro občanské vybavení veřejné infrastruktury (pro komunální sportovní areál – stadion,
sportovní hala apod.; pro rozšíření stávajícího hřbitova; pro technické a společenské zázemí, tj. pro možné umístění budov, pro vymezenou plochu veřejných prostranství – pro hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti.);
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- pro veřejná prostranství (samostatné plochy) pro veřejnou zeleň a pro malý park v části
území zvaném Porubské pole a zastavitelné plochy pro hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti (s bližším určením využití ploch: hřiště malá a dětská);
- pro dopravní infrastrukturu (pro místní – obslužné – komunikace pro nezbytná napojení
vymezených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území a
pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města
i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty); pro dopravní zařízení a
vybavení);
- pro technické vybavení veřejné infrastruktury (pro komunální čistírny odpadních vod – pro
rozšíření stávající ČOV Hýlov, pro novou ČOV Josefovice; pro komunální čerpací stanici
kanalizace Václavovice);
- s možností realizací staveb, zařízení výroby a skladování (pro umožnění vzniku nových
pracovních příležitostí);
- pro ochranu území před povodněmi plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
(tj. pro vodní díla).
ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy pro stavby určené pro rodinnou rekreaci, tj.
nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené
v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace (§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), tj. dodržuje požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené
v 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), v článku
'19. OB2 Ostrava'.
ÚP Klimkovice nevymezuje Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) určené pro stavby, zařízení neveřejné infrastruktury a komerční, např. sloužící cestovnímu ruchu
(pro ubytování, stravování, sportovní aktivity).
Vymezením převážné většiny zastavěného území i zastavitelných ploch jako Plochy smíšené
obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožňují i realizace staveb, zařízení občanského
vybavení (kromě pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2),
které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území a nezvyšují dopravní zátěž v území, jsou ÚP Klimkovice vytvořeny územní podmínky
pro realizace zařízení např. obchodu a služeb, potřebných pro kvalitní obytné prostředí.
Skutečnost, že územní plán umožňuje budoucí výstavbu ve vymezených zastavitelných plochách (a obdobně je tomu i ve vymezeném zastavěném území), neznamená právní nárok na
vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Umístění staveb je závislé na výsledcích územních řízení vedených stavebními úřady, ve kterých je posuzováno konkrétní umístění stavby na pozemku. Ale také z existence omezení (např. stávajícího ochranného pásma,
záplavového území atd.) na části zastavitelné plochy vymezené územním plánem nelze usuzovat, že i budoucí stavbou bude dotčen v koordinačním výkrese zobrazený limit využití území!
Určením územním plánem převažujícího účelu využití ploch, stanovením podmínek pro využití ploch (přípustné využití, podmíněně přípustné využití) ani uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro konkrétní druh zařízení rovněž neznamená právní nárok na realizaci staveb. Provedení výstavby je závislé na výsledcích řízení v dalším stupni podle stavebního zákona, tj. na výsledcích stavebního řízení, ve kterém je posuzováno ze zcela jiných hledisek konkrétní stavební řešení stavby.
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Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy:
celkem ha

B
B-RD
OV
OV-V

Plochy bydlení
– rodinné domy
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
OV-T – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
OV-H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
VP
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
VP-Z – park, parčík, další plochy veřejné zeleně
VP-H – hřiště a herní plochy
SO
Plochy smíšené obytné
SO-P – historického jádra města
SO-M – městské
SO-L – městské lázeňské
SO-V – venkovské
DI
Plochy dopravní infrastruktury
DI-S – silniční doprava - pozemní komunikace
DI-G – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
TI
Plochy technické infrastruktury
TI-V – veřejné infrastruktury
SV
Plochy smíšené výrobní
SV-N – výroba a skladování, občanské vybavení
VH
Plochy vodní a vodohospodářské
VH-P – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi

12,38
0,22
4,75
0,21
4,69
2,30
0,72
50,97
11,13
4,12
7,79
0,21
0,31
3,34
16,87.

Viz také kapitola 'II.1. 8.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
ÚP Klimkovice vytváří podmínky pro proporcionální rozvoj celého území města při ochraně
jeho dochovaných sídelních i krajinných hodnot. Zastavitelné plochy umožňující realizace
budoucích staveb pro bydlení a staveb, zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území,
jsou vymezené v návaznosti na souvislou zástavbu sídel Klimkovic.

Odůvodnění k I.1. c3) Plochy přestavby
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy přestavby z důvodů znehodnocení území. V území
Klimkovic nejsou žádné plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje v jedné lokalitě dvě plochy přestavby P / 1a SO-M, P / 1b SO-M jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) –
městské, tj. jako plochy které umožňují realizace staveb pro bydlení i staveb pro podnikatelské aktivity (zařízení občanského vybavení, výroby a skladování) malého rozsahu a které
svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a
nezvyšují dopravní zátěž v území. Jde o plochy v zastavěném území vymezeném podle ustanovení § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. k 5. září 2014. Podle aktuálních záměrů (duben 2015) má být budova bývalé „zahradnické školy“ (ul. Komenského 215) přestavěna na
bytový dům.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

69

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro plochu přestavby P / 1a SO-M vymezenou
jako Plochy smíšené obytné – městské dělá výjimky při stanovení podmínek pro využití plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání. Plocha přestavby P / 1b SO-M je blíže určena pro zázemí bytového domu v ploše P / 1a SO-M a výjimky ze stanovení podmínek
pro využití plochy ani ze stanovení podmínek prostorového uspořádání nepotřebuje.
ÚP Klimkovice vymezuje plochy přestavby:
celkem ha

SO
Plochy smíšené obytné
SO-M – městské

0,54.

Odůvodnění k I.1. c4) Systém sídelní zeleně
Při stanovování rozsahu ploch a podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
řešení ÚP Klimkovice kromě obecně závazných předpisů vychází i z odborných podkladů,
informací, vysvětlení atd. včetně aktuálních dostupných poznatků jako např. Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky (veřejně přístupných v digitální formě na
stránkách Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz) v době vypracovávání upraveného návrhu (k
dubnu 2015).
'Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky C.5 Zeleň' (poslední
v dubnu 2015 dostupná aktualizace je ze 4. ledna 2013) mj. obsahuje text:
„Zvláštností zeleně je, že doprovází všechny urbanistické funkce, respektive je přítomna ve
všech plochách s rozdílným způsobem využití. Není již chápána jako samostatná funkce, což
její pozici a ochranu v zastavěném území oslabuje. Dříve zeleň funkčně samostatná (park) je
podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.), součástí ploch veřejných prostranství.
Následující rozdělení zeleně vychází z její přístupnosti pro veřejnost. Jedná se o zeleň ve veřejném vlastnictví, vybudovanou a udržovanou z veřejných prostředků.
Podle přístupnosti se soustava ploch zeleně v sídlech člení na:
* plochy veřejně přístupné zeleně, zeleň v plochách veřejných prostranství (veřejné) ……
* plochy veřejně nepřístupné zeleně (zeleně soukromé nebo zvláštního určení) ……
* plochy pro veřejnost omezeně přístupné zeleně (vyhrazené) …… .“ (str. 17-18).
V malých městech a ve vesnických sídlech je soustava ploch zeleně tvořena převážně veřejně
nepřístupnými plochami zahrad a sadů staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci, dále z
veřejně nepřístupných nebo omezeně přístupných ploch zeleně (zařízení občanského vybavení,
zařízení výroby a skladování) a z veřejných prostranství (parky, parčíky a další nevelké plochy
veřejné zeleně, hřiště a herní plochy). Nedílnou součástí zastavěného území těchto sídel jsou
obvykle i plochy přírodního charakteru – doprovodná zeleň vodních toků a vodních ploch,
pozemních komunikací, stromové a keřové porosty obtížně zastavitelných pozemků (terénní
zlomy a strže, zamokřené plochy, skalní výchozy apod.), drobných lesíků atd.

Obyvatelé Klimkovic bydlí převážně v rodinných domech, u kterých jsou téměř vždy i zahrady. Také u stávajících nízkopodlažních bytových domů a u zařízení občanského vybavení i
výroby je zastoupena vyhrazená zeleň. Projektantu ÚP Klimkovic se (na základě pochůzek a
prohlídek provedených v terénu a dalších zjištění skutečností – ortofoto apod.) jeví zastoupení
ploch veřejně nepřístupné a omezeně přístupné (vyhrazené) zeleně v zastavěném území přiměřené a charakteru zástavby odpovídající.
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ÚP Klimkovice stanovuje intenzitu stavebního využití pozemků v plochách (pozemku stavby,
zařízení) v závislosti na odtokových poměrech území a pro zachování stávajícího rázu sídla,
zároveň se zohledněním potřeb rozsahů vyhrazené zeleně nebo veřejně nepřístupné zeleně na
pozemcích staveb, zařízení. Stanovuje ji percentuálním vyjádřením rozsahu zastavěné plochy
pozemku k celkové výměře pozemku stavby, zařízení. ÚP Klimkovice stanovené intenzity
stavebního využití pozemků pro jednotlivé druhy ploch vycházejí z intenzit průměrně dosahovaných v plochách vymezených podle stávajícího způsobu využit, ale zároveň s přihlédnutím
k tomu, že Klimkovice jsou lázeňským místem a tudíž požadavky na rozsahy a kvalitu zeleně
jsou vyšší.
ÚP Klimkovice předpokládá na nezastavěných plochách stavebních pozemků zřizování i dřevinné zeleně. Na pozemcích staveb, zařízení, která mají nebo u kterých lze očekávat, že svým
provozováním a technickými zařízeními budou mít negativní vlivy na životní prostředí za
hranice svých pozemků, se očekává zřizování zeleně mající izolační a ochrannou funkci.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje podle stávajícího způsobu využití i podle požadovaného způsobu využití plochy
s podrobnějším členěním: Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík,
další plochy veřejné zeleně. Podrobněji viz kapitola 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce
veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení', v části 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)'.
ÚP Klimkovice podle stávajícího způsobu využití vymezuje Plochy smíšené nezastavěného
území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které zahrnují
různé užívání pozemků, v plochách je zastoupena i nelesní stromová a keřová zeleň (např.
remízek, úzký pruh stromů či keřů, skupina stromů, stromořadí, sad). Pro plochy obdobného
charakteru v zastavěném území, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006
Sb., ÚP Klimkovice stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití (Plochy
smíšené přírodního charakteru zastavěného území), které jsou vymezené pro ochranu stávajících (dochovaných) prvků přírodního charakteru v zastavěném území. Převažující využití není
územním plánem stanoveno, zahrnují různé využívání pozemků. Jedná se zejména o plochy
doprovodné zeleně vodních toků a vodních ploch, pozemních komunikací, stromové a keřové
porosty obtížně zastavitelných pozemků, drobné lesíky apod.

II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského
vybavení

Odůvodnění k I.1. d1) Veřejná infrastruktura
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení § 2 odstavec 1:
„k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;
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2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě,
produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva;
4. veřejné prostranství1),
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,“.
Koncepce veřejné infrastruktury území Klimkovic je stanovena vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití s podrobnějším členěním podle příslušnosti k veřejné infrastruktuře, tj.
k infrastruktuře zřizované a užívané ve veřejném zájmu.
Dopravní infrastruktura je v územním plánování prvotně členěna podle příslušnosti k veřejné
infrastruktuře. Všechny plochy ÚP Klimkovice vymezené podle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
jako Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace, náleží k veřejné dopravní infrastruktuře, tj. pozemky, stavby, zařízení dopravní infrastruktury v nich jsou či
budou v Klimovicích zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu – pozemní komunikace jsou
nebo budou veřejně přístupné.
Technická infrastruktura je v územním plánování prvotně členěna podle příslušnosti k veřejné
infrastruktuře, tj. s pozemky, stavbami, zařízeními technické infrastruktury zřizovanými nebo
užívanými ve veřejném zájmu. S ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení
v plochách ÚP Klimkovice vymezuje podle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy technické
infrastruktury – veřejné infrastruktury. Pro zařízení technické infrastruktury nenáležející
k veřejné technické infrastruktuře nebylo potřeba ÚP Klimkovice plochy vymezit – případná
stávající zařízení jsou malého plošného rozsahu (méně než 2 000 m2) a byla ÚP Klimkovice
zahrnuta do ploch jiného způsobu využití (viz ustanovení § 3 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006
Sb.).
V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury pro vedení technické
infrastruktury ÚP Klimkovice vymezuje trasy vedení technické infrastruktury (viz ustanovení
§ 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Občanské vybavení je v územním plánování prvotně členěno podle příslušnosti k veřejné infrastruktuře, tj. občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu a ostatní, pro
které je v ÚP Klimkovice používáno slovní spojení „neveřejné infrastruktury a komerční“.
S ohledem na specifické podmínky na polohu v území jsou samostatně vyčleněny plochy
s převažujícím účelem pro zařízení tělovýchovy, sportu a plochy hřbitovů. Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) ještě samostatně vyčleňuje plochy lázeňství, tj. plochu pro obor
zařízení: zdravotnictví.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách stanovuje Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s podrobnějším členěním: Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez
hřbitovů; Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport; Plochy
občanského vybavení – veřejné infrastruktury - hřbitovy; Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - bez převažujícího sportu; Plochy občanského vybavení –
neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství. V Klimkovicích podle stávajícího způsobu
využití ani podle požadovaného způsobu využití nebyla potřeba vymezení ploch se zařízeními
náležejícími do neveřejné infrastruktury či komerčních sloužících sportu.
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ÚP Klimkovice veřejná prostranství vymezuje jen na samostatných plochách s obecným užíváním kromě ploch dopravní infrastruktury města. Tyto veřejně přístupné plochy, tj. bez prostorového a časového omezení vstupu, jsou v územních plánech obvykle podle převažujících
činností členěny na plochy pro shromažďování (náměstí, náves, plochy trhového prodeje
apod.), pro veřejnou zeleň (zeleň v nich má dominující funkci) a pro hřiště a herní plochy (pro
děti, pro dospívající a mládež, pro rekreační sportovní činnosti apod.). Všechny plochy vymezované podle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jako Plochy veřejných prostranství (samostatné
plochy) náleží k veřejné infrastruktuře.
Koncepce veřejné infrastruktury, ale i koncepce dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství území Klimkovic, je vyjádřena zejména uspořádáním
ploch s rozdílným způsobem využití, zobrazených ve výkrese:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000.

Neměněný stávající stav dopravní a technické infrastruktury (včetně ochranných pásem, označení silnic apod.) je zobrazen ve výkrese:
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
II.2. a)
Koordinační výkres
1 : 5 000.
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch), vymezené upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., náležející k veřejné
infrastruktuře:
OV
OV-V
OV-T
OV-H
VP
VP-N
VP-Z
VP-H
DI
DI-S
TI
TI-V
VH
VH-P

(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– náměstí, náves
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy
(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi.

Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura
ÚP Klimkovice ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu
řeší dopravní infrastrukturu území města. Vymezuje Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách
je podrobněji člení a vymezuje: Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní
komunikace (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného
způsobu využití); Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu
využití).
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ÚP Klimkovice do Plochy dopravní infrastruktury začleňuje pozemky všech kategorií a tříd
pozemních komunikací, tj. nejen ty uvedené v § 9 odstavec 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací. Začlenění do Plochy dopravní
infrastruktury a nikoliv do ploch jiného způsobu využití se ukázalo jako nezbytné z důvodů
rozhodování stavebními úřady. Jen takto je zajištěna ochrana území pro zajištění dopravní
obsluhy území v legislativou stanovených parametrech (zejména podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) v rámci řízení vedených podle stavebního zákona.
Dopravní dostupnost zastavěného území i vymezených zastavitelných ploch určených pro
realizace budov odpovídá obecným požadavkům na ni, tj. ÚP Klimkovice nebyla potřeba vymezovat plochy pro nové zastávky pro hromadnou dopravu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje:
DI
DI-S
DI-G

Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
– silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení.

(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Dopravní infrastruktura – Silniční doprava
Územím Klimkovice jsou vedeny:
dálnice
'D1 Dálnice Praha – Brno – Ostrava'
silnice II. třídy
'II/478 Klimkovice – Nová Bělá – Hrabová – Šenov';
'II/647 Bravantice – Ostrava - Bohumín' (dříve I/47).
silnice III. třídy
'III/4654 Kyjovice– Olbramice - Klimkovice';
'III/4655 Klimkovice – lázně Klimkovice';
'III/4693 Vřesina - Klimkovice';
'III/46417 Josefovice - Olbramice';
'III/4782 Klimkovice - Svinov'.
Krátký úsek silnice III/4804 od silnice II/647 směrem k Jistebníku se hranice Klimkovic
pouze dotýká, do k ú. Klimkovice zasahuje její ochranné pásmo.
místní a účelové komunikace
Město Klimkovice má pasport místních komunikací. V II.2. a) Koordinační výkres jsou zobrazeny místní komunikace podle pasportu, účelové komunikace, polní a lesní cesty jsou zobrazeny podle Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) – digitálního
topografického modelu území na úrovni podrobnosti Základní mapy 1 : 10 000 Zeměměřičského úřadu, poskytnutého pro vypracování územního plánu zhotoviteli dne 3. prosince
2010 prostřednictvím datového skladu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů. Údaje o území pro zobrazení ochranných pásem nebyly předány. V II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) jsou informativně pro potřeby územního plánu zobrazena pouze mimo hranice zastavěného území
vymezeného k 5. září 2014.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – silniční doprava - pozemní komunikace s bližším určením pro
- místní (obslužné) komunikace pro nezbytná napojení vymezených zastavitelných ploch a
zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území;
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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- stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty);
- veřejně přístupné účelové komunikace vyvolané vymezením ploch pro stavby ke snižování
ohrožení území povodněmi.
Vymezení zastavitelných ploch ÚP Klimkovice pro místní (obslužné) komunikace je vyvoláno potřebou dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch pro budoucí výstavbu převážně rodinných domů. Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj. i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do
nich (nákupy pozemků, technická infrastruktura).
Vymezení zastavitelných ploch jako Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky č. 501/2006
Sb.) se ukázalo jako nezbytné pro posouzení k zařazení do ploch veřejně prospěšných staveb a
také z důvodů budoucích rozhodování stavebními úřady. Jen takto je zajištěna ochrana území
pro zajištění dopravní obsluhy území v legislativou stanovených parametrech (zejména podle
ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) v rámci řízení vedených podle stavebního zákona.
Realizace případných dalších úprav (např. šířek vozovek, vybudování souběžných chodníků,
doprovodné zeleně - stromořadí apod.) ÚP Klimkovice předpokládá zejména ve vymezených
plochách s rozdílným způsobem využití: Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava pozemní komunikace. Zastavitelné plochy jsou v souladu s metodickými podklady pro tvorbu
územního plánu vymezeny ve větší šířce než bude budoucí pozemek pozemní komunikace.
Územní plán nemá k dispozici polohopisná vymezení vycházející ze zaměření skutečného
stávajícího stavu pozemků a zejména nemá k dispozici výškové zaměření území, které je nejvýznamnějším faktorem pro stanovení šířky pozemku nové pozemní komunikace. Územní
plán předem nezná podmínky a připomínky všech dotčených subjektů, které jsou součástí až
řízení o umístění stavby atd., proto jsou vždy zastavitelné plochy určené pro budoucí pozemní
komunikace vymezovány ve větší šířce. Územnímu plánu ani nepřísluší stanovovat nejmenší
možné šířky veřejných prostranství, jehož součástí bude pozemní komunikace.
Pro zlepšení dopravní infrastruktury území města upravený návrh ÚP Klimkovice (duben
2015) vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro místní (obslužné)
komunikace pro nezbytná napojení vymezených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území:
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z/1
Z / 10
Z / 24
Z / 77
Z / 78
Z / 80
Z / 84
Z / 92
Z / 104
Z / 123c
Z / 138
Z / 151

DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S

místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

výměra
ha

vymezeno
v části území

0,77
1,17
0,34
0,80
0,03
0,09
0,09
0,88
0,04
0,28
0,05
0,60

Fonovice
Fonovice
rozšíření ul. Ke Statku
rozšíření ul. Polanecká
Václavovice jih
Václavovice jih
Václavovice jih
Porubské pole
rozšíření ul. Porubská
Hýlov
Hýlov
propoj ul. Ke Statku do Fonovic
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Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty):
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 36
Z / 37
Z / 38
Z / 39
Z / 40
Z / 56
Z / 65
Z / 89
Z / 90
Z / 91
Z / 99
Z / 123b
Z / 141
Z / 152
Z / 153

DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S

stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty
stezka pro chodce, pro cyklisty

výměra
ha

vymezeno
v části území

0,10
0,20
0,03
0,13
0,16
0,08
0,04
0,13
0,06
0,22
0,01
0,21
0,21
0,02
0,46

do Josefovic
do Josefovic
do Josefovic
do Josefovic
do Josefovic
Opavská cesta
mezi ul. Polní a 9. května
Porubské pole, Václavovice
Porubské pole, Václavovice
Porubské pole, Václavovice
ul. Čs. armády na Ostravská
Hýlov
Opavská cesta
z ul. 9. května
u rybníků a u Rakovce

Vymezení ploch pro stavby ke snižování ohrožení území povodněmi vyvolává i potřebu přeložení stávajících či vybudování nových přístupových účelových komunikací, proto upravený
ÚP Klimkovice (duben 2015) pro ně vymezuje zastavitelné plochy:
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 35
Z / 157

DI-S
DI-S

účelová komunikace
účelová komunikace

výměra
ha

vymezeno
v části území

0,24
0,35

pro nádrž na potoce „Kříbí“
pro nádrž na Rakovci

ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro polní a lesní cesty.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v blízkosti obdobných stávajících zařízení
(čerpací stanice pohonných hmot, pneuservis) vymezuje jednu zastavitelnou plochu jako Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení. Tj. vymezuje
zastavitelnou plochu pro stavby, zařízení dopravní infrastruktury nenáležející do veřejné infrastruktury:
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 159

DI-G

není stanoveno

výměra
ha
0,21

vymezeno
v části území
ul. Čs. armády a Ostravská

Vymezení zastavitelné plochy vyplynulo z nového vymezení zastavěného území k 5. září
2014.
Dopravní infrastruktura – Drážní doprava
V území Klimkovic není žádná železniční dráha ani železniční vlečka, přepravě osob po železnici slouží zejména železniční stanice Ostrava-Svinov na trati č. 270.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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V ÚP Klimkovice nebyla potřeba vymezit žádné zastavitelné plochy ani územní rezervy pro
drážní dopravu.
Dopravní infrastruktura – Letecká doprava
Klimkovice jsou vzdálené asi 11 km (vzdušnou čarou) od mezinárodního Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 37 se kolem letiště a kolem leteckých staveb zřizují ochranná pásma.
Ochranné pásmo (OP) letiště se dělí na ochranné pásmo a) vzletových a přistávacích drah, b)
vzletových a přibližovacích prostorů.
Úřad pro civilní letectví pod Č.j.: 0586–12–701 Spis.zn.: 11/730/0072/LKMT/02/11 dne
30. ledna 2012 vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se zřizují: 'Ochranná pásma letiště Ostrava – Mošnov'. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 20. února 2012.
Asi polovina k. ú. Klimkovice je součástí prostoru OP s výškovým omezením staveb (2.2) –
velmi malá jižní část náleží do OP kuželové plochy (2.2.4), zbytek do OP vnější vodorovné
plochy (2.2.6).
Celé k. ú. Klimkovice je součástí ochranného pásma se zákazem laserových zařízení (2.7) –
zanedbatelná jihovýchodní část náleží do Sektoru A (2.7.1), celé území Sektoru B (2.7.2).
Podmínky pro omezení staveb a činností v ochranných pásmech jsou součástí uvedeného
opatření obecné povahy.
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovené podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití ploch včetně výškové regulace zástavby respektují podmínky
ochranných pásem letiště zasahujících do k. ú. Klimkovice. Viz článek 'I.1. f) Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …' výrokové části ÚP Klimkovice.
Dopravní infrastruktura – Vodní doprava, Logistická centra
V ÚP Klimkovice nebyla potřeba vymezit žádné plochy ani územní rezervy pro vodní dopravu ani pro logistická centra (plochy kombinované dopravy).

Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 26 odstavec 1
„Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z
vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“).“;
ustanovení § 27 odstavec 2
„Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a
na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu
útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů
a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i
informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a
účinnosti (dále jen „údaje o území“). …“;
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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ustanovení § 27 odstavec 3
„Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a
vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich
správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně
plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.“.
Projektant ÚP Klimkovice odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím vypracovaného
návrhu řešení územního plánu (§ 159 odstavec 1 stavebního zákona), ale neodpovídá za
správnost, úplnost a aktuálnost jemu předaných údajů o území (zobrazených v koordinačním
výkrese jako neměněný stávající stav a důležitá stávající omezení v území, zejména limity
využití území).
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím – viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona. Územnímu plánu
nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb ani mu nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého životního prostředí (způsob likvidace odpadních
vod, způsob vytápění a druh paliva, eliminaci hluku atd.), nestanovuje druh, umístění, profil,
místa napojení atd. vedení technické infrastruktury.
ÚP Klimkovice zobrazuje vedení a zařízení (technologické objekty) technické infrastruktury
v rozsahu úřadem územního plánování Ostrava předaných dat sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí. Žádné záměry získané od tzv. poskytovatelů v rámci údajů z ÚAP
obcí nebyly za technickou infrastrukturu zhotoviteli ÚP Klimkovice předány. ÚP Klimkovice
ale vymezuje změny v území – trasy vedení technické infrastruktury pro vedení a zařízení o
napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice – podle
kopií vyjádření dotčených orgánů, vlastníků či správců sítí atd. k návrhu zadání (získané pořizovatelem při jeho projednávání).
Technická infrastruktura je prvotně členěna podle příslušnosti k veřejné infrastruktuře, tj. s
pozemky, stavbami, zařízeními technické infrastruktury zřizovanými nebo užívanými ve veřejném zájmu, a na ostatní technické vybavení území, pro které je v ÚP Klimkovice používáno slovní spojení „neveřejné infrastruktury a komerční“.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s podrobnějším členěním:
Plochy technické infrastruktury – veřejné infrastruktury (vymezené podle stávajícího způsobu
využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). Pro zařízení technické infrastruktury nenáležející k veřejné technické infrastruktuře nebylo potřeba ÚP Klimkovice plochy vymezit – případná stávající zařízení jsou malého plošného rozsahu a byla ÚP Klimkovice zahrnuta do ploch jiného způsobu využití (viz ustanovení § 3 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006
Sb.). V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury pro vedení technické infrastruktury ÚP Klimkovice vymezuje trasy vedení technické infrastruktury (viz ustanovení § 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových
podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření v nezastavěném území – v nezastavěném území lze podle stavebního zákona (ve
znění účinném k dubnu 2015) umísťovat jen stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou
technickou infrastrukturu.
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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ÚP Klimkovice pro ochranu před povodněmi vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch
jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje:
TI
TI-V
VH
VH-P

(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi.

Vymezením ÚP Klimkovice společných tras pro vedení veřejné technické infrastruktury, nikoliv pro jejich jednotlivé druhy, je zajištěna koordinace sítí veřejné technické infrastruktury.
Technická infrastruktura – Vodovody
Podle k dubnu 2015 znění 'Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského
kraje', textové části (poslední aktualizace ke dni 11. 12. 2014), části 1.3. Vodovody:
„Hýlov
1.3.2. Popis současného stavu zásobování pitnou vodou
V obci je vybudován vodovod v roce l983, který je provozován SmVaK Ostrava .a.s RS Nový Jičín. Zástavba obce leží na kótě 295,00 m n.m. - 340,0 m n.m. Obec je zásobována samostatným přívodem s napojením na OOV přivaděč Záhumenice - Butovice - Bílovec. U
přivaděče OOV u místa odbočení je AT stanice o výkonu 4 l.s-1, která dopravuje vodu přívodním řadem do rozvodu Hýlova.
V rámci přívodu i rozvodu je položeno celkem 1 823 m potrubí a to z litiny DN 80 dl.
1438 m a DN 100 dl. 385 m.
Lázně Darkov jsou zásobovány samostatným vodovodem provozovaným lázněmi Darkov.
Vodovod má samostatnou přípojku z OOV, čerpací stanici a rozvod.
1.3.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období
Vodovod pro zásobování vlastní obce a provozovaný SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín
splňuje potřeby obce i s možným výhledem. Není uvažováno s dalším rozšířením vodovodu.
Při zvýšení odběru bude nutné zvýšení kapacity ATS.
1.3.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na
vodu pitnou
Žádný zdroj není uvažován.
1.3.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)
V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat
1,1 m3/den pitné vody.
1.3.6. Časový harmonogram
Ve výhledu se neuvažuje s výstavbou.
Josefovice
1.3.2. Popis současného stavu zásobování pitnou vodou
V obci je vybudován vodovod v roce 1982, který je provozován SmVaK Ostrava, a.s., RS
Nový Jičín. Zástavba leží na kótě 265 m n.m. až 275 m n.m.
Vodovod v obci je součástí malého skupinového vodovodu, který je společný s Jistebníkem
a Janovicemi a je napojen na systém OOV. Z přivaděče OOV u Josefovic je odbočení
s krátkým přívodem do zemní akumulace Josefovice 250 m3 s max.hladinou vody 293,30 m
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n.m. a dnem 290,00 m n.m. Pod tlakem akumulace Josefovice je rozvodná síť ve všech zásobovaných obcích. Přes síť Josefovice je zásobován Jistebník, samostatným řadem
z vodojemu Josefovice pak Janovice.
V rámci přívodních a rozvodných řadů v Josefovicích je položeno celkem 2 268 m vodovodních řadů a to z PVC DN 200 dl. 1 350 m, PVC DN 100 dl. 770 m a PVC DN 80 dl.
140 m.
1.3.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období
Vodovod v Josefovicích je nový, dobře navržený, bez provozních problémů. Rozvodná
okruhová síť je provedena na konečný stav a umožní zásobování obce i s možným rozvojem. Není uvažováno s dalším rozšířením vodovodu.
1.3.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na
vodu pitnou
Žádný zdroj není uvažován.
1.3.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)
V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat
3 m3/den pitné vody.
1.3.6. Časový harmonogram
Ve výhledu není uvažováno s výstavbou.
Klimkovice
1.3.2. Popis současného stavu zásobování pitnou vodou
Město Klimkovice má vybudovaný vodovod, který je provozován SmVaK Ostrava a.s. RS
Nový Jičín. Původní zdroj vodovodu včetně akumulace byl odstaven z provozu a
v součastné době je celé město napojeno na systém OOV. Hýlov a Josefovice jsou místní
částí města, jsou zásobovány samostatně mimo rozvod města. Původní vodovod, který zásoboval prostor náměstí a dolní část města byl rozšířen na celé město i s přilehlými částmi
Václavovice a Fonovice. Po výstavbě OOV, přivaděčů a přerušovací komory OOV
2x 650 m3 Hýlov bylo celé město přepojeno na tento systém. Pod přerušovací komorou Hýlov 2x 250 m3 s max. hladinou 312,00 m n .m. a dnem 307,0 m n.m. je provedeno odbočení
z přivaděče a přes šachtu s měřením pro Klimkovice je tažen zásobovací řad do města
z oceli a litiny DN 200, který pokračuje základním páteřním řadem do dolní části města.
Na dolním konci města je přes redukci tlaku připojen rozvod Polanky v okrese Ostrava město. Přes síť Klimkovice je takto doplňována voda do sítě Polanky dle potřeby provozovatele MVaK Ostrava. Na vodovod Polanky po redukci tlaku je napojen zásobovací řad do
Fonovic. Zde je řada problémů s malými tlaky v rozvodné koncové síti. Na síť Klimkovic
navazuje rozvodným řadem vodovod Václavovice. Do Václavovic nevede žádný přívod, je
tu napojení přímo na síť Klimkovic.
Rozvodná síť města Klimkovice je velkého rozsahu s několika druhy materiálu a rozdílného
stáří i kvality. Řada problémů s poruchovostí sítě byla řešena provozovatelem formou
oprav.
Byla zrealizována redukční vodoměrná šachtice , umístěná v křižovatce ulic J. Glazarové –
Komenského. Tato šachtice rozděluje síť na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo je
pod tlakem přerušovací komory Hýlov s max.hladinou 312,00 m n.m.Vytvořením DTP, který má redukovaný tlak na kótě 285,00m n.m., je zajištěn optimální přetlak v dolní části
města – 0,4 – 0,5 MPa.
Bylo realizováno propojení ul. 28. října do DTP s ulicí Čs. Legií řadem PVC DN 100
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Pro zabezpečení dopravy vody v obou tlakových pásmech byl vybudován řad PVC DN 100
dl. 221 m v ul. Čs. Armády a ul. Stodolní s napojením na opravený řad DN 100
v Palackého ulici a propojením na řad DN 80 v ul. Ostravské.
Dále byl zrealizován propoj čtyř vodovodních řadů na nový řad PVC DN 100 v ul. Vřesinské – ulice Polní, ul. Palackého, ul. 30. dubna a řad DN 60.
Ve Fonovicích jsou problémy s udržením kvality vody z důvodů malých odběrů a malé výměny vody v síti.
V součastné době je v Klimkovicích 21 510 m přívodních a rozvodných řadů.
Je to litina DN 200 dl. 1 492 m, DN 100 dl. 2 361 m, DN 80 dl. 3 048 m, DN 60 dl. 406 m.
V oceli je dosud potrubí DN 80 dl. 4 658 m a DN 100 dl. 5 784 m. V PE je položeno 460 m
DN 40 a 380 m DN 50. V PVC je položeno 298 m v DN 80, PVC DN 100 dl. 276 m.
Velký rozsah rozvodné sítě s velkou částí řadů na konci životnosti a s častými poruchami
způsobuje provozovateli řadu problémů.
Postupně je nutno řešit výměnu nejvíce poruchových rozvodných.
Vodovod do Fonovic je nutno odpojit od vodovodu Polanka a provést přepojení na HTP
města řadem PVC DN 80 dl. 510 m.
1.3.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období
Vodovod v městě Klimkovice je proveden v potřebném rozsahu pro stávající zástavbu i výhled.
1.3.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na
vodu pitnou
Žádný zdroj není uvažován.
1.3.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)
V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat
35 m3/den pitné vody.
1.3.6. Časový harmonogram
Ve výhledu se neuvažuje s výstavbou.
Václavovice
1.3.2. Popis současného stavu zásobování pitnou vodou
V obci je vybudován vodovod, který navazuje a souvisí s městem Klimkovice. Vodovod
v materiálech provozovatele SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín, je uváděn pod městem
Klimkovice bez členění na samostatný vodovod ve Václavovicích. Václavovice jsou napojeny na síť města Klimkovice dvěmi řady, které jsou pod tlakem přerušovací komora OOV
Hýlov 2x 250 m3 s max. hladinou 312,00 m n.m. a dnem 307,0 m n.m. Problémem zásobování Václavovic jsou nízké tlaky v dobách špiček, způsobených nevhodnými profily
v rozvodech Klimkovic. Tento problém je připraven provozovatel řešit propojením ulice
Palackého s Ostravskou řadem PVC DN 100 dl. 430 m. Tímto dojde k nalepšení provozních tlaků ve Václavovicích. Po dělení rozvodné sítě Klimkovic na tlaková pásma budou
Václavovice napojeny na HTP města.
1.3.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období
Vlastní rozvod ve Václavovicích je z PVC DN 80, který ve vztahu ke spotřebě v oblasti je
dostačující a schopen krýt i předpokládaný nízký nárůst.
1.3.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na
vodu pitnou
Žádný zdroj není uvažován.
1.3.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)
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V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat
2,5m3/den pitné vody.
1.3.6. Časový harmonogram
Ve výhledovém období se neuvažuje s výstavbou.“.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území - trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových vodovodních řadů vodovodu pro veřejnou potřebu.
Ochranná pásma vodovodních řadů jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Technická infrastruktura – Kanalizace
Podle k dubnu 2015 znění 'Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského
kraje', textové části (poslední aktualizace ke dni 11. 12. 2014), části 1.3. Odvedení a čištění
odpadních vod:
„Hýlov
1.3.1. Významní producenti odpadních vod
Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.
1.3.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod
Místní část Hýlov má v součastné době vybudovanou oddílnou kanalizaci. Splašková kanalizace je z plastových trub DN 200 v délce 510 m a DN 250 v délce 1 090 m. Dešťové vody
jsou odváděny kanalizací z plastových trub DN 300 v délce asi 1 600 m do Polančice.
Pro čištění odpadních vod je vybudovaná ČOV - TURBO 3O + zemní filtr, s kapacitou 170
EO, která je již nedostačující. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Polančice kapacita l,7 l/s.
1.3.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu
Je vypracována studie na odkanalizování zbývající části Hýlova. Před její realizací musíme, vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ČOV, upřednostnit výstavbu nové ČOV
s kapacitou 480 EO. U nemovitostí, které v současné době nelze napojit na kanalizaci, řešit
likvidaci odpadních vod stávajícími žumpami nebo domovními ČOV.
Josefovice
1.3.1. Významní producenti odpadních vod
Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.
1.3.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod
Místní část Josefovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou předčištěny
v septicích (jímky s odtokem), jejichž odtoky jsou napojeny do drenážních podmoků nebo
do příkopů. Podél komunikace III. třídy byla již dříve vybudována dešťová kanalizace zatrubněním příkopů pro odvádění povrchových vod z této komunikace v délce cca 1 500 m.
Dešťové vody jsou odváděny též systémem dílčích příkopů a propustků.
1.3.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu
Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v délce cca 2 000 m. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na nové lokální ČOV
s kapacitou 330 EO. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění srážkových vod
z komunikace.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

82

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice
1.3.1. Významní producenti odpadních vod
Na území místní části se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty
odpadních vod.
Stávající kanalizace areálu Sanatorií Klimkovice je napojena na jednotnou stokovou síť
města Ostravy.
1.3.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod
Město Klimkovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v celkové délce cca 7 000 m,
z toho cca 3 500 m kanalizace bylo vybudováno po roce 1990. Stoková síť je vybudována
z betonových a plastových trub DN 300 - DN 600 mm. Kmenový kanalizační sběrač je napojen na stokovou síť města Ostravy. Od 11/2005 má město Klimkovice uzavřenou smlouvu
s OVaK Ostrava na odvádění a čištění odpadních vod na ÚČOV Ostrava.
Čištění odpadních vod z nemovitostí dosud nenapojených na kanalizaci je zajištěno
v prostých domovních septicích, částečně jsou odpadní vody napojeny do žump. Přepady
septiků jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, resp. do volných výustí.
1.3.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu
Stávající jednotná stoková síť je napojena na jednotnou kanalizaci města Ostravy.
Po vybudování nové stokové sítě a zrekonstruování stávající je nutno odstranit všechny
stávající septiky. Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba cca 12,0 km
jednotné kanalizace. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch.
Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou gravitačně-tlakové kanalizace v místní
části Fonovice, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice.
Václavovice
1.3.1. Významní producenti odpadních vod
Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.
1.3.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod
Místní část Václavovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách odváděny do potoka.
Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové
vody jsou odváděny pomocí systému příkopů a propustků přímo do potoka.
1.3.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu
Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace o celkové délce
1,9 km, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice.“.
ÚP Klimkovice vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro pozemky technologických objektů
kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čerpací stanici kanalizace a vymezuje dvě zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů kanalizace s bližším určením využití plochy pro komunální čistírny odpadních vod:
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 88

TI-V

Z / 128
Z / 148

TI-V
TI-V

komunální čerpací stanice kanalizace
komunální čistírna odpadních vod
komunální čistírna odpadních vod
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výměra
ha

vymezeno
v části území

0,04

Václavovice jih

0,05
0,22

rozšíření ČOV Hýlov
ČOV Josefovice
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ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území - trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových kanalizačních stok kanalizace pro veřejnou potřebu.
Ochranné pásmo ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod Hýlov nebylo rozhodnutími
stanoveno. Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Technická infrastruktura – Elektroenergetika
ÚP Klimkovice zobrazuje elektrické stanice a vedení elektrizační soustavy v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování. Údaje o vedeních elektřiny nízkého napětí nebyly předány.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje změny v území – trasy vedení technické infrastruktury tv / 2, tv / 3, tv / 4, tv / 5, tv / 6, tv / 8, tv / 9 pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice, podle kopií
vyjádření vlastníků či správců sítí k návrhu zadání (získané pořizovatelem při jeho projednávání). Pro trasy tv / 2 a tv / 9 upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje i koridory, avšak nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektrických stanic.
ÚP Klimkovice stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
v koridoru – vylučuje umísťování staveb, které by mohly podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci vedení a zařízení veřejné technické infrastruktury, čímž je zajištěna ochrana území pro
daný záměr.
ÚP Klimkovice podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území - trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových vedení elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny).
Ochranná pásma vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Technická infrastruktura – Plynáreství
ÚP Klimkovice zobrazuje technologické objekty zásobování plynem a plynovody v rozsahu
dat předaných úřadem územního plánování.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky technologických objektů
zásobování plynem. Podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových plynovodů distribuční soustavy (tj. středotlakých plynovodů).
Ochranná a bezpečnostní pásma regulačních stanic a plynovodů jsou stanovena zákonem
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Technická infrastruktura – Elektronické komunikace
ÚP Klimkovice zobrazuje elektronická komunikační zařízení, komunikační vedení a rádiové
směrové spoje v rozsahu dat předaných úřadem územního plánování.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektronických komunikačních zařízení, podle potřeby pro některé zastavitelné plochy vymezuje změny v území trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které obsahují i případné trasy nových komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (tj. přenosových zařízení sítě elektronických komunikací).
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

84

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Technická infrastruktura – Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami
V území Klimkovic nejsou podle dat z ÚAP ORP předaných úřadem územního plánování
Ostrava žádné stávající objekty/zařízení protipovodňové ochrany.
Pro ochranu území před povodněmi upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje
pět rozsáhlých zastavitelných ploch jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke
snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla).
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 34
Z / 100
Z / 101
Z / 142
Z / 156

VH-P
VH-P
VH-P
VH-P
VH-P

stavby na ochranu před povodněmi
stavby na ochranu před povodněmi
stavby na ochranu před povodněmi
stavby na ochranu před povodněmi
stavby na ochranu před povodněmi

výměra
ha
3,38
3,31
1,38
4,86
3,94

vymezeno
v části území
potok „Kříbí“ (z KPÚ)
„Mexický potok“ (z KPÚ)
„Porubský potok“ (z KPÚ)
Polančice
Rakovec

Vymezení zastavitelných ploch je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání,
výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení,
stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“. Projektantu návrhu řešení územního plánu
nepřísluší hodnotit ani odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží
do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
Technická infrastruktura – Stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Komunální odpad je odvážen mimo území Klimkovic, územní plán nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro umístění staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Odůvodnění k I.1. d4) Občanské vybavení
Z urbanistických funkčních složek sídel je občanské vybavení nejvíce různorodé a je představováno velmi rozsáhlým souborem různých zařízení s obslužnou funkcí. Podle druhů činností
jsou zařízení členěna na obory zařízení a tyto obory jsou pak dále členěny na druhy (viz např.
Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky C.4 Občanské vybavení –
www.uur.cz). Občanské vybavení je v územním plánování prvotně členěno podle příslušnosti
k veřejné infrastruktuře, tj. občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu a
ostatní, pro které je v ÚP Klimkovice používáno slovní spojení „neveřejné infrastruktury a
komerční“.
Jednotlivé druhy zařízení občanského vybavení mají rozdílné požadavky na kvalitu, rozsah a
lokalizaci svých pozemků. S ohledem na specifické podmínky na polohu v území jsou
v územních plánech obvykle samostatně vyčleněny alespoň hřbitovy (lokality jsou podmíněny
vhodnými hydrogeologickými podmínkami a vyžadují klidné, nehlučné umístění, dobrou dopravní dostupnost), dále zařízení tělovýchovy a sportu a rozsáhlejší areály zdravotnictví (nemocnice, léčebny, lázeňské komplexy apod.). Areály tělovýchovy a sportu kromě specifických
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požadavků podle jednotlivých druhů jsou obvykle zdrojem hluku a tím snižují kvalitu prostředí (dříve „pohoda bydlení“) v jejich blízkosti. Jejich venkovní zařízení by měla být umístěna
v dobře provětrávaných (nikoliv však větrných) územích a nezanedbatelná je i dopravní dostupnost lokality. Areály zdravotnictví musí respektovat kvalitu vnějšího prostředí, topografii
lokality, dopravní dostupnost, příslušnou technickou infrastrukturu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro areál Sanatorií Klimkovice (tj. podle stávajícího způsobu využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví. Vymezení tohoto nového druhu ploch v upraveném návrhu ÚP Klimkovice
(duben 2015) je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) s věcně příslušným dotčeným orgánem, tj. podle požadavků
formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
ÚP Klimkovice pro tzv. III. stavbu lázní (Sanatorií Klimkovice) vymezuje plochu územní
rezervy a stanovuje pro ni možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění je nutno
prověřit.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách stanovuje Plochy občanského vybavení s podrobnějším členěním:
- Se zařízeními veřejné infrastruktury (zřizovanými a užívanými ve veřejném zájmu) na Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu,
bez hřbitovů (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného
způsobu využití); Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
(vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - hřbitovy (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití).
- Se zařízeními nenáležejícími do veřejné infrastruktury s podrobnějším členěním na Plochy
občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - bez převahy sportu (vymezené
podle stávajícího způsobu využití); Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a
komerční - lázeňství (vymezené podle stávajícího způsobu využití). V Klimkovicích podle
stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití nebyla potřeba vymezení ploch se zařízeními nenáležejícími do veřejné infrastruktury či komerčních sloužících
sportu.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití je určen převažující
účel využití (pokud bylo možné jej stanovit), jsou stanoveny podmínky pro využití ploch (přípustné využití, nepřípustné využití, případně i podmíněně přípustné využití) pro členění ploch
na pozemky staveb, zařízení, včetně pozemků občanského vybavení. Podrobněji viz kapitola
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití …'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje:
OV
OV-V
OV-T
OV-H
OV-K
OV-L

(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
– neveřejné infrastruktury a komerční - bez převahy sportu
– neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství.
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Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) po prověření stávajících zařízení města (se zohledněním jeho velikostní kategorie, polohy a významu, včetně hlediska cestovního ruchu)
pro občanské vybavení zařízení veřejné infrastruktury (tj. zřizovaných a provozovaných ve
veřejném zájmu) vymezuje zastavitelné plochy blíže určené
- pro komunální sportovní areál (stadion, sportovní hala apod.). ÚP Klimkovice přebírá
s potřebným upřesněním dosud nezastavěnou plochu územním plánem obce (schváleným
18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn) vymezenou plochu zastavitelného území (návrhovou plochu) a vymezuje ji opět jako zastavitelnou plochu určenou pro celoměstské sportoviště. V současnosti (duben 2015) je připravována dokumentace pro realizaci sportovní haly;
- pro rozšíření stávajícího hřbitova, jehož kapacita již není pro Klimkovice dostatečná;
- pro technické a společenské zázemí (pro možné umístění budov) pro vymezenou plochu
veřejných prostranství – pro hřiště a herní plochy pro různé rekreačně sportovní činnosti (u
Rakovce za rybníky):
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy

výměra
ha

vymezeno
v části území

Z / 58

OV-T

komunální sportovní areál (stadion,
sportovní hala apod.)

4,75

ul. Vřesinská

Z / 72

OV-H

hřbitov

0,21

ul. Čs. armády

Z / 155

OV-V

technické a společenské zázemí
sportovně rekreačního areálu

0,22

u Rakovce za rybníky

Tj. tyto zastavitelné plochy pro občanské vybavení jsou vymezené pro zajištění (zlepšení)
obecné pohody a kvality bydlení v Klimkovicích.
Rozsah ploch a rozmístění ostatních stávajících zařízení občanského vybavení se jeví jako
vyhovující i pro předpokládaný velikostní vývoj Klimkovic.

Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)
Jako „veřejná prostranství (samostatné plochy)“ jsou v ÚP Klimkovice nazývány veřejně přístupné plochy s obecným užíváním (bez prostorového a časového omezení vstupu, obecné
užívání je bezplatné) kromě ploch dopravní infrastruktury města. Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) zahrnují velmi nesourodé nároky na pozemky staveb, zařízení v nich.
V územních plánech veřejně přístupné plochy jsou obvykle podle převažujících činností členěny na plochy pro shromažďování (náměstí, náves, plochy trhového prodeje apod.), pro veřejnou zeleň (zeleň v nich má dominující funkci) a pro hřiště a herní plochy (pro děti, pro dospívající a mládež, pro rekreační sportovní činnosti apod.). Všechny plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezené
jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – náleží k veřejné infrastruktuře, tj. jsou či budou zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití je určen převažující
účel využití (pokud bylo možné jej stanovit), jsou stanoveny podmínky pro využití ploch (přípustné využití, nepřípustné využití, případně i podmíněně přípustné využití) pro členění ploch
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na pozemky staveb, zařízení, včetně pozemků občanského vybavení. Podrobněji viz kapitola
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití …'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje:
VP
VP-N
VP-Z
VP-H

Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– náměstí, náves
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy.

(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá potřebám vymezených zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení a smíšeně obytných ve smyslu ustanovení § 7 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Vymezuje je pro jednotlivé části území, tj. i se zohledněním jejich
docházkových vzdáleností.
Fonovice
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z/2
Z/3
Z/4
Z/5
Z/6
Z/7
Z/9
Z / 11
Z / 12
Z / 13
Z / 17
Z / 18
Z / 19
Z / 20
Z / 21
Z / 25
Z / 28
Z / 30

B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

0,29
0,16
0,32
0,34
1,15
0,20
0,17
0,56
0,46
0,40
0,68
2,13
0,71
0,76
1,08
1,70
3,27
0,53
14,91

poznámka

dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci

Min. potřeba: 14,91 : 2 × 1000 = 7 455 m2 = 0,75 ha
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 14
Z / 29

VP-H
VP-Z

výměra
ha

hřiště malá a dětská
veřejná zeleň
Σ
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Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
ul. Čs. armády
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 41
Z / 42
Z / 43
Z / 46b

SO-M
SO-M
SO-M
SO-P

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
bytové domy + občanské vybavení
Σ

poznámka

1,44
0,19
0,67
0,72
3,02

Min. potřeba: 3,02 : 2 × 1000 = 1 510 m2 = 0,15 ha.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 46a

VP-Z

výměra
ha

městský park
Σ

0,31
0,31

vymezeno
v části území
zvětšení stávajícího parku

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
„Hluboká cesta“
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 48
Z / 52
Z / 53
Z / 54
Z / 55

SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

0,35
5,10
3,20
2,67
0,30
11,62

poznámka

dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci

Min. potřeba: 11,62 : 2 × 1000 = 5 810 m2 = 0,58 ha.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 163

VP-Z

výměra
ha

veřejná zeleň
Σ

0,73
0,73

vymezeno
v části území
středová část tohoto území

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
ul. Pod Kinem
ÚP Klimkovice pro dovybavení stávající intenzívní obytné zástavby v okolí kina (území přibližně mezi ulicemi Čs. armády, Lidická, Vřesinská, 9. května) vymezuje zastavitelnou plochu
jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy), protože v této části města plocha veřejného prostranství zcela schází.
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označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 66

VP-H

výměra
ha

hřiště malá a dětská
Σ

0,43
0,43

vymezeno
v části území
ul. Pod Kinem

ÚP Klimkovice přebírá s potřebným upřesněním dosud nezastavěnou plochu územním plánem obce (schváleným 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn) vymezenou plochu zastavitelného území (návrhovou plochu) a vymezuje ji opět pro hřiště a herní plochy. V severní
části vymezené plochy se předpokládá zachování stávajících vzrostlých stromů.
ul. Vřesinská
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 58

OV-T

Z / 67
Z / 155

SO-M
OV-V

výměra
ha

komunální sportovní areál (stadion,
sportovní hala apod.)
není stanoveno
technické a společenské zázemí
sportovně rekreačního areálu
Σ

poznámka

4,75
2,42
0,22

dohoda o parcelaci

7,39

Min. potřeba: 7,39 : 2 × 1000 = 3 695 m2 = 0,37 ha.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 154

VP-H

výměra
ha

hřiště malá a dětská
Σ

0,93
0,93

vymezeno
v části území
u Rakovce za rybníky

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
Hřbitov
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 72

OV-H

výměra
ha

hřbitov
Σ

poznámka

0,21
0,21

Min. potřeba: 0,21 : 2 × 1000 = 105 m2 = 0,01 ha.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 73

VP-Z

výměra
ha

veřejná zeleň
Σ

0,15
0,15

vymezeno
v části území
u hřbitova

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
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Porubské pole + Václavovice jih
Za Václavovice jih je ÚP Klimkovice považováno území Václavovic jižně ul. Ostravská.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 74
Z / 76
Z / 79a
Z / 79b
Z / 79c
Z / 81
Z / 82
Z / 83
Z / 85a
Z / 85b
Z / 86
Z / 87
Z / 93
Z / 94
Z / 95
Z / 96
Z / 97a
Z / 97b
Z / 98

SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
B-RD
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

0,54
0,29
1,02
0,84
0,52
0,98
1,04
0,45
0,64
0,27
0,85
1,01
6,03
6,61
0,44
2,77
1,21
0,34
2,47
28,32

poznámka

dohoda o parcelaci

dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci
dohoda o parcelaci

Min. potřeba: 28,32 : 2 × 1000 = 14 160 m2 = 1,42 ha
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 158

VP-Z

výměra
ha

veřejná zeleň – park
Σ

2,46
2,46

vymezeno
v části území
Porubské pole

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
Václavovice sever
Za Václavovice sever je ÚP Klimkovice považováno území Václavovic severně ul. Ostravská.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 102
Z / 105
Z / 106
Z / 107
Z / 109
Z / 160

SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

poznámka

0,18
0,25
0,61
0,19
0,29
0,07
1,59

Min. potřeba: 1,59 : 2 × 1000 = 795 m2 = 0,08 ha.
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Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v této části území vymezuje zastavitelné plochy jen velmi malého plošného rozsahu a vymezovat pro ně příslušnou velikost nové plochy
veřejného prostranství se jeví jako zvláště neekonomické s ohledem na potřebu zajišťování
její průběžné údržby.
Potřebná kapacita veřejných prostranství pro území Václavovic severně ul. Ostravská je zajištěna v rámci vymezených ploch pro území Porubské pole +Václavovice jih (plochy pro městský park), tj. ve větší vzdálenosti než je obvyklá docházková vzdálenost, ale zároveň
s očekávanou „vyšší kvalitou“ veřejného prostranství.
Mexiko
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 113

B-RD

výměra
ha

není stanoveno
Σ

2,22
2,22

poznámka
územní studie

Min. potřeba: 2,22 : 2 × 1000 = 1 110 m2 = 0,11 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje tuto zastavitelnou plochu jako plochu, pro kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní studie. Stanovuje podmínky pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Územní studie jednoznačně vymezí pozemky související plochy
veřejných prostranství této zastavitelné plochy, která budou splňovat obecně platné předpisy
účinné v době vyhotovení územní studie (příslušný rozsah plochy nebo ploch veřejných prostranství – samostatných ploch).
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 112
Z / 115
Z / 116

SO-V
SO-V
SO-V

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

poznámka

0,32
0,30
0,30
0,92

Min. potřeba: 0,92 : 2 × 1000 = 460 m2 = 0,05 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v této části území Klimkovic vymezuje zastavitelné plochy jen velmi malého plošného rozsahu a vymezovat pro ně příslušnou velikost nové
plochy veřejného prostranství se jeví jako zvláště neekonomické s ohledem na potřebu zajišťování její průběžné údržby. Potřebná kapacita veřejných prostranství pro tyto vymezené zastavitelné plochy je dostatečně pokryta stávajícím veřejným prostranstvím – malým hřištěm.
Hýlov
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 117
Z / 118
Z / 120
Z / 121

SO-L
SO-L
SO-L
SO-L

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
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Z / 122
Z / 123a
Z / 124
Z / 125a
Z / 125b
Z / 126
Z / 129
Z / 137
Z / 139
Z / 161

SO-L
SO-L
B-RD
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
B-RD
SO-L

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

0,28
2,96
0,72
3,08
0,61
0,19
0,20
0,55
0,84
0,29
12,69

územní studie

Min. potřeba: 12,69 : 2 × 1000 = 6 345 m2 = 0,63 ha.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 125c VP-Z
Z / 162 VP-Z

výměra
ha

veřejná zeleň
veřejná zeleň
Σ

0,16
0,71
0,87

vymezeno
v části území
za dětským hřištěm
u bývalého statku

Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá (je větší než minimální) potřebám vymezených zastavitelných ploch.
Josefovice
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
Z / 143
Z / 144
Z / 147

SO-V
SO-V
SO-V

výměra
ha

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
Σ

poznámka

1,07
0,30
0,24
1,61

Min. potřeba: 1,61 : 2 × 1000 = 805 m2 = 0,08 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v Josefovicích vymezuje zastavitelné plochy
jen velmi malého plošného rozsahu a vymezovat pro ně příslušnou velikost nové plochy veřejného prostranství se jeví jako zvláště neekonomické s ohledem na potřebu zajišťování její
průběžné údržby. Potřebná kapacita veřejných prostranství pro tyto vymezené zastavitelné
plochy je dostatečně pokryta v areálu stávajícího fotbalového hřiště (veřejné prostranství není
samostatně v ÚP Klimkovice graficky vyznačeno – má méně než 2 000 m2). Město Klimkovice je vlastníkem areálu.
Klimkovice jsou lázeňským místem, proto upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje větší rozsah ploch veřejných prostranství pro veřejnou zeleň (parky, parčíky, další
plochy veřejné zeleně), než odpovídá minimálním potřebám vymezených zastavitelných ploch
bydlení, občanského vybavení a smíšeně obytných ve smyslu ustanovení § 7 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení zastavitelné plochy jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) pro
malý park v území zvaném Porubské pole bylo provedeno na pozemcích, na kterých bylo objednatelem požadováno zachování stávající stromové a keřové zeleně. Zároveň lokalizace
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parku má přirozené a logické pokračování směrem na rekreačně navštěvovaná a užívaná území v okolí rybníků Písečný a Tisův (Myslivna) i směrem k areálu městského hřbitova.
Klimkovice mají – podle vyhodnocení podmínek pro lázeňská místa – nedostatek ploch veřejné zeleně, proto vymezení územním plánem většího rozsahu zastavitelných ploch jako ploch
veřejných prostranství pro veřejnou zeleň bylo zcela oprávněné a nanejvýš žádoucí.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy o celkových výměrách:
celkem ha

B
B-RD
OV
OV-V
OV-T
OV-H
SO
SO-P
SO-M
SO-L
SO-V

Plochy bydlení
– rodinné domy
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez
hřbitovů
– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
– veřejné infrastruktury - hřbitovy
Plochy smíšené obytné
– historického jádra města
– městské
– městské lázeňské
– venkovské

12,38
0,22
4,75
0,21

Σ

0,72
50,97
11,13
4,12
66,94.

Min. potřeba nových ploch veřejných prostranství: 66,94 : 2 × 1000 = 33 470 m2 = 3,35 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy o celkových výměrách:
celkem ha

VP
VP-Z
VP-H

Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
– park, parčík, další plochy veřejné zeleně
– hřiště a herní plochy
Σ

4,69
2,30
6,99.

II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
Odůvodnění k I.1. e1) Koncepce uspořádání krajiny
ÚP Klimkovice považuje za krajinu nezastavěné území – definované zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ustanovením § 2 odstavec 1 „f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného
území nebo do zastavitelné plochy,“.
Koncepce uspořádání krajiny v území Klimkovic je stanovena vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic.
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Koncepce uspořádání krajiny je zobrazena ve výkrese:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000.
®

Skutečný polohový stav vodních toků a vodních ploch podle dat ze ZABAGED (poskytnutých pro vypracování územního plánu zhotoviteli dne 3. prosince 2010 prostřednictvím datového skladu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) je zobrazen ve výkrese:
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
1 : 5 000.
II.2. a)
Koordinační výkres
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch), vymezené upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., náležející
k nezastavěnému území (krajině):
DI
DI-S
VH
VH-V
Z
Z-RP
Z -PZ
L
L-LH
P
P-US
N
N-US
N-PE
Y

Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
Plochy vodní a vodohospodářské
– vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže
Plochy zemědělské
– rostlinná produkce
– s četným průchodem zvěře
Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy přírodní

(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
(§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
(§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

– územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný)
(§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Plochy smíšené nezastavěného území
– územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený)
– přírodní a přírodě blízké ekosystémy
Plochy jiné a zvláštní
(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Y-IZ
Y-ZK

– izolační a ochranná zeleň
– zahrádkové kolonie.

Při stanovování podmínek pro druhy ploch vymezených v nezastavěném území
ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona (ve znění účinném
k dubnu 2015) o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném
území a z dochovaného charakteru nezastavěného území Klimkovic. Tj. vychází z rámcových
podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území – v nezastavěném území lze např. umísťovat jen
stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu. Podrobněji viz kapitola
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití …'.

Odůvodnění k I.1. e2) Vymezení ploch dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)
Územní plán neřeší plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se nemění
zařazení plochy (druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle vyhlášky
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č. 501/2006 Sb., tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty,
sady, zahrady apod., ani neřeší výsadbu stromů (umístění stromořadí apod.).
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků obsažených v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich vymezení se zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice, konaných v Klimkovicích 20. ledna,
11. února a 5. května 2011. Závěrečná konzultace – výrobní výbor (před vypracováním vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí) se uskutečnila v Klimkovicích
13. července 2011.
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) podle požadavků orgánů samosprávy města
nově vymezuje plochy ochranné a izolační zeleně v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu
tunelu dálnice D1.
Tj. ÚP Klimkovice vymezuje plochy pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji jeho přírodního dědictví.
Vymezení ploch dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) je graficky zobrazeno v:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000.

Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy dalších změn v území (kromě
ploch pro ÚSES) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
L
L-LH
Y

(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy jiné a zvláštní

(jiný druh plochy stanovený ÚP Klimkovice podle § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Y-IZ

– izolační a ochranná zeleň.

Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy dalších změn v území (kromě
ploch pro ÚSES) o celkových výměrách:
celkem ha

L
L-LH
Y
Y-IZ

Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy jiné a zvláštní
– izolační a ochranná zeleň
Σ

0
0,49
0
10,73
11,22

ÚP Klimkovice vymezené plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) jsou označeny kódem změny v území N.
Plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) – Zalesnění
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) podle požadavků orgánů samosprávy města
nově vymezuje jednu plochu dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) pro zalesnění.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy
N / 22

L-LH

není stanoveno
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Plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) – Izolační a ochranná zeleň
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu, tj. neřeší např. potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty,
neřeší odvodňovací průlehy a příkopy apod.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro další změny v území –
kromě ploch pro ÚSES – jako Plochy jiné a zvláštní (v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4
vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – izolační a ochranná zeleň, zejména pro snížení negativních vlivů
dopravy z dálnice, dále jako zeleň pro kompoziční členění území či oddělující dřevinnou zeleň. Tyto plochy mají i funkci zadržování srážkových vod, půdoochranných a protierozních
opatření apod.
označení druh plochy
plochy
určení bližšího využití plochy

výměra
ha

vymezeno
v části území
u severního (tzv. Ostravského) portálu tunelu dálnice
(z KPÚ)
Porubské pole
Porubské pole
podél ul. Husova (z KPÚ)
u ul. Vřesinská
u severního (tzv. Ostravského) portálu tunelu dálnice
u severního (tzv. Ostravského) portálu tunelu dálnice
od jižního (tzv. Brněnského)
portálu tunelu dálnice
u silnice poblíž hřbitova
(z KPÚ)
u silnice poblíž hřbitova
(z KPÚ)
u silnice poblíž parku
u silnice poblíž parku
Hýlov
Hýlov

N/3

Y-IZ

ochranná zeleň proti vlivům dopravy
na dálnici

0,89

N/5
N/6
N / 11
N / 12
N / 13

Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ

zeleň pro kompoziční členění území
zeleň pro kompoziční členění území
bylinná a dřevinná zeleň
oddělující dřevinná zeleň
dřevinná zeleň

1,57
0,49
2,21
0,16
1,32

N / 14

Y-IZ

dřevinná zeleň

2,07

N / 15

Y-IZ

1,42

N / 16

Y-IZ

ochranná zeleň proti vlivům dopravy
na dálnici
bylinná a dřevinná zeleň

0,19

N / 17

Y-IZ

bylinná a dřevinná zeleň

0,07

N / 18
N / 19
N / 20
N / 21

Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ

oddělující dřevinná zeleň
oddělující dřevinná zeleň
oddělující dřevinná zeleň
oddělující dřevinná zeleň

0,03
0,09
0,07
0,15
10,73

Σ

Plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) – Těžba nerostů
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) pro
povrchovou těžbu nerostných surovin.

Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny
ÚSES je plánovacím nástrojem umožňujícím zachovat ekologicky stabilizované (i stabilizující) prvky v krajině, případně na základě plánu je doplnit, rozšířit nebo upravit. Územní plán
vymezuje pro ÚSES potřebné plochy, ale nepřísluší mu v nich určovat cílová společenstva,
způsob hospodaření atd. Toto je obsahem speciální dokumentace – plánu systému ekologické
stability krajiny zpracovaného s obsahem stanoveným vyhláškou č. 395/1992 Sb.
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ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny a v řešeném území, tj. k. ú.
Klimkovice, vymezuje i plochy tvořící skladebné části regionálních biocenter 247
U Klimkovic, 255 Údolí Polančice a regionálních biokoridorů 590, 628 (popsané v 'Příloha
č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru 626 podle článku
70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), tj.
100 m na každou stranu od osy, nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru
626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba z důvodu respektování stávajících limitů využití
území (stávající vedení technické infrastruktury nadmístních charakterů nacházející se v této
části k. ú. Klimkovice).
ÚP Klimkovice vymezuje plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické
stability krajiny. V souladu s judikáty (např. 1 Ao 1/2009 - 120, 9 Ao 1/2011 - 96 na
www.nssoud.cz) i metodickými požadavky bylo posouzeno s rozlišením ploch pro ÚSES
minimální (nezbytný) a pro ÚSES požadovaný (rozšířený). Tj. ÚP Klimkovice je dodržena
minimalizace zásahů do právní sféry stávajících vlastníků pozemků/parcel – zásahy do
vlastnického práva musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné
míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamyšlenému cíli, nelikvidačním
způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona. ÚP Klimkovice je zároveň
dodržen i článek 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném
k dubnu 2015) „Při upřesňování nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci ÚP
dotčených obcí dodržet alespoň minimální prostorové parametry biocenter a biokoridorů ve
smyslu platných metodik pro vymezování ÚSES:
– cca 10 – 40 ha pro RBC (podle cílového typu ekosystému);
– cca 40 m pro RBK.“.
Viz také kapitolu 'II.1. 2.2.3 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice se ZÚR MSK vymezenými plochami a koridory nadmístního významu'.
Koncepci uspořádání a využívání území ÚP Klimkovice stanovuje vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití v členění podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s
podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území Klimkovic.
V souladu s publikovaným upřesněním (Ústav územního rozvoje – www.uur.cz) vymezené plochy tvořící skladebné části ÚSES minimálního (nezbytného) rozsahu jsou vymezeny jako
P
P-US

Plochy přírodní

(§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

– územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný)

a pro ÚSES požadovaný (rozšířený) jsou vymezeny jako
(§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
N
Plochy smíšené nezastavěného území
N-US – územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený).
Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
v ÚP Klimkovice stanoveny shodně bez ohledu na nadmístní či místní význam ploch.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) řeší územní systém ekologické stability
v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu, tj. neřeší např. způsob hospodaření ve vymezených
plochách pro ÚSES, neurčuje cílová společenstva atd. Jeho textová i grafická část tzv. výrokové části územního plánu obsahují jen označení vymezených ploch (kód změny v území
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/ pořadové číslo plochy) a popis ploch. Viz kapitola 'II.1. 1.1 Mapové podklady, údaje o
území, způsob zobrazování, terminologie'.
ÚP Klimkovice plochy vymezené pro územní systém ekologické stability krajiny jsou označeny kódem změny v území U. Popis skladebných částí ÚSES včetně uvedení jeho úrovně (regionální, lokální) je v II.2. a) Koordinační výkres (zeleně). Jednoduché biokoridory jsou popsány sousedícími biocentry s vloženou pomlčkou, ve výkresech nejsou samostatně označeny.
V navazujícím území II.2. a) Koordinační výkres ÚP Klimkovice zobrazuje ÚSES podle
k lednu 2015 účinných znění územně plánovacích dokumentací s Klimkovicemi sousedících
obcí. V závorce jsou v koordinačním výkrese uvedeny pracovní identifikační názvy na sousedících katastrálních územích v těch případech, kdy v územních plánech sousedních obcí dosud
chybí – podrobně viz kapitola 'II.1. 9.1 Vazby na území sousedních obcí'.
Prostorové a funkční parametry skladebných částí ÚSES, tj. alespoň minimální velikosti biocenter, minimální šířky a maximální délky biokoridorů i jejich přípustná přerušení v k. ú.
Klimkovice splňují platné metodické podklady pro vymezování územního systému ekologické
stability krajiny.
Regionální ÚSES - Biocentra
- RBC 247 U Klimkovic. Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro regionální biocentrum
247 U Klimkovic. Koordinuje vymezení zastavitelné plochy určené pro stavby na ochranu
před povodněmi (tj. pro vodní díla) s vymezením ploch pro regionální biocentrum v části
území zvaném „Kříbí“.
- RBC 255 Údolí Polančice. Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, mezofilní bučinné“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro regionální biocentrum
255 Údolí Polančice. Koordinuje vymezení zastavitelné plochy určené pro stavby na
ochranu před povodněmi (tj. pro vodní díla) s vymezením ploch pro regionální biocentrum
na hranicích k. ú. Klimkovice a k. ú. Olbramice.
Regionální ÚSES - Biokoridory
- RBK 590 Cílové ekosystémy: „hydrofilní, hydrofilní, mezofilní hájové“.
Regionální biokoridor 590 propojuje nadregionální biocentrum 92 Oderská niva z území
Ostravy s RBC 247 U Klimkovic celé vymezené v k. ú. Klimkovice. V území Klimkovic
regionální biokoridor 590 tvoří dvě biocentra mezilehlá, tj. vložená do složeného biokoridoru regionální úrovně (každé o výměře min. 3 ha) a jeden jednoduchý biokoridor regionální úrovně (max. 700 m dlouhý):
BC mezilehlé Klimkovice 1.
RBK jednoduchý BC mezilehlé Klimkovice 1 – BC mezilehlé Klimkovice 2 vede jen po
k. ú. Polanka nad Odrou.
BC mezilehlé Klimkovice 2.
RBK jednoduchý Klimkovice 2 – 247 U Klimkovic.
Celková délka části regionálního biokoridoru 590 od hranice k. ú. Jistebník po RBC 247
U Klimkovic (částečně i po k. ú. Polanka nad Odrou) měří 1,6 km.
- RBK 628 Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, hydrofilní, hydrofilní“.
Regionální biokoridor 628 propojuje regionální biocentrum 247 U Klimkovic (celé vymezené v k. ú. Klimkovice) s 255 Údolí Polančice na hranicích k. ú. Klimkovice a k. ú. Olbramice. V území Klimkovic regionální biokoridor 628 tvoří dvě biocentra mezilehlá, tj.
vložená do složeného biokoridoru regionální úrovně (každé o výměře min. 3 ha) a tři jednoduché biokoridory regionální úrovně (každý max. 700 m dlouhý):
RBK jednoduchý 247 U Klimkovic – Klimkovice 3.
BC mezilehlé Klimkovice 3.
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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RBK jednoduchý Klimkovice 3 – Klimkovice 4.
BC mezilehlé Klimkovice 4.
RBK jednoduchý Klimkovice 4 – 255 Údolí Polančice.
Celková délka regionálního biokoridoru 628 od regionálního biocentra 247 U Klimkovic
po regionální biocentrum 255 Údolí Polančice měří v k. ú. Klimkovice 2,4 km.
- RBK 589 Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, mezofilní bučinné“.
Do severozápadního výběžku k. ú. Klimkovice pravděpodobně okrajově zasahuje pás biokoridoru 589 podle ustanovení článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK'
(ve znění účinném k dubnu 2015). ÚP Klimkovice nevymezuje v území Klimkovic žádnou
plochu pro regionální biokoridor 589. Je vymezen v územních plánech sousedních obcí až
za areálem technických zařízení Sanatorií Klimkovice.
- RBK 626 Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, hydrofilní, hydrofilní“.
V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru 626 podle
ustanovení článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK (ve znění účinném
k dubnu 2015)', nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru 626 vymezeny,
musí být součástí k. ú. Poruba (z důvodů respektování stávajících vedení technické infrastruktury nadmístních charakterů v této části k. ú. Klimkovice). Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) v lokalitě u hranic k. ú. Klimkovice a k. ú. Poruba v plném
rozsahu respektuje výsledek jednání ve věci koordinace ÚP Klimkovice a ÚP Ostravy
k problematice ÚSES, které se konalo 15. 8. 2012 (MMO – kancelář 403): „RBK 626 bylo
dohodnuto, že tento ÚSES bude na území města Ostravy“.
Lokální ÚSES
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny,
tj. podle plánu společných zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje
plochy pro ÚSES lokální úrovně:
- Podél toku potoka Rakovec.
Vychází z regionálního biokoridoru RBK 589 a vede přes pramennou oblast Rakovce, kolem rybníka Mexiko, kříží dálnici D1 a končí severně rybníků Písečný rybník, Tisův rybník, tj. nepokračuje dále podél toku Rakovce přes zastavěné území Klimkovic.
LBK (BC mezilehlé a Vřesina u Bílovce) – Klimkovice 5. Vede od severu z k. ú. Vřesina u
Bílovce a pak pokračuje podél toku Rakovce.
LBC Klimkovice 5. Je umístěno v okolí rybníka Mexiko.
LBK Klimkovice 5 – Klimkovice 6. Vede podél toku Rakovce severně od dálnice D1.
LBC Klimkovice 6. Je umístěno severně rybníků Písečný a Tisův, tj. jižně u dálnice, a je
koncové.
Celková délka ÚSES lokální úrovně podél toku potoka Rakovec (od hranice s k. ú. Vřesina
u Bílovce po konec LBC Klimkovice 6) měří v k. ú. Klimkovice 2,96 km.
- Propojení lokálních biokoridorů.
Propojuje podél jižní strany dálnice D1 lokální biokoridor vedený podél toku Rakovce
s lokálním biokoridorem vedeným podlé toku „Mexický potok“. Celková max. přípustnou
délku biokoridoru vyhovuje mezi LBC Klimkovice 5 a LBC Klimkovice 7, tj. včetně příslušných úseků lokálních biokoridorů, které propojuje.
Celková délka ÚSES lokální úrovně mezi LBC Klimkovice 5 a LBC Klimkovice 7 měří
v k. ú. Klimkovice 1,63 km.
- Podél toku „Mexický potok“.
Vychází z regionálního biokoridoru RBK 589 a vede přes hranici povodí Porubky a Polančice k jihu, dále podél potoku (kříží dálnici D1 a silnic II/647) k zástavbě Václavovic, kde
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

100

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

u areálu čerpací stanice pohonných hmot se stáčí k východu přes zastavěné území do k. ú.
Polanka nad Odrou.
LBK (BC mezilehlé b Vřesina u Bílovce) – Klimkovice 7.
LBC Klimkovice 7 je umístěno východně zástavby Mexika.
LBK Klimkovice 7 – LBC dosud (duben 2015) nevymezené v k. ú. Polanka nad Odrou
(LBC c Polanka nad Odrou).
Celková délka ÚSES lokální úrovně podél toku „Mexický potok“ (od hranice s k. ú. Vřesina u Bílovce po hranici s k. ú. Polanka nad Odrou) měří v k. ú. Klimkovice 2,10 km.

Vysvětlivky tabulek vymezení ploch skladebných částí ÚSES:
označení části ÚSES:
Je uvedeno označení skladebné části ÚSES podle popisu [zeleně kurzívou v II.2. a) Koordinační výkres], tučně jsou psány názvy biocenter, mezilehlé jednoduché biokoridory jsou popsány názvy sousedních biocenter. V závorce jsou uvedeny pracovní identifikační názvy na sousedících katastrálních
územích.
význam:
RBC
RBK
RBK, BC mezilehlé
LBC
LBK
rozměr:
výměra

= biocentrum regionální
= biokoridor regionální
= biocentrum vložené do složeného biokoridoru regionálního
= biocentrum lokální
= biokoridor lokální.

Kurzívou jsou psány výměry podle měření.

funkčnost:
členěno na - existující (funkční, částečně funkční, málo funkční)
- částečně existující (nedostatečně funkční)
- chybějící (nefunkční).
poznámka:
Uvedeny případné doplňující či vysvětlující informace.
plochy ÚSES:
Výčet ploch vymezených územním plánem tvořících skladebnou část ÚSES.

ÚSES minimální (nezbytný) – regionální
Regionální biokoridor RBK 590. Cílové ekosystémy: „hydrofilní, hydrofilní, mezofilní hájové“ (podle 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
označení
části ÚSES

význam

Klimkovice 1

RBK,
BC mezilehlé
RBK,
BC mezilehlé

Klimkovice 2

výměra
ha

funkčnost

3,03

chybějící

U/1

3,64

chybějící

U / 2,
U / 3,
U/4
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Klimkovice 1
– 247 U Klimkovic

RBK jednoduchý

2,83

chybějící

U / 5,
U / 6,
U / 7,
U/8

Regionální biocentrum RBC 247 U Klimkovic. Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové“ (podle
'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
označení
části ÚSES

význam

247 U Klimkovic

RBC

výměra
ha

funkčnost

24,13

částečně
existující

poznámka

plochy
ÚSES
U / 9,
U / 10,
U / 11,
U / 12,
U / 13,
U / 51

Regionální biokoridor RBK 628. Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, hydrofilní, hydrofilní“ (podle 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
označení
části ÚSES

význam

247 U Klimkovic
– Klimkovice 3
Klimkovice 3

RBK jednoduchý
RBK,
BC mezilehlé
RBK jednoduchý
RBK,
BC mezilehlé
RBK jednoduchý

Klimkovice 3
– Klimkovice 4
Klimkovice 4
Klimkovice 4
– 255 ˇÚdolí Polančice

výměra
ha

funkčnost

1,85

chybějící

6,63

chybějící

3,00

chybějící

4,02

částečně
existující
částečně
existující

2,79

poznámka

plochy
ÚSES
U / 14,
U / 15
U / 16
U / 17,
U / 18
U / 19,
U / 20
U / 22,
U / 23,
U / 24,
U / 25,
U / 52

Regionální biocentrum RBC 255 Údolí Polančice. Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, mezofilní bučinné“ (podle 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném
k dubnu 2015).
označení
části ÚSES

význam

255 Údolí Polančice

RBC

výměra
ha

funkčnost

poznámka

29,03

částečně
existující

část v k. ú. Olbrami- U / 27
ce, k. ú. Čavisov
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ÚSES požadovaný (rozšířený) – lokální
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro územní systém ekologické stability krajiny
přebírá plochu zahrnutou do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění)
KPÚ. Její vymezení je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna
2011), tj. požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn
pro zpracovatele“.
označení
části ÚSES

význam

Klimkovice 8

biocentrum

výměra
ha

funkčnost

poznámka

plochy
ÚSES

13,20

chybějící

výměra
ha

funkčnost

poznámka

částečně
existující
částečně
existující
částečně
existující
částečně
existující

část v k. ú.Vřesina u U / 28,
Bílovce
U / 29b
U / 29a

koncové

U / 32,
U / 33,
U / 34,
U / 35

výměra
ha

funkčnost

poznámka

plochy
ÚSES

1,06

částečně
existující

výměra
ha

funkčnost

poznámka

částečně
existující
částečně
existující

část v k. ú.Vřesina u U / 38
Bílovce
U / 39,
U / 40

U / 53

Podél toku potoka Rakovec.
označení
části ÚSES

význam

(a Vřesina u Bílovce)
– Klimkovice 5
Klimkovice 5

LBK

4,38

LBC

5,37

Klimkovice 5
– Klimkovice 6
Klimkovice 6

LBK

7,09

LBC

8,06

plochy
ÚSES

U / 30

Propojení lokálních biokoridorů.
označení
části ÚSES

význam

Klimkovice 5
– Klimkovice 7

LBK

U / 37

Podél toku „Mexický potok“.
označení
části ÚSES

význam

(b Vřesina u Bílovce)
– Klimkovice 7
Klimkovice 7

LBK

1,09

LBC

3,72
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Klimkovice 7
– (c Polanka nad Odrou)

LBK

3,55

částečně
existující

část přes zastavěné
území

U / 41,
U / 42,
U / 43,
U / 44,
U / 45,
U / 46,
U / 47,
U / 48,
U / 49,
U / 50

Odůvodnění k I.1. e4) Prostupnost krajiny
V II.2. a) Koordinační výkres jsou zobrazeny místní a účelové komunikace, polní a lesní cesty, úseky značených cyklistických turistické tras a jedné značené turistické trasy (zelené).
V k. ú. Klimkovice není vyznačena žádná lyžařská ani jezdecká turistická trasa.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) ve všech vazbách a vzájemných souvislostech
příslušejících územnímu plánu řeší dopravní infrastrukturu celého území města, tj. včetně
nezastavěného území k. ú. Klimkovice. Pro zlepšení dopravní dostupnosti i prostupnosti vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro místní (obslužné) komunikace
a pro veřejně přístupné účelové komunikace. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
také vymezuje zastavitelné plochy pro nové samostatné stezky pro chodce, pro cyklisty sloužící pro napojení odlehlé zástavby (Hýlov - Sanatoria; Josefovice; Václavovice) a další pro
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (pro vycházkové cesty). Realizací územním plánem
navržených změn v území pro chodce, pro cyklisty dojde k podstatnému zlepšení prostupnosti
krajiny člověkem. Viz část 'Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura' kapitoly
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) z důvodů prostupnosti krajiny zvěří v nezastavěném území vymezuje Plochy zemědělské – s četným průchodem zvěře, ve kterých výslovně
vylučuje umísťování oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.). Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) nevylučoval možnosti umísťování oplocení v ostatních druzích
ploch vymezených v nezastavěném území, jako dostačující se projektantu jevila omezení vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o
lesích). Viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití …'. Na základě vyhodnocení výsledků projednání územního
plánu byl podle ustanovení § 53 stavebního zákona pravený návrh ÚP Klimkovice z dubna
2015 projektantem upraven a doplněn v únoru 2016 v rozsahu pořizovatelem 29. ledna 2016
zaslaných pokynů k úpravě návrhu územního plánu. Podle navazujícího stanoviska Magistrátu
města Ostravy, Odboru ochrany životního prostředí č.j. SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26.
ledna 2016 byla provedena úprava návrhu územního plánu:
- u ploch s rozdílným způsobem využití vymezených jako P-US Plochy přírodní – územní
systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný) a N-US Plochy smíšené
nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený),
bylo doplněno v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ o „– umístění
oplocení“ výrokové části ÚP Klimkovice v článku 'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …'.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

104

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Je popsáno v kapitole 'II.1. 10.3 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu podle
ustanovení § 53 stavebního zákona'.

Odůvodnění k I.1. e5) Plochy pro protierozní opatření, ochranu před povodněmi
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji jeho přírodního dědictví. Vymezuje
plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) pro plochy s funkcí zadržování srážkových vod, pro půdoochranná a protierozní opatření apod. Stanovuje druh plochy: Plochy
jiné a zvláštní – izolační a ochranná zeleň (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu a podle požadavků
orgánů samosprávy města nově vymezuje plochy ochranné a izolační zeleně v okolí jižního
(tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice D1.
Podrobně viz část 'Odůvodnění k I.1. e2) Vymezení ploch dalších změn v území (kromě
ploch pro ÚSES)' této kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny,
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy
staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla). Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) pro ochranu před povodněmi vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch, jejichž vymezení je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání,
výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení,
stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Podrobněji viz část 'Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura' pod podnadpisem Technická infrastruktura – Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami
této kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně'.

Odůvodnění k I.1. e6) Plochy rekreace v krajině
ÚP Klimkovice vytváří územní předpoklady pro denní a krátkodobou rekreaci obyvatel Klimkovic v zastavěném území. Nezastavěná území jsou většinou zemědělsky užívána – nejčastější je orná půda, V západním okraji území na svazích hlubokého údolí Polančice a v severním
okraji v pramenném území potoka Rakovec jsou větší celky lesních porostů – na areál Sanatorií Klimkovice navazuje významný komplex lesů lázeňských (převážně v k. ú. Vřesina u Bílovce), ale i v k. ú. Klimkovice část lesních pozemků v blízkosti sanatorií jsou lesy zvláštního
určení - lesy lázeňské.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) nevymezuje v nezastavěném území žádné
obecně přístupné (bez prostorového a časového omezení vstupu) plochy s možností zařízení
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sloužících rekreaci a využívání volného času (rekreační a odpočinkové louky, svahy pro sáňkování apod.), nebyla potřeba je vymezit. Vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy dopravní
infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace s bližším určením využití ploch pro
stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní napojení odlehlé zástavby (Hýlov - Sanatoria;
Josefovice; Václavovice) a zpřístupnění atraktivních částí krajiny (vycházkové cesty). Realizací územním plánem navržených změn v území pro chodce, pro cyklisty dojde
k podstatnému zlepšení prostupnosti krajiny člověkem a tím i rekreačního užívání krajiny.

Odůvodnění k I.1. e7) Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin
V k. ú. Klimkovice není stanoveno žádné chráněné ložiskové území ani žádný dobývací prostor.
Do k. ú. Klimkovice zasahuje ložisko nevyhrazených nerostů (plocha) ID: 3013400 „Václavovice; Štěrkopísky“. ÚP Klimkovice na části tohoto ložiska – na části pozemku parc. č. 4098
k. ú. Klimkovice – vymezuje jednu zastavitelnou plochu jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Velmi okrajově do k. ú. Klimkovice zasahuje ložisko nebilancované (plocha) ID: 5061500
„Klimkovice-Fonovice; Cihlářská surovina, Štěrkopísky“.
ÚP Klimkovice nevymezuje změny v území pro povrchovou těžbu nerostných surovin.

II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud
je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení,
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území Klimkovic. V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz
ustanovení § 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) ÚP Klimkovice pro vedení technické
infrastruktury vymezuje trasy vedení veřejné technické infrastruktury. V souladu
s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP Klimkovice stanovuje i další jiné
druhy ploch s rozdílným způsobem využití. Za stávající způsob využití ploch považuje jejich
skutečné (reálné) využití v době vypracovávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011)
s dílčími aktualizacemi k době vypracovávání upraveného návrhu (z dubna 2015).
Počet druhů ploch vymezených územním plánem pro řešené území vyplývá z potřeby stanovení odlišných územních podmínek – nároků na stávající či budoucí pozemky staveb, zařízení
v plochách a z potřeby stanovení odlišných základních podmínek ochrany krajinného rázu
(výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) v plochách, případně z potřeby
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jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona (výslovné vyloučení
umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území).
ÚP Klimkovice kromě pojmů (odborných výrazů) stavebního zákona a prováděcích právních
předpisů k němu (zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb.) používá také pojmy, které jsou běžné
v procesu územního plánování využívaných právních předpisech (souvisejících zvláštních
zákonech, vyhláškách), normách atd., nebo jde o pojmy obecně užívané v odborných kruzích.
Tj. jde o pojmy, jejichž význam plyne zejména z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti – myšlenkového obsahu nebo významu přisuzovaného v odborných kruzích. Projektantem ÚP Klimkovice použité pojmy jsou obvykle ve smyslu užívání či vysvětlení veřejně
přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje (např. Principy a pravidla
územního plánování Kapitola C. Funkční složky; Limity využití území; Judikatura; 1000 otázek ke stavebnímu právu; Slovník územního rozvoje atd. – www.uur.cz). Upřesňující vysvětlení, tj. výsledek rozborů a rozvah, kterými se projektant řídil při svém výkladu či hodnocení
pojmů, včetně pojmů právních.
ÚP Klimkovice užívá pojem „zařízení“ ve smyslu organizační jednotka, tj. ve stejném smyslu
jako vyhláška č. 501/2006 Sb., a nikoliv ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 2 stavebního zákona.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v příslušných druzích ploch při stanovování
podmínek pro využití ploch vychází a dodržuje rámcové podmínky dané ustanoveními příslušných paragrafů části druhé vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Slovní spojení „které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území“ vychází ze znění § 8 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006
Sb. „… lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, …, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“.
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu
nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání) ani mu nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého životního prostředí
(podmínky ochrany proti hluku, způsob likvidace odpadních vod, způsob vytápění a druh paliva atd.), nestanovuje druh, umístění, profil, místa napojení atd. vedení technické infrastruktury. Předmětem územního plánu není vymezování stavebních pozemků, tj. vymezení a určení
pozemku, jeho části nebo souboru pozemků k umístění stavby – viz ustanovení § 2 odstavec 1
písmeno b) stavebního zákona. Územnímu plánu přísluší stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (stanovení výškové regulace zástavby,
stanovení charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a stanovení intenzity jejich využití) ve vymezených plochách.
Základním hlediskem pro vymezování ploch územním plánem je umožnit jejich víceúčelové
využití bez vzájemného rušení se svým charakterem neslučitelnými činnostmi, jinými slovy
pokud možno umožnit polyfunkční využití ploch. Základní druhy ploch (tj. druhy jmenovitě
uvedené v § 4 až § 19) jsou proto vyhláškou č. 501/2006 Sb. určeny s ohledem na převažující
využití, nikoliv na jediné možné využití. Účelem ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. určených požadavků na využívání území je územním plánem stanovit strukturu členění území a ponechat
podrobnější řešení na řízení vedená stavebními úřady s využitím detailnějších podkladů a informací (text podle 'Odůvodnění', MMR ČR k vyhlášce č. 501/2006 Sb.). Projektantu územIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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ního plánu nepřísluší předjímat hodnocení a výklad pojmů běžně užívaných v procesu územního plánování a stavebního řádu, tj. předurčovat úvahy, kterými se správní orgány budou řídit
při rozhodování v území.
Územnímu plánu nepřísluší určovat stavební pozemky, zastavitelné pozemky ani nezastavitelnost pozemků. Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „(2) Ustanovení části druhé
této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a
čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které
jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách,
se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.“.
Územní plán neřeší plochy změn využití nestavební povahy v těch případech, kdy se nemění
zařazení plochy (druh plochy s rozdílným způsobem využití) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., tj. neřeší např. záměry či potřeby převodů orné půdy na trvalé travní porosty,
na sady, zahrady apod., neřeší podmínky pro výsadbu stromů a keřů (skupiny dřevin, stromořadí) apod.
ÚP Klimkovice pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití určuje převažující účel
využití (pokud bylo možné jej stanovit), jsou stanoveny podmínky pro využití ploch (přípustné využití, nepřípustné využití, případně i podmíněně přípustné využití) pro členění ploch na
pozemky staveb, zařízení v souladu s ustanovením § 3 odstavec 2 písmeno a) vyhlášky
č. 501/2006 Sb.: „ … plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot,“. Plochou je část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí – viz ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona. V územním plánu jsou plochy vymezeny s ohledem
na stávající nebo na požadovaný způsob jejich využití a na jejich význam – viz ustanovení § 3
odstavec 2 písmeno b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ÚP Klimkovice stanovuje převažující účel využití druhově určených ploch (pokud bylo možné
jej stanovit) a za převažující považuje zastoupení pozemků uvedené činnosti alespoň na 60 %
výměry vymezené plochy.
Projektantem územního plánu jsou za zastavitelné plochy považovány vymezené změny v
území – plochy určené k zastavění včetně ploch vymezených pro stavby dopravní infrastruktury, pro vodní díla. Tj. zastavitelné plochy jsou všechny ty územním plánem vymezené změny
v území, na kterých se předpokládá řízeními vedenými podle stavebního zákona umísťování
staveb, zařízení vyžadujících plochu na zemském povrchu zobrazitelnou v měřítku výkresů
územního plánu (1 : 5 000).
Projektantu přísluší odůvodnit svůj návrh řešení územního plánu, nepřísluší mu hodnotit ani
odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
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II.1. 7.6.1 Rozbory a rozvahy projektanta k pojmům užitým při stanovování podmínek
využití ploch s rozdílným způsobem využití
Při popisu ploch a stanovování podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
ÚP Klimkovice kromě pojmů (odborných výrazů) stavebního zákona a prováděcích právních
předpisů k němu (zejména vyhláška č. 501/2006 Sb.) používá také pojmy, které jsou běžné
v procesu územního plánování využívaných právních předpisech (souvisejících zvláštních
zákonech, vyhláškách), normách atd., nebo jde o pojmy obecně užívané v odborných kruzích.
Tj. jde o pojmy, jejichž význam plyne zejména z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti – myšlenkového obsahu nebo významu přisuzovaného v odborných kruzích. Projektantem ÚP Klimkovice použité pojmy jsou obvykle ve smyslu užívání či vysvětlení veřejně
přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje (např. Principy a pravidla
územního plánování Kapitola C. Funkční složky; Limity využití území; Judikatura; 1000 otázek ke stavebnímu právu; Slovník územního rozvoje atd. – www.uur.cz).
Zde jsou uvedena případná upřesňující vysvětlení k řešení podmínek využití ploch, tj. jde o
výsledek rozborů a rozvah, kterými se projektant řídil při svém výkladu či hodnocení pojmů,
včetně pojmů právních.
Stavební zákon nedefinuje jím používaný pojem „pozemek“ a používá jej ve více významech,
které je u příslušných ustanovení nutno vykládat v kontextu celého zákona a právního řádu
jako takového, nikoliv izolovaně. Podle občanského zákoníku je pozemek nemovitost.
V ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona zcela nezpochybnitelně je pojem
„pozemek“ použit ve smyslu definice katastrálního zákona. ÚP Klimkovice v těch případech,
kdy pojem používá v tomto významu, užívá slovní spojení „pozemek/parcela“ nebo „dotčené
pozemky parc. č.“ apod. V ostatních případech je v ÚP Klimkovice pojem „pozemek“ užíván
ve stejném smyslu jako je užíván v ustanoveních části druhé vyhlášky č. 501/2006 Sb. – např.
„pozemek stavby, zařízení občanského vybavení“ apod. Tj. ÚP Klimkovice při stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou za pozemky stavby, zařízení
považovány budoucí zastavěné stavební pozemky [tj. ve smyslu ustanovení § 2 odstavec 1
písmeno c) stavebního zákona].
ÚP Klimkovice stanovuje rozmezí výměry pro vymezování pozemků rodinných domů a pozemků staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství nebo chovatelství, pro ostatní
druhy zástavby je nestanovuje. Za pozemek rodinného domu a pozemek stavby pro zemědělství sloužící pro drobné pěstitelství nebo chovatelství [při naplňování požadavku bodu I. 1
písmeno f) 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.'] jsou ÚP Klimkovice považovány budoucí
zastavěné stavební pozemky [ve smyslu ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona] „zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý
celek s obytnými a hospodářskými budovami“, tj. včetně přilehlých zahrad atd.
Stavby pro bydlení – bytové domy, rodinné domy jsou určeny ustanovením § 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. Bytové domy nízkopodlažní podle obvyklé konvence je zástavba do čtyř nadzemních podlaží (Slovník územního rozvoje – digitální publikace na stránkách Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz).
Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, na základě požadavku zástupců orgánů samosprávy města Klimkovice, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro plochy vymezené jako Plochy bydlení – rodinné domy
(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a vymezené jako Plochy smíšené obytné – městské, Plochy
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smíšené obytné – městské lázeňské a Plochy smíšené obytné – venkovské (§ 8 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) stanovuje nepřípustné využití: pozemky bytových domů.
Stavby pro rodinnou rekreaci jsou blíže určeny ustanovením § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Podle 'Odůvodnění', MMR ČR k vyhlášce č. 501/2006 Sb., pojem „stavba pro rodinnou rekreaci“ nahradil nevyhovující dřívější pojem obecně závazného předpisu „stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata)“.
V katastru nemovitostí se eviduje u budov způsob využití stavby. V katastrální vyhlášce (viz
'Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.', 4. Způsob využití stavby) je u stavby pro rodinnou rekreaci uvedeno: „Stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají
požadavkům na rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou
rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [§ 2
písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.]; například rekreační domek, chata, rekreační chalupa,
zahrádkářská chata.“. ÚP Klimkovice za stavby pro rodinnou rekreaci považuje jen budovy
k tomuto účelu určené (stávají stavby jen takto evidované v katastru nemovitostí), tj. budovy,
které mají i jednu nebo více pobytových místností, ale nemají žádný byt nebo ubytovací jednotku.
Podle zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony,
tj. podle stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013, jeho části Čl. II Přechodná
ustanovení, bod 4: „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se
nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny; …“.
Smysl ustanovení bodu 4 Čl. II je blíže vysvětlen v 'Důvodová zpráva' (MMR ČR únor 2011,
k návrhu novely stavebního zákona): „Ustanovení souvisí se změnou § 36 odst. 3 a § 43
odst. 3 stavebního zákona. Zásady územního rozvoje a územní plán slouží k hledání koncepčních řešení a neobsahují detailně prověřené záměry. Detailní řešení je prověřováno později,
tj. při pořizování navazující územně plánovací dokumentace nebo v rámci navazujících správních řízení.“. Projektant ÚP Klimkovice v článku '19. OB2 Ostrava' k dubnu 2015 účinného
znění 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' uvedené omezení na využití území
„Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby
na rekreační chalupy“ považuje uvedený požadavek za příslušející nikoliv územnímu plánu
(není v souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013),
ale jinému nástroji územního plánovaní – řízení vedeným stavebními úřady. Územnímu plánu
nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání). Projektant ale uvedený
dokument dodržuje a v příslušných druzích ploch upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben
2015) stanovuje přípustné využití „pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci“ a nepřípustné využití „pozemky nových staveb pro rodinnou rekreaci“.
Součástí každodenních a krátkodobých volnočasových aktivit obyvatel je i zahrádkaření –
drobná (tj. samozásobitelská) pěstitelská nebo chovatelská činnost (viz Principy a pravidla
územního plánování Kapitola C. Funkční složky C.6 Rekreace – www.uur.cz).
V Klimkovicích tato každodenní a krátkodobá rekreační činnost probíhá v četných samostatných soukromých zahradách – ležících v zastavěném území i v nezastavěném území (tj. ve
volné krajině, ale převážně v návaznosti na zastavěné území či v jeho blízkosti) – s nevelkými
budovami, často i neevidovanými v katastru nemovitostí. ÚP Klimkovice tyto stávající zahrady považuje za „pozemky staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství nebo chovatelství“, v plochách převažuje zemědělská rostlinná produkce. Pro takovýto účel využití –
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v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – ÚP Klimkovice stanovuje
jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy jiné a zvláštní – zahrádkové kolonie.
Za stavby pro zemědělství sloužící pro drobné pěstitelství ÚP Klimkovice považuje nevelké
budovy, které nejsou stavbami určenými pro rodinnou rekreaci, ale většinou svým charakterem odpovídají stavbám uvedeným v § 103 odstavec 1 písmeno e) pod číslem 1 stavebního
zákona.
Za stavby pro zemědělství sloužící pro drobné chovatelství ÚP Klimkovice považuje nevelké
budovy, které svým charakterem odpovídají stavbám uvedeným v § 103 odstavec 1 písmeno
e) pod číslem 3 stavebního zákona.
Občanské vybavení je nejvíce různorodé z urbanistických funkčních složek sídel. Je představováno velmi rozsáhlým souborem různých zařízení s obslužnou funkcí. Podle druhů činností
jsou zařízení členěna na obory zařízení a tyto obory jsou pak dále členěny na druhy (viz např.
Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky C.4 Občanské vybavení –
www.uur.cz). Občanské vybavení je v územním plánování prvotně členěno podle příslušnosti
k veřejné infrastruktuře, tj. občanské vybavení zřizované a užívané ve veřejném zájmu [viz
ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno k) stavebního zákona] a ostatní, pro které je
ÚP Klimkovice používáno slovní spojení „neveřejné infrastruktury a komerční“.
Jednotlivé druhy zařízení občanského vybavení mají rozdílné požadavky na kvalitu, rozsah a
lokalizaci svých pozemků. S ohledem na specifické podmínky na polohu v území jsou
v územních plánech obvykle samostatně vyčleněny alespoň hřbitovy (lokality jsou podmíněny
vhodnými hydrogeologickými podmínkami a vyžadují klidné, nehlučné umístění, dobrou dopravní dostupnost), dále zařízení tělovýchovy a sportu a také rozsáhlejší areály zdravotnictví
(nemocnice, léčebny, lázeňské komplexy apod.). Areály tělovýchovy a sportu kromě specifických požadavků podle jednotlivých druhů jsou obvykle zdrojem hluku a tím snižují kvalitu
prostředí (dříve „pohoda bydlení“) v jejich blízkosti. Jejich venkovní zařízení by měla být
umístěna v dobře provětrávaných (nikoliv však větrných) územích a nezanedbatelná je i dopravní dostupnost lokality. Areály zdravotnictví musí respektovat kvalitu vnějšího prostředí,
topografii lokality, dopravní dostupnost, příslušnou technickou infrastrukturu. Viz také 'Odůvodnění k I.1. d4) Občanské vybavení' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Jako „veřejná prostranství (samostatné plochy)“ jsou v ÚP Klimkovice nazývány veřejně přístupné plochy s obecným užíváním (bez prostorového a časového omezení vstupu, obecné
užívání je bezplatné) kromě ploch dopravní infrastruktury města. Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) zahrnují velmi nesourodé nároky na pozemky staveb, zařízení v nich.
V územních plánech veřejně přístupné plochy jsou obvykle podle převažujících činností členěny na plochy pro shromažďování (náměstí, náves, plochy trhového prodeje apod.), pro veřejnou zeleň (zeleň v nich má dominující funkci) a pro hřiště a herní plochy (pro děti, pro dospívající a mládež, pro rekreační sportovní činnosti apod.). Viz také 'Odůvodnění
k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d)
Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Stavby, zařízení pro výrobu a skladování [blíže určené ustanovením § 3 písmeno e) vyhlášky
č. 268/2009 Sb.] jsou v ÚP Klimkovice rozlišeny – dále členěny podle vlivů na své okolí, tj.
zda svým provozem a technickými zařízeními narušují kvalitu prostředí souvisejícího území
či zvyšují dopravní zátěž v území (viz § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zda případné negativní
vlivy mají i na cizí pozemky (viz § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) kromě pozemků pozemních
komunikací.
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Stavby, zařízení pro zemědělství [blíže určené ustanovením § 3 písmeno f) vyhlášky
č. 268/2009 Sb.] jsou v ÚP Klimkovice rozlišeny – dále členěny podle vlivů na své okolí, tj.
zda svým provozem a technickými zařízeními narušují kvalitu prostředí souvisejícího území
či zvyšují dopravní zátěž v území (ve smyslu § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zda mají případné negativní vlivy i na cizí pozemky (ve smyslu § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) kromě pozemků pozemních komunikací. ÚP Klimkovice považuje za stavby, zařízení pro zemědělství i
„zemědělské stavby“ (uvedené např. v § 103 stavebního zákona, v § 11 vyhlášky č. 501/2006
Sb., v katastrální vyhlášce – 'Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.', 4. Typ a způsob využití
stavby).
Pojem „stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa“ [zvolený podle ustanovení § 194 písmeno b)
stavebního zákona] ÚP Klimkovice užívá i pro „stavby, zařízení pro lesnictví“ (viz § 18 stavebního zákona), „stavby pro hospodaření v lesích“ (viz § 79 odstavec 2 stavebního zákona),
„stavby, zařízení lesního hospodářství“ (viz § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a případně i „jiná
stavba“ (viz katastrální vyhláška – 'Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.', 4. Typ a způsob využití stavby). Pro shodnou problematiku použití odlišných názvů v jednotlivých platných předpisech nebo v nich nedostatečné určení (definování) bez návaznosti na jiné platné předpisy je
obecný problém úrovně předpisů, nikoliv problém ÚP Klimkovice. Pojem „stavby, zařízení
pro plnění funkcí lesa“ (skupina staveb pro lesnictví) je zcela jistě „širší“ než skupina staveb,
kterou vymezuje dosud platná (duben 2015) vyhláška č. 433/2001 Sb. – ta neobsahuje např.
budovy sloužící jako sklady nářadí a materiálu pro lesnické práce, pro výkon práva myslivosti
apod.

II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití
Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití je v ÚP Klimkovice určen převažující
účel využití (pokud bylo možné jej stanovit), jsou stanoveny podmínky pro využití ploch (přípustné využití, nepřípustné využití, případně i podmíněně přípustné využití) pro členění ploch
na pozemky staveb, zařízení.
Návrhy zařízení obchodního prodeje s budovami o výměře větší než 1 000 m2 (tj. v rozsahu
uvedeném v § 4 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) mohou významně ovlivnit rozložení a
dostupnost zařízení obchodního prodeje, proto možnost vymezení jejich pozemků má být
vždy řešena tak, aby byly předmětem projednávání v územních plánech ve všech komplexních
souvislostech za účasti veřejnosti (text podle 'Odůvodnění', MMR ČR k vyhlášce č. 501/2006
Sb.). ÚP Klimkovice – po zohlednění velikosti a polohy Klimkovic ve struktuře osídlení –
nepřipouští členění ploch na pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než
1 000 m2.
ÚP Klimkovice nepřipouští vymezené druhy ploch členit na pozemky výroben elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie. V řešeném území se jeví jako nevhodné – ovlivňují kvalitu
prostředí (pohodu v území) svými rušivými vlivy (podle druhů zařízení: světelnými odlesky a
oplocením zemědělských pozemků; zneklidňujícími efekty neustále se pohybujících částí a
světelnými záblesky; zápachem apod.), vyvolávají změnu krajinného rázu, změnu zemědělské
rostlinné produkce (energetické plodiny) atd. a zejména nevytváří nová pracovní místa
v území Klimkovic. Tj. nenaplňují hlavní důvod, proč ÚP Klimkovice umožňuje členění
ploch na pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování. Projektantu ÚP Klimkovice se
zejména jeví jako nevhodné z hlediska ochrany lázeňského místa a to i přesto, že je
v současnosti (duben 2015) platný a účinný právní předpis Nezbytné prozatímní ochranné
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63-433-23.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997,
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které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona, výslovně nevylučuje.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) ve vymezených druzích ploch stanovuje jako
nepřípustné využití plochy členění na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V plochách vymezených jako Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) je to z důvodů ochrany kvalitní zemědělské půdy, především orné půdy podle článku 14a části '2.2 Republikové priority'
Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Další omezení vzniku nových lesních pozemků – v ÚP Klimkovice
v příslušných druzích ploch stanovením podmíněně přípustné využití – vyplývá ze zachování
možností stavebního využití ploch, tj. aby vzdálenost 50 m od budoucího lesa nesnížila či
dokonce úplně neznemožnila stavební využití pozemků v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Zastavěné území a zastavitelné plochy slouží a mají sloužit především stavebnímu využití. Vyplývá to např. z ustanovení § 18 stavebního zákona „Územní plánování …
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území …“ a z Aktualizace č. 1
PÚR ČR článku (38) „… je nutno sledovat zejména: b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území …“ i z dalších předpisů (např. z aktuálního – duben 2015 –
znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).
Pro jednotlivé druhy ploch jsou ÚP Klimkovice stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. S ohledem na stávající charakter
území a jeho současnou zástavbu ÚP Klimkovice stanovuje základní podmínky prostorového
uspořádání pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené plochy) a nikoliv
jen pro konkrétní zastavitelné plochy:
- Výšková regulace zástavby je stanovena vymezením výškové hladiny zástavby, tj. výškami
budov zaokrouhlenými na celé metry nad terénem pozemku stavby, zařízení. Výškové hladiny jsou stanovené pro zástavbu novými budovami a případnými změnami dokončených
staveb – nástavbami, kterými se budovy zvyšují.
Územním plánem stanovené hodnoty výškové hladiny zástavby pro jednotlivé druhy ploch
vycházejí z výšek stávajících budov v území Klimkovic a z konfigurace terénu zastavěného
území a zastavitelných ploch.
- Charakter zástavby (= souhrn příznačných vlastností, znaků – ráz – zastavění určitého území; např. vilová čtvrť, „panelové sídliště“ apod.) ÚP Klimkovice ve vymezených plochách
speciálně nestanovuje. Pro území celých Klimkovic se po zohlednění stavebního vývoje
jeví jako dostačující zbývající územním plánem stanovené základní podmínky prostorového uspořádání vymezených ploch. ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití
(druhy ploch) v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území Klimkovic. Toto podrobnější členění ploch
vychází i ze stávající zástavby území, tj. obvykle vyjadřuje i charakter zástavby jednotlivých druhů ploch. Např. Plochy smíšené obytné podrobněji člení na: – historického jádra
města; – městské; – městské lázeňské; – venkovské.
Strukturu (formu) zástavby (= způsob uspořádání prvků, částí nebo složek a jejich vzájemných vztahů určitého území) ÚP Klimkovice stanovuje jen pro zástavbu rodinnými domy,
tj. pro vymezené plochy s přípustným využitím s „- pozemky rodinných domů“.
V návaznosti na stávající zástavbu území Klimkovic, historickým vývojem i současností
ovlivněné a ověřené požadavky vyplývajícími z praktických zkušenosti samosprávy města,
bylo projektantem posouzeno a vyhodnoceno jako nejvhodnější v příslušných plochách
strukturu zástavby stanovit (omezit) jen na rodinné domy samostatně stojící (tzv. „izolované“ či „samostatné“), případně dvojdomy, tj. bez možnosti umísťování rodinných domů řadových, atriových atd. Struktura zástavby není ÚP Klimkovice stanovena pro druhy ploch
bez možnosti využití pro pozemky rodinných domů, jako dostačující se jeví zbývající
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územním plánem stanovené základní podmínky prostorového uspořádání vymezených
ploch.
- Rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovuje pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů a stavebních
pozemků staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství nebo chovatelství, nestanovuje rozmezí výměry stavebních pozemků jiných druhů staveb, zařízení.
ÚP Klimkovice za stavební pozemky rodinných domů a stavební pozemky staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství nebo chovatelství považuje budoucí zastavěné
stavební pozemky, tj. budoucí stavební parcely i další pozemkové parcely tvořící souvislý
celek s rodinným domem či stavbou pro zemědělství sloužící pro drobné pěstitelství nebo
chovatelství (obvykle pod společným oplocením či oddělené jinou formou rozhrady).
Pro nové (= odlišně od údajů katastru nemovitostí s platností ke dni nabytí účinnosti
ÚP Klimkovice) členění ploch na pozemky/parcely, tj. pro dělení a scelování pozemků, je
stanoveno rozmezí výměry budoucích zastavěných stavebních pozemků rodinných domů a
zastavěných stavebních pozemků staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství
nebo chovatelství v příslušných druzích ploch připouštějících takové využití.
Stanovené minimální velikosti pozemků staveb vychází z místních tradic s přihlédnutím
k již na pozemky/parcely rozdělených dosud nezastavěných zastavitelných ploch vymezených jako zastavitelná území (návrhové plochy) územním plánem obce (ÚPN O schváleným 18. března 2001, ve znění pozdějších změn). Tj. vychází z požadavků obvyklých velikostí pozemků ve vzájemně porovnatelných lokalitách Klimkovic a zároveň vhodných pro
velikostní kategorii a charakter celého města se zohledněním jeho dílčího členění (polohy a
vývoje jeho lokálních částí). Klimkovice jsou lázeňským místem, proto ÚP Klimkovice
vymezuje větší rozsah výměry (než je v regionu obvyklé) pozemků rodinného domu a pozemků staveb pro zemědělství sloužících pro drobné pěstitelství nebo chovatelství,
z důvodů zachování a rozvoje ploch vyhrazené zeleně. U jedné zastavitelné plochy vymezené jako Plochy bydlení – rodinné domy je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků stanovena menší minimální výměra z důvodu návaznosti na dříve
stanovené podmínky. Tato plocha byla řešena samostatnou změnou územního plánu obce a
její zastavění je v současnosti (duben 2015) připravováno podle změnou stanovených omezení.
Omezení maximální velikosti pozemku rodinného domu a pozemku stavby pro zemědělství sloužící pro drobné pěstitelství nebo chovatelství se projektantu ÚP Klimkovice jeví
jako potřebná z důvodů možnosti ekonomicky efektivně využít stávající veřejnou dopravní
a veřejnou technickou infrastrukturu a pro stanovení nezbytné budoucí dopravní a technické infrastruktury zastavitelných ploch, ale také pro prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz ustanovení § 53 odstavec 5 stavebního zákona) i budoucí prokazování potřeb vymezení dalších zastavitelných ploch (viz ustanovení § 55 odstavec 4 stavebního zákona). Omezení maximální výměry pozemku rodinného domu ÚP Klimkovice na 2 300 m2
je odvozeno z pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (pro stavbu rodinného domu pozemky do 1 200 m2) zároveň se zohledněním pro Klimkovice vhodné intenzity zástavby (hustoty zastavění) včetně zohlednění odtokových poměrů – zajištění vsakování srážkových vod. Tj. aby na zastavěných pozemcích rodinných domů nedocházelo k další významné intenzifikaci bydlení (umístění
dalšího rodinného domu) a byl tak naplňován a rozvíjen statut lázeňského místa. U jedné
zastavitelné plochy vymezené jako Plochy bydlení – rodinné domy je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků stanovena větší maximální výměra, která vyplynula z výsledku projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpraIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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covatele“. Jde o zastavitelnou plochu, která byla již vymezena jako zastavitelné území (návrhová plocha) územním plánem obce (ÚPN O schváleným 18. března 2001).
- Intenzitu stavebního využití pozemků v plochách (pozemku stavby, zařízení)
ÚP Klimkovice stanovuje v závislosti na odtokových poměrech území (při zohlednění
ochrany níže položených území) a pro zachování stávajícího rázu sídel, zároveň se zohledněním potřeb rozsahů vyhrazené zeleně nebo veřejně nepřístupné zeleně na pozemcích staveb, zařízení. Stanovuje ji percentuálním vyjádřením rozsahu zastavěné plochy pozemku
k celkové výměře pozemku stavby, zařízení. Podle ustanovení § 2 odstavec 7 stavebního
zákona „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.“.
ÚP Klimkovice stanovené intenzity stavebního využití pozemků pro jednotlivé druhy ploch
vycházejí z intenzit průměrně dosahovaných v plochách vymezených podle stávajícího
způsobu využití. ÚP Klimkovice předpokládá, že pozemky staveb, zařízení v plochách splňují či budou splňovat ustanovení části třetí a čtvrté vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Intenzita stavebního využití pozemků v plochách vymezených jako Plochy lesní – lesní
hospodářství je stanovena pro přípustné využití plochy: pozemky staveb, zařízení pro plnění funkcí lesa. Byla záměrně zvolena tak, aby pro stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa
nebylo potřeba vymezovat zbytečně velké stavební pozemky [§ 2 odstavec 1 písmeno b)] –
tyto druhy staveb nepotřebují na svém pozemku zřízení vyhrazené, ochranné, izolační
apod. zeleně a naopak je potřeba minimalizovat zábor lesních pozemků.
ÚP Klimkovice nerozlišuje mezi podmínkami prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, stanovenými pro plochy s rozdílným způsobem využití
(druhy ploch) vymezených podle požadovaného způsobu využití a vymezených podle stávajícího způsobu využití. Stejné podmínky prostorového uspořádání jsou stanovené z důvodů
budoucího shodného použití podmínek (jejich interpretace a aplikace) – po realizaci výstavby
v zastavitelných plochách a „přeřazení“ ploch do zastavěného území budoucími změnami
územního plánu.
ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových
podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území – v nezastavěném území lze např. umísťovat jen
stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu.
Upravený návrh (duben 2015) v příslušných druzích ploch náležejících k nezastavěnému
území (krajině), při stanovování podmínek pro využití ploch vychází a dodržuje rámcové
podmínky dané ustanoveními § 13 až § 17 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

II.1. 7.6.3 Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona
ÚP Klimkovice pro naplnění cíle udržitelného rozvoje území usměrňuje záměry na změny
v území, tj. koordinuje je a dává je do souladu s požadavky na kvalitu prostředí (dříve „pohoda bydlení“), na životní prostředí, na ekonomické aktivity i sociální potřeby obyvatel.
V nezastavěném území Klimkovic upřednostňuje zachování harmonických vztahů v krajině
před ekonomickými aktivitami vyžadujícími realizace staveb. ÚP Klimkovice rozlišuje vymezené plochy i podle jejich významu na zastavitelné plochy – viz ustanovení § 3 odstavec 2
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

115

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

písmeno b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. – a vymezuje hranice zastavěných území k 5. září 2014.
Zastavěné území a zastavitelné plochy slouží a mají sloužit především stavebnímu využití, tj.
pro naplnění společenských potřeb a ekonomických aktivit obyvatel – bydlení, rekreace, občanská vybavenost, výroba, doprava, technická vybavenost.
Budoucí umístění většiny staveb pro zemědělství i staveb pro plnění funkcí lesa vyžaduje vymezení zastavitelné plochy územním plánem nebo jeho následnou změnou. Záměry staveb,
zařízení pro zemědělství a někdy i pro lesnictví mohou významně ovlivnit životní prostředí
nebo narušení krajinného rázu území, proto možnost vymezení jejich budoucích pozemků je
vhodné vždy řešit tak, aby byly předmětem projednávání v územním plánu (nebo jeho změně)
ve všech komplexních souvislostech za účasti veřejnosti.
ÚP Klimkovice z důvodů prostupnosti krajiny v nezastavěném území vymezuje Plochy zemědělské – s četným průchodem zvěře, ve kterých výslovně vylučuje umísťování oplocení (ploty,
ohrady, oplocenky apod.), čímž vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti
krajiny pro volně žijící živočichy a přístupnost krajiny pro člověka. Zároveň tím omezuje nežádoucí srůstání sídel, což má v území Klimkovic dokonce regionální význam v prostoru nad
tunelem dálnice D1 (úsek ul. Husova cca od křižovatky s ul Osvobození po křižovatku s ul.
Opavská), protože tato lokalita je v širším území jediným místem umožňujícím zvěři překročení významné bariéry – oplocené dálnice. Vymezení tohoto druhu ploch je mj. v souladu s
článkem 20a části '2.2 Republikové priority' Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) nevylučoval možnosti umísťování oplocení v ostatních druzích
ploch vymezených v nezastavěném území, jako dostačující se projektantu jevila omezení vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o
lesích). Na základě vyhodnocení výsledků projednání územního plánu byl podle ustanovení
§ 53 stavebního zákona pravený návrh ÚP Klimkovice z dubna 2015 projektantem upraven a
doplněn v únoru 2016 v rozsahu pořizovatelem 29. ledna 2016 zaslaných pokynů k úpravě
návrhu územního plánu. Podle navazujícího stanoviska Magistrátu města Ostravy, Odboru
ochrany životního prostředí č.j. SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26. ledna 2016 byla provedena úprava návrhu územního plánu:
- u ploch s rozdílným způsobem využití vymezených jako P-US Plochy přírodní – územní
systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný) a N-US Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený), bylo
doplněno v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ o „– umístění oplocení“ výrokové části ÚP Klimkovice v článku 'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití …'.
Je popsáno v kapitole 'II.1. 10.3 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu podle
ustanovení § 53 stavebního zákona'.
ÚP Klimkovice výslovně vylučuje v některých vymezených plochách s rozdílným způsobem
využití (druzích ploch) nezastavěného území:
- Umísťování staveb pro zemědělství či staveb pro plnění funkcí lesa (skupina staveb pro
lesnictví), včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení. Upravený
návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vylučoval pouze umísťování staveb/budou pro zemědělství či pro plnění funkcí lesa. Na základě vyhodnocení výsledků projednání územního
plánu byl podle ustanovení § 53 stavebního zákona pravený návrh ÚP Klimkovice z dubna
2015 projektantem upraven a doplněn v únoru 2016 v rozsahu pořizovatelem 29. ledna
2016 zaslaných pokynů k úpravě návrhu územního plánu podle navazujícího stanoviska
Magistrátu
města
Ostravy,
Odboru
ochrany
životního
prostředí
č.j.
SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26. ledna 2016. Je popsáno v kapitole
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'II.1. 10.3 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu podle ustanovení § 53 stavebního zákona'.
ÚP Klimkovice vymezuje plochy jako Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) – s vlivy za hranice ploch a vymezuje plochy jako Plochy smíšené výrobní
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – výroba a skladování, občanské vybavení, tj. plochy
umožňující výstavbu i nových staveb pro zemědělství, a nejeví se potřeba dalšího umísťování v nezastavěném území.
ÚP Klimkovice stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
v koridoru pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice. Vylučuje umísťování staveb, které by mohly podstatně ztížit nebo
znemožnit realizaci vedení a zařízení veřejné technické infrastruktury, čímž je zajištěna
ochrana území pro daný záměr.
ÚP Klimkovice výslovně nevylučuje v nezastavěném území umísťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pro vodní hospodářství.

II.1. 7.6.4 Odůvodnění podrobnějšího členění druhů ploch uvedených v § 4 až § 19
vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ÚP Klimkovice stanovuje podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území města. Podrobnější členění základních druhů ploch (tj. druhů jmenovitě uvedených v
§ 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) je provedeno v těch případech, kdy členění je potřebné
z důvodu odlišných územních podmínek – nároků na stávající či budoucí pozemky staveb,
zařízení v plochách a z potřeby stanovení odlišných základních podmínek ochrany krajinného
rázu (výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) v plochách, případně z potřeby
výslovného vyloučení umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území.
ÚP Klimkovice za stávající způsob využití ploch považuje jejich skutečné (reálné) využití
v době vypracovávání návrhu řešení územního plánu (ze srpna 2011) s dílčími aktualizacemi
k době vypracovávání upraveného návrhu (z dubna 2015).
(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
B
Plochy bydlení
Jsou vymezovány za účelem zajištění podmínek pro bydlení umožňujících nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci jejich obyvatel. V územních plánech jsou plochy
bydlení obvykle členěny na plochy bytových domů (s případným dalším členěním) a na plochy
rodinných domů.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy bydlení – bytové domy (vymezené podle stávajícího způsobu využití) a Plochy bydlení – rodinné domy (vymezené podle stávajícího způsobu
využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro dvě zastavitelné plochy vymezené jako
Plochy bydlení – rodinné domy dělá výjimky při stanovení podmínek prostorového uspořádání:
- U zastavitelné plochy Z /113 je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků stanovena menší minimální výměru z důvodu návaznosti na dříve stanovené podmínky. Tato plocha byla řešena samostatnou změnou územního plánu obce a její zastavění je
v současnosti (duben 2015) připravováno podle změnou stanovených omezení.
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- U zastavitelné plochy Z /124 je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků stanovena větší maximální výměru. Tento požadavek vyplynul z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“ – vlastník
má záměr v ploše realizovat jeden rodinný dům výjimečné formy rezidenčního bydlení. Jde
o zastavitelnou plochu, která byla již vymezena jako zastavitelné území (návrhová plocha)
územním plánem obce (ÚPN O schváleným 18. března 2001).
(§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
R
Plochy rekreace
V územních plánech jsou obvykle dále členěny na plochy se stavbami pro rodinnou rekreaci
(s případným dalším členěním) a na plochy dalších druhů zařízení rekreace (také s případným
dalším členěním).
V ÚP Klimkovice nejsou vymezeny ani podle stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití plochy s převažujícím využitím se stavbami pro rodinnou rekreaci.
ÚP Klimkovice za stavby pro rodinnou rekreaci považuje jen budovy k tomuto účelu určené
(stávají stavby jen takto evidované v katastru nemovitostí) – v k. ú. Klimkovice je k dubnu
2015 evidováno celkem jen 20 budov staveb pro rodinnou rekreaci (13 s číslem evidenčním,
7 bez čp/če).
Upravený návrh (duben 2015) zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna
2011 jako Plochy rekreace (podle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), tj. dodržuje požadavky na
využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené v 'Příloha
č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), v článku '19. OB2
Ostrava'.
V Klimkovicích nebyla potřeba vymezení ploch dalších staveb, zařízení rekreace (podle stávajícího ani podle požadovaného způsobu využití).
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
OV
Plochy občanského vybavení
Občanské vybavení je v územním plánování prvotně členěno podle příslušnosti k veřejné infrastruktuře, tj. občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, a ostatní, pro
které je v ÚP Klimkovice používáno slovní spojení „neveřejné infrastruktury a komerční“.
S ohledem na specifické podmínky na polohu v území jsou téměř vždy samostatně vyčleňovány plochy s převažujícím účelem pro zařízení tělovýchovy, sportu a plochy hřbitovů.
ÚP Klimkovice ještě samostatně vyčleňuje plochy lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení:
zdravotnictví.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách stanovuje Plochy občanského vybavení s podrobnějším členěním:
- Se zařízeními veřejné infrastruktury (zřizovanými a užívanými ve veřejném zájmu) na Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu,
bez hřbitovů (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného
způsobu využití); Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
(vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury - hřbitovy (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití).
- Se zařízeními nenáležejícími do veřejné infrastruktury s podrobnějším členěním na Plochy
občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - bez převahy sportu (vymezené
podle stávajícího způsobu využití); Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a
komerční - lázeňství (vymezené podle stávajícího způsobu využití). V Klimkovicích podle
stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití nebyla potřeba vyme-
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zení ploch se zařízeními nenáležejícími do veřejné infrastruktury či komerčních, sloužících
sportu.
ÚP Klimkovice nepřipouští pozemky staveb, zařízení občanského vybavení zařízení obchodního prodeje s budovami o výměře větší než 1 000 m2 – viz odůvodnění v kapitole
'II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití'.
VP
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
ÚP Klimkovice veřejná prostranství vymezuje jen na samostatných plochách s obecným užíváním kromě ploch dopravní infrastruktury. Tyto veřejně přístupné plochy, tj. bez prostorového a časového omezení vstupu, v územních plánech jsou obvykle podle převažujících činností
členěny na plochy pro shromažďování (náměstí, náves, plochy trhového prodeje apod.), pro
veřejnou zeleň (zeleň v nich má dominující funkci) a pro hřiště a herní plochy (pro děti, pro
dospívající a mládež, pro rekreačně sportovní činnosti apod.).
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – náměstí, náves (vymezené podle stávajícího způsobu využití); Plochy veřejných prostranství
(samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně (vymezené podle stávajícího
způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – hřiště a herní plochy (vymezené podle stávajícího způsobu
využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití).
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
SO
Plochy smíšené obytné
V územních plánech jsou obvykle členěny na plochy v územích městského charakteru (s případným dalším členěním) a na plochy v územích venkovského charakteru (obvykle i s nerozsáhlými stavbami pro zemědělství a se stavbami pro rodinnou rekreaci). Kritériem vymezování je i intenzita stavebního využití území.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb a zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy smíšené obytné – historického jádra města (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití);
Plochy smíšené obytné – městské (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené
podle požadovaného způsobu využití); Plochy smíšené obytné – městské lázeňské (vymezené
podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy
smíšené obytné – venkovské (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle
požadovaného způsobu využití).
Pro Plochy smíšené obytné – historického jádra města není převažující využití stanoveno.
Jedná se centrální část města (území se záměrem vyhlášení městské památkové zóny)
s různorodými a prolínajícími se funkcemi a převažující využití není možné stanovit. Pro vymezené Plochy smíšené obytné – městské, Plochy smíšené obytné – městské lázeňské a Plochy smíšené obytné – venkovské se stanovuje jako převažující využití bydlení. Rozdíl mezi
městskými a venkovským je zejména v možnostech členění ploch na pozemky staveb, zařízení pro zemědělství.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro zastavitelnou plochu Z / 46b vymezenou
jako Plochy smíšené obytné – historického jádra města dělá výjimky při stanovení podmínek
pro využití plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání:
- Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, vyplynul požadavek ponechat využití plochy podle nynějšího územního plánu obce. tj. návrhové plochy zastavitelného území pořadové č. 109. V tabulce „Plochy navrhované
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zástavby“ v 'A. Hlavní výkres A.1 Regulativy' (ÚPN O schváleného 18. března 2001, ve
znění pozdějších změn), uvádějí regulativy výstavby pro tuto plochu: funkce plochy (druh
funkčního využití „bytové domy + vybavenost“, max. počet nadzemních podlaží „III NP“,
max. procento zastavění stavebního pozemku (zastavěné plochy a nádvoří, zpevněné plochy)
„50 %“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) při stanovení podmínek zastavitelné plochy
Z / 46b dodržuje „regulaci navrhované zástavby“ stanovenou ÚPN O schváleným 18. března
2001, ve znění pozdějších změn.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro dvě plochy přestavby P / 1a SO-M, P / 1b
SO-M vymezené jako Plochy smíšené obytné – městské dělá výjimky při stanovení podmínek
pro využití plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání:
- Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, vyplynul požadavek vymezit v jedné lokalitě dvě plochy přestavby P / 1a SO-M,
P / 1b SO-M. Jde o plochy v zastavěném území vymezeném podle ustanovení § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. k 5. září 2014. Podle aktuálních (duben 2015) záměrů má být
budova bývalé „zahradnické školy“ (ul. Komenského 215) přestavěna na bytový dům.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro plochu přestavby P / 1a SO-M vymezenou jako Plochy smíšené obytné – městské dělá výjimky při stanovení podmínek pro využití
plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání. Plocha přestavby P / 1b SO-M je
blíže určena pro zázemí bytového domu v ploše P / 1a SO-M a výjimky ze stanovení podmínek pro využití plochy ani ze stanovení podmínek prostorového uspořádání nepotřebuje.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem
Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63-43323.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona.
„Ve vnitřním lázeňském území „B“ vymezeném v čl. 1. odst. 2 pak mohou být rodinné domy
obyvatel lázeňského místa, dále stavby pro dočasné ubytování návštěvníků lázeňského místa a
přírodních léčivých lázní o kapacitě max. 20 lůžek v jednom objektu, dále jen takové provozovny a zařízení, které neporušují lázeňské klima, vegetaci, hydrologické podmínky, klid a
estetický vzhled celého lázeňského místa.“. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
proto pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské,
s převažujícím využitím: bydlení. Stanovené podmínky vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu 2015 účinného znění statutu lázeňského místa. Zejména je nepřípustné členění ploch na pozemky bytových domů, na pozemky staveb, zařízení
pro výrobu a skladování, na pozemky staveb, zařízení pro zemědělství a významné jsou i rozdíly v možnostech členění ploch na pozemky staveb, zařízení občanského vybavení.
Kromě Plochy smíšené obytné – městské lázeňské ÚP Klimkovice připouští členit další druhy
Plochy smíšené obytné na pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování a případně na
pozemky staveb pro zemědělství, ale jen takové, které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.
ÚP Klimkovice v Plochách smíšených obytných nepřipouští pozemky staveb, zařízení občanského vybavení zařízení obchodního prodeje s budovami o výměře větší než 1 000 m2, ani
pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie – viz odůvodnění v kapitole 'II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití'.
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(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
DI
Plochy dopravní infrastruktury
Ustanovení tohoto paragrafu uvádí, na co se plochy zpravidla člení, tj. vyhláška č. 501/2006
Sb. předpokládá podrobnější členění. ÚP Klimkovice do Plochy dopravní infrastruktury začleňuje pozemky všech kategorií a tříd pozemních komunikací, tj. nejen ty uvedené v § 9 odstavec 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací. Začlenění do Plochy dopravní infrastruktury a nikoliv do ploch jiného způsobu využití
se ukázalo jako nezbytné z důvodů rozhodování stavebními úřady. Jen takto je zajištěna
ochrana území pro zajištění dopravní obsluhy území v legislativou stanovených parametrech
(zejména podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) v rámci řízení vedených podle stavebního zákona. Podrobně viz 'Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura' kapitoly
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje: Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace (vymezené podle
stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití).
Všechny plochy ÚP Klimkovice vymezené jako Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace náleží k veřejné infrastruktuře (definované ustanovením § 2 stavebního zákona), tj. pozemky, stavby, zařízení dopravní infrastruktury jsou či budou zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu – pozemní komunikace jsou nebo budou veřejně přístupné.
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
TI
Plochy technické infrastruktury
Technická infrastruktura je v územním plánování prvotně členěna podle příslušnosti k veřejné
infrastruktuře (definované ustanovením § 2 stavebního zákona), tj. s pozemky, stavbami, zařízeními technické infrastruktury zřizovanými nebo užívanými ve veřejném zájmu, a ostatní
technické vybavení, tj. zařízení neveřejné infrastruktury a komerčních.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy technické infrastruktury – veřejné infrastruktury
(vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). V Klimkovicích nebyla potřeba vymezení ploch technické infrastruktury zařízení neveřejné infrastruktury a komerčních.
ÚP Klimkovice v plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (§ 10
vyhlášky č. 501/2006 Sb.) vymezuje pro vedení veřejné technické infrastruktury změny
v území - trasy vedení technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 10 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
V
Plochy výroby a skladování
V územních plánech jsou obvykle dále členěny podle charakteru výrobních zařízení (např.
plochy průmyslu, plochy zemědělské živočišné výroby apod.). V ÚP Klimkovice jsou vymezeny pro výrobu a skladování, se stavbami pro zemědělství. Pro zdůraznění možných negativních vlivů na okolí jsou nazvány: Plochy výroby a skladování – s vlivy za hranice ploch (jsou
vymezené podle stávajícího způsobu využití).
ÚP Klimkovice v Plochách výroby a skladování nepřipouští pozemky staveb, zařízení pro
výrobu a skladování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – viz odůvodnění
v kapitole 'II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití'.
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(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
SV
Plochy smíšené výrobní
V územních plánech je obvykle potřeba je členit z důvodů odlišení ploch, které mohou zahrnovat i pozemky staveb pro bydlení (viz ustanovení § 12 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006
Sb.).
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy smíšené výrobní – výroba a skladování, občanské
vybavení (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy smíšené výrobní – zemědělské usedlosti (vymezené podle stávajícího
způsobu využití).
V Plochy smíšené výrobní – výroba a skladování, občanské vybavení ÚP Klimkovice nepřipouští bydlení. Plochy smíšené výrobní – zemědělské usedlosti vymezuje pro stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení [plochy pro obdobný charakter a rozsah jaký je
uveden ve stavebním zákoně v § 188a, odstavec 1, písmeno d), tj. pro tzv. zemědělské usedlosti, rodinné farmy apod.; viz také bod 2.3 'Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.'].
ÚP Klimkovice v plochách vymezených jako Plochy smíšené výrobní nepřipouští pozemky
staveb, zařízení pro výrobu a skladování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie –
viz zdůvodnění v kapitole 'II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití'.
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
VH
Plochy vodní a vodohospodářské
V územních plánech je obvykle potřeba je členit z důvodů odlišení pro pozemky staveb, zařízení v plochách, které lze územním plánem vymezit jako veřejně prospěšné stavby pro snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami – povodněmi, tj. podle příslušnosti
k veřejné infrastruktuře (ustanovení § 2 stavebního zákona) – s pozemky, stavbami, zařízeními technické infrastruktury zřizovanými nebo užívanými ve veřejném zájmu (pro vodní díla).
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky staveb, zařízení v plochách vymezuje plochy s podrobnějším členěním: Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (vymezené podle požadovaného způsobu využití); Plochy
vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže (vymezené podle stávajícího způsobu využití).
ÚP Klimkovice výslovně nevylučuje v nezastavěném území umísťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pro vodní hospodářství.
(§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Z
Plochy zemědělské
V územních plánech bývají případně dále členěny podle charakteru území a z důvodů zajištění
prostupnosti krajiny pro člověka i pro volně žijící živočichy.
ÚP Klimkovice vymezuje v nezastavěném území (viz ustanovení § 2 odstavec 2 stavebního
zákona) plochy pro převažující zemědělské využití (obdělávání pozemků) s podrobnějším
členěním: Plochy zemědělské – rostlinná produkce (vymezené podle stávajícího způsobu využití); Plochy zemědělské – s četným průchodem zvěře (vymezené podle stávajícího způsobu
využití).
ÚP Klimkovice z důvodů prostupnosti krajiny zvěří v nezastavěném území vymezuje Plochy
zemědělské – s četným průchodem zvěře, které zahrnují zemědělsky obhospodařované pozemky bez možnosti umístění oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.). Podrobně viz část
'Odůvodnění k I.1. e4) Prostupnost krajiny' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
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V ostatním území jsou vymezeny Plochy zemědělské – rostlinná produkce. Doplnění názvu
plochy o „rostlinná produkce“ je projektantem ÚP Klimkovice uvedeno záměrně pro zdůraznění, že se nejedná o plochy staveb, zařízení zemědělské výroby, ale o zemědělsky obdělávaný
půdní fond v nezastavěném území.
V koridoru pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny, vylučuje umísťování staveb, které by mohly podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci
vedení a zařízení veřejné technické infrastruktury.
(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
L
Plochy lesní
V územních plánech jsou případně dále členěny (např. v závislosti na kategorizaci lesů).
ÚP Klimkovice vymezuje jen jeden druh (plochy vymezené podle stávajícího způsobu využití
i vymezené podle požadovaného způsobu využití) pro využití pozemků pro les a je nazván:
Plochy lesní – lesní hospodářství. Doplnění názvu plochy o „lesní hospodářství“ je projektantem ÚP Klimkovice uvedeno záměrně pro zdůraznění, že se nejedná o plochy staveb, zařízení
lesní výroby, ale především o porosty stromů a keřů lesních dřevin na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa.
Územnímu plánu nepřísluší řešit způsob hospodaření v lesích.
(§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
P
Plochy přírodní
V územních plánech bývají členěny na plochy zvláště chráněných území přírody a na plochy
pro územní systém ekologické stability krajiny minimálního (nezbytného) rozsahu, tj. pro plochy ÚSES, které lze územním plánem vymezit jako veřejně prospěšná opatření s možností
odejmutí nebo omezení práva k pozemkům podle ustanovení § 170 stavebního zákona.
ÚP Klimkovice s ohledem na odlišné nároky na pozemky v plochách vymezuje (podle požadovaného způsobu využití) plochy s podrobnějším členěním: Plochy přírodní – územní systém
ekologické stability krajiny minimální (nezbytný). V Klimkovicích nebyla potřeba vymezení
ploch zvláště chráněných území přírody – v k. ú. Klimkovice nejsou.
(§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
N
Plochy smíšené nezastavěného území
Je potřeba členit zejména z důvodů odlišení ploch s velmi různým stupněm chránění přírody a
krajiny.
ÚP Klimkovice je podrobněji člení: Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém
ekologické stability krajiny požadovaný (rozšířený) vymezené podle požadovaného způsobu
využití; Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy (vymezené podle stávajícího způsobu využití).
ÚP Klimkovice vymezuje Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické
stability krajiny požadovaný (rozšířený) pro skladebné části biokoridorů a biocenter pro ÚSES
požadovaný (rozšířený), tj. pro ÚSES, který již pro řešené území není nezbytně nutný. Podrobně viz text části 'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické
stability krajiny' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy jsou
ÚP Klimkovice vymezeny zejména pro společenstva s vyšším stupněm ekologické stability
(jejich velká část je součástí „kostra ekologické stability“). Převažující využití není stanoveno,
zahrnují různé využívání pozemků. V plochách je často zastoupena i nelesní stromová a keřová zeleň (např. remízek, úzký pruh stromů, skupina stromů, stromořadí, sad).
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(§ 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
T
Plochy těžby nerostů
V ÚP Klimkovice nejsou vymezeny ani podle stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití. V k. ú. Klimkovice nejsou žádné stávající ani požadované plochy
povrchové těžby nerostů.
(§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
SP
Plochy specifické
V ÚP Klimkovice nejsou vymezeny ani podle stávajícího způsobu využití ani podle požadovaného způsobu využití. V k. ú. Klimkovice nejsou žádné pozemky staveb, zařízení pro
ochranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězenství, skladů nebezpečných látek.

II.1. 7.6.5 Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití než uvedených v § 4 až
§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
V souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP Klimkovice stanovuje i
další jiné druhy ploch s rozdílným způsobem využití (Plochy smíšené přírodního charakteru
zastavěného území; Plochy jiné a zvláštní). Stanovení jiných druhů ploch je vyvoláno nemožností či nevhodností v k. ú. Klimkovice některé plochy zařadit do základních druhů ploch (tj.
druhů jmenovitě uvedených v § 4 až § 19) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(v souladu s § 3 odstavec 4
Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného
vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
území
ÚP Klimkovice vymezuje podle stávajícího způsobu využití Plochy smíšené nezastavěného
území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – přírodní a přírodě blízké ekosystémy. Převažující
využití není stanoveno, zahrnují různé využívání pozemků, v plochách je často zastoupena i
nelesní stromová a keřová zeleň (např. remízek, úzký pruh stromů, skupina stromů, stromořadí, sad). Pro plochy obdobného charakteru v zastavěném území, v souladu s ustanovením § 3
odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ÚP Klimkovice stanovuje další jiný druh plochy
s rozdílným způsobem využití: Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného území –
přírodní a přírodě blízké ekosystémy (vymezené podle stávajícího způsobu využití).
Stanovení tohoto druhu ploch je vyvoláno názvem a podmínkami stanovenými § 17 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. – „… nezastavěného území“ – a potřebou je vymezovat i v zastavěném území
určeném ustanovením § 2 stavebního zákona. ÚP Klimkovice je tento druh plochy stanoven
pro ochranu stávajících (dochovaných) prvků přírodního charakteru v zastavěném území.

X

(v souladu s § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Y
Plochy jiné a zvláštní
Pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji jeho přírodního dědictví, pro plochy s funkcí zadržování srážkových vod, půdoochranná a protierozní
opatření apod. ÚP Klimkovice stanovuje druh plochy: Plochy jiné a zvláštní – izolační a
ochranná zeleň (vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného
způsobu využití).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu a podle požadavků orgánů samosprávy města nově vymezuje plochy
ochranné a izolační zeleně v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice D1. Podrobně viz část 'Odůvodnění k I.1. e2) Vymezení ploch dalších změn v území (kromě ploch
pro ÚSES)' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
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stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
V území Klimkovic probíhá část každodenních a krátkodobých volnočasových aktivit obyvatel formou zahrádkaření – drobných (tj. samozásobitelských) pěstitelských nebo chovatelských činností v samostatných soukromých zahradách zejména v lokalitách k tomu
v minulosti určených, na pozemcích se stávajícími nevelkými budovami, často i neevidovanými v katastru nemovitostí. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro takovýto účel
využití stanovuje jiný druh plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy jiné a zvláštní – zahrádkové kolonie (vymezené podle stávajícího způsobu využití). Viz také kapitolu
'II.1. 7.6.1 Rozbory a rozvahy projektanta k pojmům užitým při stanovování podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití'.

II.1. 7.7 Odůvodnění k I.1. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje veřejně prospěšné stavby (tj. stavby
pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu)
s možností odejmutí nebo omezení práva k pozemkům podle ustanovení § 170 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
- Plochy pro veřejnou infrastrukturu – dopravní infrastrukturu:
Zastavitelné plochy s bližším určením stavby: místní komunikace. Jsou potřebné pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch a pro zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území.
Zastavitelné plochy s bližším určením stavby: stezka pro chodce, pro cyklisty. Jsou potřebné pro zlepšení dostupnosti zastavěných částí města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty).
Zastavitelné plochy s bližším určením stavby: účelová komunikace. Jsou to stavby vyvolané stavbami na ochranu před povodněmi.
- Plochy a trasy pro veřejnou infrastrukturu – technickou infrastrukturu:
Zastavitelnou plochu s bližším určením stavby: komunální čistírna odpadních vod. Je potřebná pro novou ČOV Josefovice.
Trasy vedení veřejné technické infrastruktury pro stavby: vedení elektřiny. Jsou potřebné
pro distribuční soustavu elektroenergetiky – pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice.
Trasy vedení veřejné technické infrastruktury, které podle potřeby obsahují stavby: vodovodní řad, kanalizační stoka, vedení elektrizační soustavy (distribuční vedení elektřiny),
plynovod, komunikačních vedení. Jsou pro veřejnou technickou infrastrukturu potřebnou
pro napojení některých ÚP Klimkovice vymezených zastavitelných ploch umožňujících
výstavbu především rodinných domů.
Zastavitelnou plochu s bližším určením stavby: stavby na ochranu před povodněmi. Jsou
určeny pro stavby ke snižování ohrožení území povodněmi, tj. pro vodní díla.
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Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy veřejně prospěšných opatření s možností odejmutí
nebo omezení práva k pozemkům.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji jeho přírodního dědictví. Pro tyto účely
převážně přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného
znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu, proto je
nevymezuje jako plochy veřejně prospěšných opatření s možností odejmutí nebo omezení
práva k pozemkům. Změny v území jsou již vykonatelné podle zákona o pozemkových úpravách, ustanovení § 12 odstavec 3.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. plochy pro ÚSES minimální (nezbytný). Pro tyto účely většinou přebírá
plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních
pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu, proto je nevymezuj jako plochy veřejně prospěšných opatření s možností odejmutí nebo omezení práva k pozemkům.
Změny v území jsou již vykonatelné podle zákona o pozemkových úpravách, ustanovení § 12
odstavec 3.
Plochy vymezené pro regionální územní systém ekologické stability krajiny v 'Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje' (vydaných 22. prosince 2010, ve znění účinném k
dubnu 2015) stanovené územně odlišně od společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav, tj. další plochy pro ÚSES minimální (nezbytný) vymezené jako Plochy přírodní, vymezuje jako veřejně prospěšná opatření s možností
odejmutí nebo omezení práva k pozemkům
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy ani opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu,
v řešeném území je nebylo potřeba vymezit.
Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ÚP Klimkovice nevymezuje žádnou plochu jako plochu pro asanaci (ozdravění) území,
v řešeném území je nebylo potřeba vymezit.
Vymezené veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
jsou zobrazeny ve výkrese:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. c)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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II.1. 7.8 Odůvodnění k I.1. h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního
zákona
Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) nevymezuje žádnou plochu jako pozemky určené územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství s možností
předkupního práva k pozemkům. V řešeném území je nebylo potřeba vymezit.
Město Klimkovice nepožaduje územním plánem stanovit možnost předkupního práva
k vymezeným plochám veřejných prostranství.
ÚP Klimkovice nevymezuje plochy veřejně prospěšných opatření s možností předkupního
práva k pozemkům – v řešeném území je nebylo potřeba vymezit.

II.1. 7.9 Odůvodnění k I.1. i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona
ÚP Klimkovice nestanovuje žádná kompenzační opatření podle ustanovení § 50 odstavec 6
stavebního zákona. ÚP Klimkovice nemá významný negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl
předmětem posouzení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (vydaných
22. prosince 2010, ve znění účinném k dubnu 2015) z hlediska těchto vlivů.

II.1. 7.10 Odůvodnění k I.1. j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
I.1., I.2. Textová část územního plánu

70 stran A4

1 : 5 000
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
8 mapových listů + legenda
I.3. b) Hlavní výkres
8 mapových listů + legenda
I.3. c)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 8 mapových listů + legenda.
I.3. d) Výkres pořadí změn v území (etapizace)
2 mapové listy + legenda.
II.1. Textová část odůvodnění územního plánu
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
II.2. a) Koordinační výkres
II.2. b) Výkres širších vztahů
II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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II.1. 7.11 Odůvodnění k I.2. a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
ÚP Klimkovice vymezuje plochu územní rezervy a stanovuje pro ni možné budoucí využití,
jehož potřebu a možnosti umístění je nutno prověřit. V plochách územní rezervy jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.
ÚP Klimkovice pro plochu vymezené územní rezervy určuje druhy ploch s rozdílným způsobem využití s uvedením bližšího určení využití. Pro vymezenou plochu územní rezervy ale
nestanovuje podmínky pro prověření stanoveného využití – pro pořízení prověřující dokumentace. Nebyla potřeba je stanovit.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem
'Nezbytné prozatímní ochranné opatření' Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63-43323.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro areál Sanatorií Klimkovice (tj. podle stávajícího způsobu využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení: zdravotnictví, a pro lázně vymezuje i plochu územní rezervy. Stanovuje pro ni možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění budoucích staveb, zařízení je nutno prověřit
– je vymezena pro tzv. III. stavbu lázní (Sanatorií Klimkovice).
Návrh územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) z r. 1984 vymezil pro lázně v lokalitě Hýlov návrhovou zastavitelnou plochu a zobrazil podle v té době dostupných podrobnějších
podkladů (studií) i umístění budoucích budov, tzv. I. až III. stavbu. Podle ÚPN SÚ schváleného 1986, který platil do r. 2001, byl dnešní pozemek parc. č. 4721 k. ú. Klimkovice součástí
zastavitelného území určeného pro lázně a byla na něm zakreslena tzv. III. stavba lázní.
V podkladech, které byly k dispozici pro vypracování konceptu územního plánu Klimkovic,
zpracovaného v r. 1994, byl uvedený pozemek stále požadován pro možné budoucí (výhledové) rozšíření lázní. ÚPN O schválený 18. dubna 2001 (tj. k dubnu 2015 platný a účinný územní plán Klimkovic) plochy „výhledu“ nevymezoval, ale možnost rozvoje lázní v něm je zajištěna tak, že je ponecháno stávající využití (zemědělské obdělávání) bez možnosti výstavby.
Při konzultacích uskutečněných v Klimkovicích k rozpracovanému návrhu územnímu plánu
ze srpna 2011 objednatel i zhotovitel ÚP Klimkovice ale došli k závěru, že na pozemku
parc. č. 4721 k. ú. Klimkovice z důvodu ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona (umísťování některých druhů staveb v nezastavěném území) vymezí ÚP Klimkovice plochu územní
rezervy a stanoví pro ni možné budoucí využití, jehož potřebu a možnosti umístění je nutno
prověřit.
Z vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných
pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, nevyplynula úprava této územní rezervy.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

128

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

II.1. 7.12 Odůvodnění k I.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. Ve všech případech jde o zastavitelné plochy vymezené jako Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
k 5. září 2014, zajištěným objednatelem včetně údajů katastru nemovitostí k pozemkům
(včetně vlastnického práva, omezení vlastnického práva, způsobu ochrany nemovitosti atd.),
od Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Podle těchto
údajů zastavitelné plochy, pro které je upraveným návrhem územního plánu pro rozhodování
o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, mají složité vlastnické vztahy
k pozemkům (několik, v některých případech i hodně, různých stávajících vlastníků pozemků).
Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných
prostranství odpovídá potřebám vymezených zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení a smíšeně obytných ve smyslu ustanovení § 7 odstavec 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – viz 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'. Proto pro zastavitelné plochy, pro které je upraveným návrhem územního plánu (duben 2015) pro rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nebylo
z důvodů vymezení pozemků souvisejících ploch veřejných prostranství potřeba stanovit pořízení územní studie.
Zastavitelné plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, jsou zobrazeny ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

II.1. 7.13 Odůvodnění k I.2. c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje dvě zastavitelné plochy, pro které je
rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní studie a stanovuje podmínky
pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně
plánovací činnosti.
Hlavním cílem a účelem územních studií je vymezit plochy pozemních komunikací veřejné
dopravní infrastruktury (místních komunikací) zpřístupňující budoucí stavební pozemky a
v jedné zastavitelné ploše vymezit i související plochu veřejného prostranství příslušného
plošného rozsahu. Viz 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
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Územní studie jednoznačně vymezí pozemky pro stavby, zařízení veřejné dopravní infrastruktury a veřejné technické infrastruktury a ve stanovené zastavitelné ploše jednoznačně vymezí
pozemky související plochy veřejných prostranství této zastavitelné plochy, které budou splňovat obecně platné předpisy účinné v době vyhotovení územních studií (např. alespoň
nejmenší šířky pozemků pro obslužné komunikace, rozhledová pole křižovatek apod., příslušný rozsah ploch veřejných prostranství atd.).
Územní studie vymezí pozemky pro možnost umísťování staveb/budov do územním plánem
vymezené zastavitelné plochy a územní studie budou splňovat obecně platné předpisy účinné
v době jejich vyhotovení.
ÚP Klimkovice stanovuje lhůty pro pořízení územních studií, jejich schválení a vložení dat o
nich do evidence územně plánovací činnosti, které byly zvoleny zejména podle očekávaných
možností města je připravit a pořídit. Zároveň byla posouzena i časová aktuálnost a nebylo
potřeba zvolit pořadí. Není v možnostech města pořídit územním plánem stanovené územní
studie – vyvolané rozlohou zastavitelných ploch a případně z nich plynoucích „povinností“
vymezit související plochu veřejného prostranství – v krátké době po nabytí účinnosti
ÚP Klimkovice. Zvolené termíny vycházejí z obvyklých dob potřebných pro pořízení tohoto
počtu územních studií zastupitelstvy obcí srovnatelných s Klimkovicemi svými ročními rozpočty, naléhavostí veřejných investic atd. Doba nezbytná pro přípravu území (dopravní a
technická infrastruktura, změna vlastnických vztahů atd.) větších zastavitelných ploch je obvykle alespoň 5–8 let.
Zastavitelné plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením
územní studie, jsou zobrazeny ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

II.1. 7.14 Odůvodnění k I.2. d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního
plánu v rozsahu dle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání
Pro území Klimkovic nebyla potřeba územním plánem stanovit ve vymezených zastavitelných
plochách jako podmínku pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu.

II.1. 7.15 Odůvodnění k I.2. e) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) ve Fonovicích stanovuje pořadí změn v území.
Pořadí změn v území stanovuje tak, že realizace v zastavitelných plochách etapy I. musí
v plném rozsahu předcházet rozhodování v území v zastavitelných plochách etapy II. Etapu I.
stanovuje v rozsahu tří zastavitelných ploch vymezených pro pozemní komunikace veřejné
dopravní infrastruktury (místní komunikace), které kapacitou a svým prostorovým uspořádáním budou splňovat obecně platné předpisy pro dopravní obsluhu Fonovic. Etapu II. stanovuje
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v rozsahu navazujících zastavitelných ploch vymezených jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.).
Stanovení pořadí změn v území ve Fonovicích upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben
2015) vyplynulo z vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. je zpracováno
podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro
zpracovatele“.
ÚP Klimkovice předpokládá, že pro vymezené zastavitelné plochy budou přístupové pozemní
komunikace a potřebná vedení technické infrastruktury (kromě přípojek) k dispozici před povolením výstavby budov v zastavitelné ploše.

II.1. 7.16 Odůvodnění k I.2. f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt
ÚP Klimkovice nevymezuje žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou plochu, ve
kterých může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný architekt. V řešeném území je nebylo potřeba vymezit.
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II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Návrh ÚP Klimkovice ze srpna 2011 v textové části odůvodnění vypracované projektantem
v kapitole 'Odůvodnění k I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně' posuzuje na základě demografického vývoje
(str. 42-43) vymezení zastavitelných ploch, tj. návrh územního plánu obsahoval všechny podklady a informace pro vyhodnocení (výpočty) potřeby vymezení zastavitelných ploch pořizovatelem. Podle v roce 2011 účinného znění stavebního zákona, ustanovení § 53 „(5) Součástí
odůvodnění územního plánu, zpracovaného pořizovatelem je … d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.“.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zpracovávaného pořizovatelem – pokud bylo pořizovatelem zpracováno – nebylo projektantu pro vypracování upraveného návrhu územního plánu předáno.
Stavební zákon ve znění účinném od 1. ledna 2013 stanovuje vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch vypracovat projektantem, proto je zde tato kapitola zcela nově (duben 2015) vypracována.

II.1. 8.1 Vývoj počtu obyvatel a výstavby bytů v území, vývoj urbanistické koncepce
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch územním plánem vychází z informací o
vývoji počtu obyvatel a z vývoje výstavby bytů v Klimkovicích, které jsou zde uvedeny ve
srovnání s vývojem za území ORP Ostrava a za celý Moravskoslezský kraj. V dubnu 2015
ještě nejsou k dispozici statistické údaje za rok 2014.
Vývoj počtu obyvatel
obec

1995

rok (k 31. 12.)
2000
2005

Klimkovice

3 709

3 796

3 873

4 186

+ 8,08 %

4 371

351 492

347 038

337 752

333 579

– 1,24 %

326 874

1 284 482

1 273 537

1 250 769

ORP Ostrava
Moravskoslezský kraj 1)
1)

2010

rozdíl
2005–2010

1 243 220

– 0,60 %

31. 12.
2013

1 221 832

přepočteno na území roku 2007
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Index stáří a věková struktura obyvatel k 31. 12. 2013
(vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60+ na 100 dětí ve věku 0–14)
obec

0–14

základní věkové skupiny
15–64
65+

celkem obyv.
index stáří

694
15,88 %

2 954
67,58 %

723
16,54 %

4 371
104,18

ORP Ostrava

47 228
14,45 %

221 987
67,91 %

57 659
17,64 %

326 874
122,09

Moravskoslezský kraj

178 789
14,63 %

835 577
68,39 %

207 466
16,98 %

1 221 832
116,04

Klimkovice

Index stáří je charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace.

V Klimkovicích je růst počtu obyvatel dán převahou pozitivního migračního salda (tj. migračního růstu – více přistěhovalých než vystěhovalých osob za stejné období a stejné území) nad
záporným přirozeným přírůstkem (tj. úbytkem – více zemřelých než narozených za stejné období a stejné území). Růst počtu obyvatel Klimkovic se odvíjí od rozsahu uskutečněné výstavby bytů, jejich zalidněnosti (počtu obyvatel na 1 byt), věkového a sociálního zastoupení
stavebníků.
V případě Klimkovic proto nelze v územním plánu potřebu vymezení zastavitelných ploch
vázat na populační (demografickou) projekci uvádějící předpokládaný vývoj počtu obyvatel
města a jeho věkové složení. Naopak, počet obyvatel Klimkovic bude velmi výrazně odvislý
od intenzity výstavby staveb pro bydlení (rodinných domů) a od případné realizace staveb (tj. i
formou přestaveb, změnou užívání) umožňujících bydlení – zařízení sociální péče pro dlouhodobý (stálý) pobyt – např. nové domovy pro seniory.
Intenzita výstavby bytů v Klimkovicích za r. 2004 až 2013
Klimkovice
rok (k 31. 12.)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

počet obyvatel

dokončených bytů

dokončených bytů
na 1 000 obyvatel

3 819
3 873
3 917
3 995
4 059
4 108
4 185
4 238
4 319
4 371

6
10
20
22
22
25
13
17
26
17

1,57
2,58
5,11
5,51
5,42
6,09
3,11
4,01
6,02
3,89

průměr ročně
17,8
4,35
V teoretických podkladech je obvykle pro demograficky stabilizovaná území uváděna potřeba realizace asi 2 bytů na 1 000 obyvatel ročně.

Nové stavby pro bydlení byly v Klimkovicích od r. 2001 realizovány téměř výhradně jako
rodinné domy. Podle údajů Českého statistického úřadu (www.czso.cz; 29. září 2014) bylo v
Klimkovicích za roky 2004 až 2013, tj. za posledních 10 let, dokončeno celkem 178 bytů, tj.
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průměrně 17,8 bytu ročně a průměrně 4,35 bytů/1 000 obyvatel ročně. Klimkovice vykazují
regionálně velmi výrazně nadprůměrnou intenzitu výstavby rodinných domů.
Podle definitivních výsledků sčítání k 26. březnu 2011 (www.czso.cz; 29. září 2014) bylo v Klimkovicích celkem 1 115 domů, z toho bylo 1 066 rodinných domů a 41 bytových domů. Bytů
bylo celkem 1 771, z toho 1 433 v rodinných domech a 328 v bytových domech. Obydlených
domů bylo celkem 1 013, z toho bylo 969 rodinných domů a 38 bytových domů. Obydlených
bytů bylo celkem 1 522, z toho bylo 1 247 v rodinných domech a 267 v bytových domech.
To znamená, že v Klimkovicích v době sčítání v r. 2011 bylo průměrně 1,29 obydlených bytů
na jeden obydlený rodinný dům, v rodinných domech postavených v letech 2001-2011 bylo
průměrně 1,10 obydlených bytů na jeden obydlený rodinný dům.
V Klimkovicích podle výsledků sčítání v r. 2011 nebylo obydleno celkem 97 rodinných domů,
z toho bylo 19 využíváno k rekreaci, 10 bylo přestavováno, 17 bylo nezpůsobilých k bydlení.
V území města nebyla ubytovací zařízení bez bytů.
Podle statistických údajů Státní správy zeměměřičství a katastru (www.cuzk.cz) bylo v Klimkovicích k 19. září 2014 evidováno 25 rozestavěných rodinných domů, k 22. dubnu 2015 bylo
evidováno 22 rozestavěných rodinných domů. Od 1. ledna 2014 se již další nové rozestavěné
budovy v katastru nemovitostí neevidují.

II.1. 8.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavěné území podle ustanovení
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k 5. září 2014. Podrobně viz kapitola 'II.1. 7.1 Odůvodnění k
I.1. a) Vymezení zastavěného území'. Do zastavěného území jsou zahrnuty tzv. proluky, částečně se jedná i o dosud nezastavěné pozemky ve vymezených plochách zastavitelných území
(návrhových plochách) územním plánem obce (schváleným 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn).
Výstavba nových rodinných domů v „historickém“ zastavěném území Klimkovic
(v intravilánu) probíhá jen sporadicky – je poměrně intenzívně zastavěno.
Celková (tj. časově neomezená) možnost další výstavby v zastavěném území, tj. jeho intenzifikace – výstavba v prolukách, na zahradách stávajících domů atd. – je projektantem
ÚP Klimkovice odhadována asi na reálných 80 až 90 rodinných domů.

II.1. 8.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
V Klimkovicích je v rodinných domech ročně dokončováno 4,35 bytů na 1 000 obyvatel
(průměr za posledních deset let), což je mimořádně nadprůměrná intenzita výstavby bytů
v rámci kraje. Pokud by probíhal život ve městě přibližně jako v předchozích 10–20 letech, tj.
bez výrazné změny vnějších vlivů a zásahů (nových záměrů, jejichž důsledkem je vyšší migrační růst počtu obyvatel), při očekávání obdobné intenzity a charakteru výstavby bytů jako
v letech 2004 až 2013 se zohledněním nynějších trendů (výstavba rodinných domů pouze
s jedním bytem) a při očekávání „životnosti“ vymezených zastavitelných ploch (tj. období,
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které je dostatečně dlouhé pro výkup pozemků, přípravu potřebné dopravní a technické infrastruktury apod.), se jeví potřeba ploch pro možnost realizace asi 270 až 300 rodinných domů.
Nové zastavitelné plochy jsou nezbytné i pro obecně očekávané nároky na zvyšování plošného
standardu bydlení. Aby se předcházelo neúměrným cenovým spekulacím s pozemky, je
v územním plánu potřeba přiměřeně navýšit (asi o 1/3) rozsah vymezených zastavitelných
ploch. Tím jsou vytvářeny územní předpoklady pro převahu nabídky nad poptávkou a snížení
rizik neúměrně vysokých cen pozemků pro výstavbu rodinných domů ve srovnání
s obvyklými cenami v regionu.
Reálná potřeba ploch umožňujících výstavbu bytů v Klimkovicích, tj. včetně přiměřeného
navýšení, se jeví asi v rozsahu 360 až 400 rodinných domů. Při celkové (tj. časově neomezeno) možnosti další výstavby v zastavěném území, tj. jeho intenzifikaci – výstavba
v prolukách, na zahradách stávajících domů atd. – odhadované asi na 80 až 90 nových rodinných domů – je reálná potřeba vymezení nových zastavitelných ploch ÚP Klimkovice umožňujících výstavbu asi 280 až 310 rodinných domů.

II.1. 8.3.1 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch umožňujících výstavbu
rodinných domů
ÚP Klimkovice vymezuje část zastavitelných ploch jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) – rodinné domy, tj. vymezuje zastavitelné plochy se stanoveným převažujícím účelem využití tohoto druhu plochy při zajištění bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci jejich obyvatel.
ÚP Klimkovice vymezuje převážnou většinu zastavitelných ploch jako Plochy smíšené obytné
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Stanoveným převažujícím účelem využití tohoto druhu plochy
je bydlení v územích městského nebo venkovského charakteru, za převažující považuje
ÚP Klimkovice zastoupení pozemků uvedené činnosti alespoň na 60 % výměry vymezené
plochy. Přípustné jsou i pozemky staveb, zařízení, které svým provozováním a technickým
zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území
– občanského vybavení (kromě pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než
1 000 m2), výroby a skladování (kromě pozemků výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů) a
pro zemědělství.
Vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch umožňujících výstavbu rodinných domů
plocha

druh plochy
bližší určení využití

Z/2
Z/3
Z/4
Z/5
Z/6
Z/7
Z/9
Z / 11
Z / 12
Z / 13
Z / 17
Z / 18

B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

výměra
ha

předpokl.
počet RD 1)

0,29
0,16
0,32
0,34
1,15
0,20
0,17
0,56
0,46
0,40
0,68
2,13

1
1
2
2
5–7
1
1
3
2
2
3–4
9 – 14
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Z / 19
Z / 20
Z / 85b
Z / 113
Z / 124
Z / 139

B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

0,71
0,76
0,27
2,22
0,72
0,84

3–4
3–5
3
10 – 16
1
3–5

Z / 21
Z / 25
Z / 28
Z / 30
Z / 41
Z / 42
Z / 43
Z / 48
Z / 52
Z / 53
Z / 54
Z / 55
Z / 67
Z / 74
Z / 76
Z / 79a
Z / 79b
Z / 79c
Z / 81
Z / 82
Z / 83
Z / 85a
Z / 86
Z / 87
Z / 93
Z / 94
Z / 95
Z / 96
Z / 97a
Z / 97b
Z / 98

SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

1,08
1,70
3,27
0,53
1,44
0,19
0,67
0,35
5,10
3,20
2,67
0,30
2,42
0,54
0,29
1,02
0,84
0,52
0,98
1,04
0,45
0,64
0,85
1,01
6,03
6,61
0,44
2,77
1,21
0,34
2,47

3–5
5–9
8 – 17
2–4
14 – 8
1
2–4
2
14 27
10 – 16
7 – 14
3
7 – 12
2–3
2
3–5
8
3–4
3–5
3– 5
2–3
2–3
3–4
3–6
16 – 30
17 – 33
2–3
7 – 14
4–7
3
7 – 12

+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity

Z / 117
Z / 118
Z / 120
Z / 121
Z / 122
Z / 123a
Z / 125a
Z / 125b
Z / 126
Z / 129
Z / 137

SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

1,40
0,39
0,82
0,36
0,28
2,96
3,08
0,61
0,19
0,20
0,55

4–6
3
2–4
1–2
2
8 – 15
10 – 14
3
1
1
3–4

+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
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Z / 161 SO-L

není stanoveno

0,29

2

+ podnikatelské aktivity

Z / 102
Z / 105
Z / 106
Z / 107
Z / 109
Z / 112
Z / 115
Z / 116
Z / 143
Z / 144
Z / 147
Z / 160

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

0,18
0,25
0,61
0,19
0,29
0,32
0,30
0,30
1,07
0,30
0,24
0,07

1
1
3–4
1
1
1–2
2
1–2
3–5
1
1
1

+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity
+ podnikatelské aktivity

78,60

280–425

SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V

∑

+ podnikatelské aktivity atd.

kód změny v území / pořadové číslo plochy
Kurzívou jsou psány výměry podle měření.
Při zohlednění tvaru ploch a možností jejich dělení na budoucí stavební pozemky (šířek parcel
podél komunikace) a při zohlednění ÚP Klimovice stanovených min. a max. výměry pozemku rodinného domu.

Z/2
1)

Pro nové (tj. odlišně od údajů katastru nemovitostí s platností ke dni nabytí účinnosti
ÚP Klimkovice) členění zastavitelných ploch na pozemky – zejména s ohledem na zachování
stávajícího charakteru zástavby Klimkovic a zohlednění podmínek lázeňského místa – se výměra pozemku rodinného domu územním plánem stanovuje na min. 1 200 m2 nebo 1 500 m2,
tj. rozdílně podle územním plánem stanoveného druhu plochy vycházejícího z polohy v území
města. Omezení maximální výměry pozemku rodinného domu ÚP Klimkovice na 2 300 m2 je
odvozeno z pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu zároveň se zohledněním pro Klimkovice vhodné intenzity zástavby (hustoty
zastavění) včetně zohlednění odtokových poměrů – zajištění vsakování srážkových vod. Tj.
aby na zastavěných pozemcích rodinných domů nedocházelo k další významné intenzifikaci
bydlení (umístění dalšího rodinného domu) a byl tak naplňován a rozvíjen statut lázeňského
místa. Podrobněji viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov je i součástí
územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj. i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků, technická infrastruktura). Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) upravuje rozsah zastavitelných ploch.
Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného
podle ustanovení § 50 stavebního zákona'. Některé „převzaté“ rozsáhlé zastavitelné plochy –
zastavitelná území (návrhové plochy) územního plánu obce (ÚPN O schváleného 18. března
2001, ve znění pozdějších změn) – jsou dosud (duben 2015) stavebně zcela nepřipravené. U
těchto ploch se dají očekávat velmi vysoké náklady na realizace potřebné veřejné dopravní a
veřejné technické infrastruktury, od 1. dubna 2015 se zvyšují náklady na možnost výstavby
rodinných domů o odvody za vynětí kvalitní půdy ze zemědělského půdního fondu. ProjektanIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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tu ÚP Klimkovice se proto zejména výstavba budov v zastavitelných plochách Z / 93, Z / 94,
Z / 96, ale i v některých dalších, jeví jako velmi nepravděpodobná v období do 10–12 let. Při
návrhu řešení územního plánu nelze odhadovat či dokonce určovat, kým a zejména kdy budou
vymezené zastavitelné plochy skutečně pro výstavbu využity. O stavebním využití ploch rozhodují zejména ekonomické faktory a to nejen vztažené k dané ploše jako jsou náklady na
zainvestování potřebné dopravní a technické infrastruktury, ale i obecné jako jsou v dané době
úrokové sazby půjček a hypoték, cenové hladiny materiálů a služeb, dostupné finanční prostředky potencionálních stavebníků atd. Velmi významná je také složitost vlastnických vztahů
k pozemkům konkrétní plochy.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí výstavbu asi 280 až 425 rodinných domů. Projektantu územního plánu, po zvážení dosavadního vývoje ve městě, s přihlédnutím ke srovnatelným zkušenostem apod., se rozsah
vymezených zastavitelných ploch jeví potřebný a přiměřený pro stavební rozvoj Klimkovic.

II.1. 8.3.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch umožňujících výstavbu
bytových domů
Podle definitivních výsledků sčítání k 26. březnu 2011 (www.czso.cz; 29. září 2014) je v Klimkovicích za období 2001–2011 (období výstavby nebo rekonstrukce domu) uváděno
8 obydlených bytů v bytových domech.
Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, na základě požadavku zástupců orgánů samosprávy města Klimkovice, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro plochy vymezené jako Plochy bydlení – rodinné domy
(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a vymezené jako Plochy smíšené obytné – městské, Plochy
smíšené obytné – městské lázeňské a Plochy smíšené obytné – venkovské (§ 8 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) stanovuje nepřípustné využití: pozemky bytových domů.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro zastavitelnou plochu Z / 46b vymezenou
jako Plochy smíšené obytné – historického jádra města dělá výjimky při stanovení podmínek
pro využití plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání:
- Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, vyplynul požadavek ponechat využití plochy u parku podle nynějšího územního
plánu obce, tj. návrhové plochy zastavitelného území pořadové č. 109. V tabulce „Plochy
navrhované zástavby“ v 'A. Hlavní výkres A.1 Regulativy' (ÚPN O schváleného 18. března
2001, ve znění pozdějších změn), uvádějí regulativy výstavby pro tuto plochu: funkce plochy
(druh funkčního využití) „bytové domy + vybavenost“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) předpokládá, že uvedená zastavitelná plocha
umožní budoucí výstavbu asi 12 až 18 bytů v bytových domech. Doba výstavby se nedá odhadnout, bude záviset na možnostech budoucího investora.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje v zastavěném území v jedné lokalitě
dvě plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území). Podle aktuálních záměrů má být budova bývalé „zahradnické školy“
(ul. Komenského 215) přestavěna na bytový dům. V současnosti (duben 2015) ještě není
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znám počet bytů, jejich realizace ale neovlivní předpokládanou potřebu vymezení zastavitelných ploch umožňujících výstavbu bytových domů územním plánem.

II.1. 8.3.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch umožňujících výstavbu
dalších druhů staveb, zařízení
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy pro občanské vybavení v rozsahu popsaném
v kapitole 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek
pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení', v její části pod podnadpisem 'Odůvodnění k I.1. d4) Občanské vybavení'.
ÚP Klimkovice neprovádí posouzení potřeby rozsahu vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu, pro technickou infrastrukturu, pro výrobu a skladování, pro stavby ke
snižování ohrožení území povodněmi, protože pro území Klimkovic nejsou pro ně k dispozici
žádné „standardizované ukazatele potřebnosti“. Tj. chybí výchozí údaje a informace, se kterými by bylo možno srovnávat plošný rozsah – zda je vymezeno málo, přiměřeně nebo moc
hektarů – těchto druhů zastavitelných ploch.
Projektantu územního plánu – po zvážení dostupných informací (viz např. Principy a pravidla
územního plánování Kapitola C. Funkční složky – www.uur.cz), srovnatelných zkušeností, dosavadního vývoje ve městě atd. – se vymezený rozsah jeví jako dostatečný i odpovídající charakteru a potřebám Klimkovic.
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II.1. 9. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území
II.1. 9.1 Vazby na území sousedních obcí
Klimkovice sousedí s obcemi
- okresu Ostrava: Ostrava (k. ú. Polanka nad Odrou, k. ú. Poruba), Čavisov (k. ú. Čavisov),
Olbramice (k. ú. Olbramice), Vřesina (k. ú. Vřesina u Bílovce);
- okresu Nový Jičín: Bravantice (k. ú. Bravantice), Jistebník (k. ú. Jistebník nad Odrou).
ÚP Klimkovice koordinuje využívání území z hlediska širších vztahů v území – vazeb dopravní infrastruktury, vedení technické infrastruktury a skladebných částí územního systému
ekologické stability krajiny.
Na hranicích k. ú. Klimkovice se sousedními obcemi územní plán nemění místa návazností
stávajících pozemních komunikací (včetně účelových komunikací, polních a lesních cest) ani
stávajících vedení technické infrastruktury (inženýrských sítí), tj. upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) nejsou dotčena území sousedních obcí.
Řešení dopravní infrastruktury viz kapitola 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení', její část 'Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura'.
Řešení ÚSES viz kapitola 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně', její část 'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení
ploch územního systému ekologické stability krajiny'.
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny a v řešeném území, tj. k. ú.
Klimkovice, vymezuje i plochy tvořící skladebné části regionálních biocenter 247
U Klimkovic, 255 Údolí Polančice a regionálních biokoridorů 590, 628 (popsané v 'Příloha
č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
Viz také kapitolu 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného podle ustanovení § 50 stavebního zákona', zejména její část pod podnadpisem Příloha č. 6 Požadavky na úpravu, vyplývající ze stanoviska krajského úřadu Moravskoslezského
kraje (dle §50. odst. 7. stavebního zákona).
Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných
zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro ÚSES lokální
úrovně. Biokoridor vedený podél toku „Mexický potok“ vychází z regionálního biokoridoru
589 a vede přes hranici povodí Porubky a Polančice k jihu, dále podél potoku (kříží dálnici D1
a silnic II/647) k zástavbě Václavovic, kde u areálu čerpací stanice pohonných hmot se stáčí
k východu přes zastavěné území Klimkovic do nezastavěného území k. ú. Polanka nad Odrou.
Dosud (duben 2015) není v k. ú. Polanka nad Odrou územním plánem Ostravy stanoveno
umístění lokálního biocentra, proto ÚP Klimkovice jen symbolicky naznačuje (LBC c Polanka
nad Odrou) za svou hranicí řešeného území jeho nezbytnost stanovení kdekoliv v k. ú. Polan-
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ka nad Odrou při dodržení maximální přípustné délky jednoduchého biokoridoru a dodržení
místa napojení na hranici k. ú. Klimkovice.
Ostrava – městský obvod Poruba
V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru 626 podle článku
70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015), tj.
100 m na každou stranu od osy, nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru
626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba – nutnost respektování stávajících limitů využití
území (stávající vedení technické infrastruktury nadmístních charakterů nacházející se v této
části k. ú. Klimkovice). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) v lokalitě u hranic k. ú.
Klimkovice a k. ú. Poruba v plném rozsahu respektuje výsledek jednání ve věci koordinace
ÚP Klimkovice a ÚP Ostravy k problematice ÚSES, které se konalo 15. 8. 2012 (MMO –
kancelář 403): „RBK 626 bylo dohodnuto, že tento ÚSES bude na území města Ostravy“.
Čavisov
Tato sousedící obec není upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) v ničem územně
dotčena.
Olbramice
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy
staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla). Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) pro ochranu před povodněmi vymezuje rozsáhlou zastavitelnou
plochu na toku Polančice na hranici k. ú. Klimkovice s k. ú. Olbramice. Jeji vymezení je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. požadavků na
upravení formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Vřesina
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných
zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro ÚSES lokální
úrovně. Biokoridor vedený podél toku „Mexický potok“ vychází z regionálního biokoridoru
589 v území obce Vřesina. Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) za svou hranicí řešeného území jen symbolicky naznačuje lokalizaci biocentra vloženého do regionálního biokoridoru (BC b Vřesina u Bílovce) a část trasy lokálního biokoridoru směřujícího do LBC
Klimkovice 7. Tyto skladebné části biokoridoru vedeného v k. ú. Klimkovice podél toku
„Mexický potok“ dosud (duben 2015) nejsou součástí územního plánu Vřesiny. Vymezení
kdekoliv v k. ú. Vřesina u Bílovce je omezeno dodržením místa napojení na hranici k. ú.
Klimkovice a dodržením maximální přípustné délky jednoduchého biokoridoru.
Bravantice, Jistebník
Tyto sousedící obce nejsou upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) v ničem územně dotčeny.
Širší vazby a koordinaci území z hlediska širších vztahů v území ÚP Klimkovice prokazuje ve
výkresech:
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
II.2. a)
Koordinační výkres
II.2. b)
Výkres širších vztahů
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II.1. 10. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, vyhodnocení souladu
s pokyny pořizovatele na úpravu návrhu územního plánu
II.1. 10.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zastupitelstvo města Klimkovice na 20. zasedání konaném dne 28. dubna 2010 schválilo
'NÁVRH ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLIMKOVIC projednaný a
upravený ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů' (Magistrát města Ostravy, Útvar
hlavního architekta, Duben 2010).
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků obsažených v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich vymezení se zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice, konaných v Klimkovicích 20. ledna,
11. února a 5. května 2011. Závěrečná konzultace – výrobní výbor (před vypracováním vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí) se uskutečnila v Klimkovicích
13. července 2011. Na ní byl objednatelem potvrzen rozsah a způsob využití (druhy ploch)
vymezení ploch podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití.
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj.
i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků,
technická infrastruktura).
Splnění zadání schváleného 28. dubna 2010 je obsahem kapitoly 'II.1. b) Údaje o splnění zadání' dokumentace, která nese název 'Územní plán Klimkovice Etapa 1. - návrh (pro projednání podle § 50 stavebního zákona)', tj. návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011).
Podle zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony,
tj. podle stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013, jeho části Čl. II Přechodná
ustanovení, bod 2: „ …; části zadání územně plánovací dokumentace, pokynů pro zpracování
jejího návrhu a zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.“.
Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 458/2012 Sb. v celém rozsahu nahradila
původní znění 'Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.'. Ve znění účinném od 1. ledna 2013
nově (odlišně) stanovuje 'Obsah zadání územního plánu'. Určuje, že „Zadání územního plánu
obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména …“.
Zadání schválené 28. dubna 2010 má obsah a řazení podle 'Příloha č. 6 k vyhlášce
č. 500/2006' ve znění účinném před 1. lednem 2013. S ohledem na Čl. II Přechodná ustanovení, bod 2 stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013, upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) vyhodnocení splnění požadavků zadání proto provádí jen
v rozsahu hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu územního plánu stanovených v
'Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' ve znění účinném od 1. ledna 2013 (tj. ve znění obsaženém ve vyhlášce č. 458/2012 Sb.).
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Oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011 upravený návrhem ÚP Klimkovice (duben
2015) zejména:
- Nově vymezuje zastavěné území (k 5. září 2014) z důvodu nového mapového podkladu,
tzn. údajů SGI a SPI katastru nemovitostí.
- Některé zastavitelné plochy zvětšuje, zmenšuje nebo zcela vylučuje a přidává nové zastavitelné plochy.
- Zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace
(§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Nově vymezuje Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství; Plochy smíšené obytné – městské lázeňské (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Nově ve Fonovicích stanovuje pořadí změn v území.
- Nově vymezuje v zastavěném území plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území).
- Liší se stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části
územního plánu (jeho tzv. výrokové část.).
- Výrazně se liší textová část odůvodnění vypracovaná projektantem.
Podrobněji viz část kapitoly 'II.1. 1. Základní informace o vypracování územního plánu' a
celá kapitola 'II.1. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty', celá
kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného podle
ustanovení § 50 stavebního zákona'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je projektantem vypracovaný podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Územní plán Klimkovice (jeho tzv. výroková část) je vypracován s obsahem a řazením podle 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013). Textová část odůvodnění vypracovaná projektantem je řazena hierarchicky, tj. nejdříve obsahuje
části podle ustanovení § 53 odstavců 4 a 5 stavebního zákona a teprve pak části stanovené v
'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013). Upravený návrh
ÚP Klimkovice (duben 2015) je projektantem vypracovaný podle znění stavebního zákona a
prováděcích předpisů k němu, účinných k době vypracování upraveného návrhu, tj. ve znění
účinných od 1. ledna 2013, které obsahují výrazně odlišné požadavky na obsah, rozsah a zejména na řazení textových částí územního plánu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) dále zohledňuje republikové priority územního
plánování z Aktualizace č. 1 PÚR ČR, aktualizaci územně analytických podkladů (ORP Ostrava prosinec 2014, Moravskoslezský kraj 2013), judikáty správních soudů k územně plánovacím dokumentacím, nová znění zákonů (včetně občanského zákoníku, katastrálního zákona,
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – duben 2015), vychází z aktuálních teoretických podkladů a informací (zejména veřejně přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz), ze změny nebo nových významných limitů využití území
(např. záplavové území a aktivní zóna záplavového území, ochranné pásmo letiště
v Mošnově) atd. apod. Tj. návrh územního plánu ze srpna 2011 byl celkově aktualizován a
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vychází z údajů katastru nemovitostí
k pozemkům k 5. září 2014.
Projektantu přísluší odůvodnit svůj návrh řešení územního plánu, nepřísluší mu hodnotit ani
odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
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Vyhodnocení splnění hlavních cílů a požadavků zadání na zpracování upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) v členění podle 'Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve
znění účinném k dubnu 2015):
a) požadavky na základní koncepci rozvoje obce, …,
Je splněno v plném rozsahu příslušejícímu řešení územního plánu. Viz celé kapitoly
'II.1. 7.3 Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně';
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení';
'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Podrobně viz kapitola
'II.1. 7.6.3 Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona'.
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit,
ÚP Klimkovice vymezuje plochu územní rezervy a stanovuje pro ni možné budoucí využití
– pro tzv. III. stavbu lázní (Sanatorií Klimkovice) – jehož potřebu a možnosti umístění je
nutno prověřit. Podrobně viz kapitola
'II.1. 7.11 Odůvodnění k I.2. a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření'.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
S potřebným odlišením je obsaženo ve
I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
a popsáno v kapitolách
'II.1. 7.7 Odůvodnění k I.1. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit';
'II.1. 7.8 Odůvodnění k I.1. h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území
a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona'.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy jako plochy pro asanaci (ozdravění) území ani
plochy pro nutné rekonstrukční či rekultivační zásahy do území. V území Klimkovic nejsou žádné stávající (skutečné) plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.
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d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci,
Pro území Klimkovic nebyla potřeba územním plánem stanovit ve vymezených zastavitelných plochách jako podmínku pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního
plánu.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje dvě zastavitelné plochy, pro které
je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní studie a stanovuje podmínky pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o těchto studiích do evidence
územně plánovací činnosti. Podrobně viz kapitola
'II.1. 7.13 Odůvodnění k I.2. c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro rozhodování o změnách v území podmiňuje dohodou o parcelaci v těch plochách, které mají stávající (k 5. září 2014) složité
vlastnické vztahy k pozemkům (několik, v některých případech i hodně, různých stávajících vlastníků pozemků). Podrobně viz kapitola
'II.1. 7.12 Odůvodnění k I.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci'.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení,
ÚP Klimkovice nebylo potřeba řešit ve variantách.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracován s obsahem a řazením textových a grafických částí stanovených v 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění
účinném k dubnu 2015).
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice jsou dodrženy požadavky měřítek jednotlivých výkresů a počtu vyhotovení územního plánu k projednávání uvedené v Zadání schváleném
28. dubna 2010.
h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území,
Je splněno v plném rozsahu. Viz kapitola
'II.1. 6.2 Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů upraveného návrhu
ÚP Klimkovice na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení na životní prostředí'.
1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
Je splněno v plném rozsahu příslušejícímu řešení územního plánu. Viz celá kapitola
'II.1. 2.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního rozvoje'.
2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,
Je splněno v plném rozsahu příslušejícímu řešení územního plánu. Viz celá kapitola
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'II.1. 2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s územně plánovací dokumentací vydanou krajem'.
3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů,
Územně analytické podklady obcí
V současnosti (duben 2015) jsou k dispozici 'ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
PRO SPRÁVNÍ OBVOD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Aktualizace 2014'
(z prosince 2014). A. 1. Průvodní zpráva v kapitole 4.3 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD
obsahuje „Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci jsou vyznačeny v problémovém výkresu.“. VÝKRES PROBLÉMŮ ÚZEMÍ vyznačuje pro Klimkovice lokalizované
problémy, které upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zohlednil takto:
ZZ-16
BC mezilehlé Klimkovice 2 je tvořeno plochami U / 2, U / 3, U / 4 o celkové výměře
3,64 ha. Viz:
'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'.
ZZ-17
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro
ÚSES lokální úrovně. Biokoridor vedený podél toku „Mexický potok“ vychází
z regionálního biokoridoru 589 a vede přes hranici povodí Porubky a Polančice k jihu, dále
podél potoku (kříží dálnici D1 a silnic II/647) k zástavbě Václavovic, kde u areálu čerpací
stanice pohonných hmot se stáčí k východu přes zastavěné území Klimkovic do nezastavěného území k. ú. Polanka nad Odrou. Dosud (duben 2015) není v k. ú. Polanka nad Odrou
územním plánem Ostravy stanoveno umístění lokálního biocentra, proto ÚP Klimkovice
jen symbolicky naznačuje (LBC c Polanka nad Odrou) za svou hranicí řešeného území jeho
nezbytnost stanovení kdekoliv v k. ú. Polanka nad Odrou při dodržení maximální přípustné
délky jednoduchého biokoridoru a dodržení místa napojení na hranici k. ú. Klimkovice.
ZZ-18
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro
ÚSES lokální úrovně. Biokoridor vedený podél toku „Mexický potok“ vychází
z regionálního biokoridoru 589 v území obce Vřesina. Upravený návrh ÚP Klimkovice
(duben 2015) za svou hranicí řešeného území jen symbolicky naznačuje lokalizaci biocentra vloženého do regionálního biokoridoru (BC b Vřesina u Bílovce) a část trasy lokálního
biokoridoru směřujícího do LBC Klimkovice 7. Tyto skladebné části biokoridoru vedeného
v k. ú. Klimkovice podél toku „Mexický potok“ dosud (duben 2015) nejsou součástí
územního plánu Vřesiny. Vymezení kdekoliv v k. ú. Vřesina u Bílovce je omezeno dodržením místa napojení na hranici k. ú. Klimkovice a dodržením maximální přípustné délky
jednoduchého biokoridoru.
ZZ-21
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro
ÚSES lokální úrovně. LBC do k. ú. Klimkovice vůbec nezasahuje, celé je je pouze v k. ú.
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Polanka nad Odrou. Tj. nejedná se o problém k řešení ÚP Klimkovice. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
ZZ-33
BC mezilehlé Klimkovice 1 je tvořeno plochou U / 1 o výměře 3,03 ha. Viz:
'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'.
ZZ-38
V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru 626 podle
článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu
2015), tj. 100 m na každou stranu od osy, nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního
biokoridoru 626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba – nutnost respektování stávajících limitů využití území (stávající vedení technické infrastruktury nadmístních charakterů
nacházející se v této části k. ú. Klimkovice). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
v lokalitě u hranic k. ú. Klimkovice a k. ú. Poruba v plném rozsahu respektuje výsledek
jednání ve věci koordinace ÚP Klimkovice a ÚP Ostravy k problematice ÚSES, které se
konalo 15. 8. 2012 (MMO – kancelář 403): „RBK 626 bylo dohodnuto, že tento ÚSES bude
na území města Ostravy“. BC mezilehlé do k. ú. Klimkovice vůbec nezasahuje, celé je
pouze v k. ú. Poruba. Tj. nejedná se o problém k řešení ÚP Klimkovice. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
ZZ-44
BC mezilehlé Klimkovice 4 je tvořeno plochami U / 19, U / 20 o celkové výměře 4,02 ha.
Viz:
'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'.
ZZ-47
LBC Klimkovice 5 je tvořeno plochou U / 29a o výměře 5,37 ha. Viz:
Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny.
ZZ-50
Odůvodnění je popsáno u ZZ-17. Viz výše.
ZZ-54
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ pro územní systém ekologické stability krajiny, tj. podle plánu společných zařízení – po koordinaci s dalšími záměry změn území – vymezuje plochy pro
ÚSES. Jednoduchý RBC do k. ú. Klimkovice vůbec nezasahuje, celý je pouze na hranici
k. ú. Jistebník s k. ú. Polanka nad Odrou. Tj. nejedná se o problém k řešení
ÚP Klimkovice. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
V 'A. 1. Průvodní zpráva' v kapitole '4.3.2 Problémy obcí ORP Ostrava, které nelze zakreslit do grafické části ÚAP ORP Ostrava' jsou pro Klimkovice uvedeny další obecné problémy města. Jsou řešeny či zohledněny v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015)
v plném rozsahu příslušejícímu řešení územního plánu.
Územně analytické podklady kraje
V současnosti (duben 2015) jsou k dispozici 'ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2013 Rozbor udržitelného rozvoje
území' (z června 2013).
II.1. 11. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
'ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
AKTUALIZACE 2013 Rozbor udržitelného rozvoje území' (z června 2013) v části 4.2.
Obecné problémy k řešení Extenzivní rozvoj sídel (suburbanizace) uvádí (str. 94) „Z výše
uvedených důvodů byla regulace extenzivního rozvoje sídel formulována jako priorita
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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územního plánování kraje v rámci platných ZÚR MSK. Pro aplikaci této priority při vymezování nových zastavitelných ploch v ÚPD obcí lze doporučit postup dle následujících zásad:“ a následuje výčet zásad, která upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zohlednil takto:
> Zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení, zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují
kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, vymezuje
v návaznosti na zastavěná území tak, aby bylo možné využít stávající a ekonomicky
efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu. Zároveň je
vymezuje tak, aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a urbanistických hodnot celého území obce.
> Stanovuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, zohledňuje estetické požadavky na využívání území a jeho změny, řeší je ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
> Klimkovice nemají stávající rozptýlenou zástavbu, tudíž nelze řešit její přiměřené využití
a urbanistické zefektivnění.
> Je řešeno v plném rozsahu příslušejícímu řešení územního plánu. Viz celá kapitola
'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
> Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pod Č.j.:
SMO/110295/12/OŽP/Ho dne 11. dubna 2012 veřejnou vyhláškou doručil Opatření
obecné povahy č. 280/12/VH, která
1. podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona stanovuje záplavové území vodních toků
Polančice, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 10,500
a jejich přítoků:
Rakovec, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 2,800,
Křibí (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,100,
Mexický potok (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-15/1, v úseku ř. km 0,000 – 0,400
na území k. ú. Klimkovice, Olbramice a Polanka nad Odrou,
2. podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje aktivní zónu tohoto záplavového
území.
Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóna je znázorněn v příloze, která je nedílnou
přílohou opatření.
ÚP Klimkovice vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí města i
zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty), které částečně zasahují
do vymezené aktivní zóny stanoveného záplavového území. Realizace těchto nezbytných staveb veřejné dopravní infrastruktury je v souladu s ustanovením § 67 odstavec 1
vodního zákona (které je i citováno v Opatření obecné povahy č. 280/12/VH). Podrobná
rozvaha viz text k článku (26) Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, stanovené v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR kapitoly:
'II.1. 2.1.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území'.
> ÚP Klimkovice ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu
plánu řeší technickou infrastrukturu, podle potřeby vymezuje trasy pro vedení veřejné
technické infrastruktury – nových vodovodních řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribučních vedení elektřiny), plynovodů distribuční soustavy (tj. střeIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016
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dotlakých plynovodů), komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (tj. přenosových
zařízení sítě elektronických komunikací).
> V k. ú. Klimkovice nejsou žádné plochy evidované jako sledovaný jev '62. sesuvné území a území jiných geologických rizik' podle 'Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.'
Část A.
Území Klimkovic nepatří k dubnu 2015 do částí Moravskoslezského kraje s extenzívním
rozvojem sídel (se suburbanizací).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) byl znovu předložen k vyhodnocení
z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území je obsaženo v samostatném svazku (z r.července 2015),
který obsahuje v kapitole 'C. 2. Územně analytické podklady kraje' aktualizaci vyhodnocení řešení problémů týkajících se k. ú. Klimkovice, určených v 'ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ
PODKLADY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2015' (Ostrava, červen 2015; zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup v polovině července 2015).
Doplňující průzkumy a rozbory
Pro ÚP Klimkovice nebyly zhotoviteli předány doplňující průzkumy a rozbory obsahující
požadavky na řešení územního plánu.
4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.
Návrh ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků
obsažených v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich
vymezení se zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice.

II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného podle
ustanovení § 50 stavebního zákona
Je provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků na úpravu formulovaných pořizovatelem jako „Pokyn pro zpracovatele“ v seznamech
nazvaných 'Přílohy'.
Vyhodnocení souladu upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) s požadavky na úpravu obsažených v přílohách č. 1, 3, 5, 6, 7 a 8 objednatelem předaných zhotoviteli dne
19. srpna 2014, tj. vyhodnocení požadavků formulovaných jako „Pokyn pro zpracovatele“ :

Příloha č. 1 „Požadavky na úpravu, vyplývající ze stanovisek a připomínek obdržených ke
společnému jednání (dle §50. odst. 2. stavebního zákona)
Pokyn pro zpracovatele“
1. Vzato na vědomí.
2. Aktualizováno. Viz:
'II.1. 6.1 Předpokládané důsledky řešení ÚP Klimkovice ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí', její část 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
dopravní infrastruktura 102. letiště včetně ochranného pásma;
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'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení',
její část 'Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura', pod podnadpisem Dopravní infrastruktura – Letecká doprava.
3. Vzato na vědomí.
4. Vzato na vědomí.
5. Vzato na vědomí.
6. Vzato na vědomí.
7. Vzato na vědomí.
8. Vzato na vědomí.
9. Vzato na vědomí.
10. Zapracováno a změněno.
ÚP Klimkovice zobrazuje vedení a zařízení (technologické objekty) technické infrastruktury v rozsahu předaných dat sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí. Pro
vypracování upraveného návrhu byla úřadem územního plánování Ostrava předána aktuální data sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí na CD nosiči předaném
zhotoviteli objednatelem dne 6. února 2015 – data z třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Ostrava. Projektant prověřil, která data byla oproti roku 2010 podstatně změněna nebo aktualizována a tyto údaje o území nahradil v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben
2015). Změna terminologie upravena – viz legenda II.2. a) Koordinační výkres.
Aktualizovány texty. Viz:
'II.1. 6.1 Předpokládané důsledky řešení ÚP Klimkovice ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí', její část 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
technická infrastruktura 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného
pásma, 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma;
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení',
její část 'Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura', pod podnadpisem Technická
infrastruktura – Plynáreství.
11. Prověřeno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je zapracováno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Zastavitelné plochy s bližším určením stavby: stavby na ochranu před povodněmi, které
jsou určeny pro stavby ke snižování ohrožení území povodněmi, tj. pro vodní díla, jsou
vymezené jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 7.4, a I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací;
'II.1. 7.7 Odůvodnění k I.1. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit'.
12. Upraveno.
Zastavitelná plocha Z / 105 SO-V v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je
zmenšena a již nezasahuje do ochranného pásma dálnice D1. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
13. Vzato na vědomí.
14. Bod 1. Vzato na vědomí.
14. Bod 2. Vzato na vědomí.
14. Bod 3. Vzato na vědomí.
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14.
14.
14.
14.

Bod 4. Vzato na vědomí.
Bod 5. Vzato na vědomí.
Bod 6. Vzato na vědomí.
Bod 7. Upraveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres;
'Odůvodnění k I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch' kapitoly 'II.1. 7.3 Odůvodnění k
I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně'.
Zastavitelná plocha Z / 116 SO-V je (po proběhnutých dalších jednáních) v upraveném
návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) ponechána, protože to je plocha vymezená změnou
č. 12 (plocha zm 12 / 4) ÚPN O Klimkovice a je připravována k výstavbě.
Zastavitelná plocha v návrhu ÚP Klimkovice ze srpna 2011 označené Z / 125 SO-M je
v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) rozdělena na tři zastavitelné plochy:
Z / 125a, Z / 125b nově vymezené jako Plochy smíšené obytné – městské lázeňské (§ 8
vyhlášky č. 501/2006 Sb.),
Z / 125c nově vymezená jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park,
parčík, další plochy veřejné zeleně (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Rozdělením původní zastavitelné plochy na tři nové již nevyvolává potřebu stanovení dohody o parcelaci upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015). Všechny stávající
pozemky mají vyřešené přístupy (byť v některých případech jen zřízením věcného břemene) z veřejně přístupné pozemní komunikace (ul. Husova).
14. Bod 8. první odrážka. Upraveno.
Vymezení upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) souvisejících ploch veřejných prostranství odpovídá potřebám vymezených zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení a smíšeně obytných ve smyslu ustanovení § 7 odstavec 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – viz 'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické
infrastruktury, občanského vybavení'. Proto pro převážnou většinu zastavitelných ploch
nebylo z důvodů vymezení pozemků souvisejících ploch veřejných prostranství potřeba
stanovit pořízení územní studie.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje dvě zastavitelné plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní studie a stanovuje
podmínky pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti. Pouze zastavitelnou plochu Z / 113 B-RD vymezuje
jako plochu, pro kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní
studie, která jednoznačně vymezí pozemky související plochy veřejných prostranství této
zastavitelné plochy, která budou splňovat obecně platné předpisy účinné v době vyhotovení územní studie (příslušný rozsah plochy nebo ploch veřejných prostranství – samostatných ploch).
Viz 'I.1. Textová část územního plánu – část 1', články 13.1, 13.2, 13.3, a výkresy I.3. a)
Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
14. Bod 8. druhá odrážka. Doplněno.
Pro jednotlivé druhy ploch jsou ÚP Klimkovice stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. S ohledem na stávající charakter území a jeho současnou zástavbu ÚP Klimkovice stanovuje základní podmínky
prostorového uspořádání pro plochy s rozdílným způsobem využití (tj. pro druhově určené plochy) a nikoliv jen pro konkrétní zastavitelné plochy. Upraveným návrhem
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14.

14.
14.

14.

14.
15.

ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovené hodnoty výškové hladiny zástavby pro jednotlivé
druhy ploch vycházejí z výšek stávajících budov v území Klimkovic a z konfigurace terénu zastavěného území a zastavitelných ploch. Stanovené výškové hladiny zástavby vznik
nových dominant neumožňují. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', celý oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Bod 8. třetí odrážka. Doplněno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je zobrazeno na základě vyhodnocení
výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Část území Klimkovic je součástí přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen v roce
1994. Obecně závazná vyhláška – Vyhláška č. 8/94 o zřízení přírodního parku 'Oderské
vrchy' – je vydaná Okresním úřadem Nový Jičín. Protože dosud (duben 2015) nedošlo v
k. ú. Klimkovice k úpravě hranic přírodního parku Oderské vrchy, ÚP Klimkovice jej
v k. ú. Klimkovice zobrazuje podle mapy 1 : 10 000 uvedené v obecně závazné vyhlášce
č. 8/94 (nyní uložené na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje) a nikoliv podle dat
předaných úřadem územního plánování, ve kterých jsou – oproti vyhlášce č. 8/94 o zřízení přírodního parku – velmi významné rozdíly v horní části Hýlova (před lázněmi) a zejména v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice v části území zvaném
„Hluboká cesta“.
Bod 8. čtvrtá odrážka.
Pokyn je shodný s pokynem 14. Bod 7, tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Bod 8. pátá odrážka. Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) je v této problematice provedeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu
nebo územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání) ani
mu nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého
životního prostředí (podmínky ochrany proti hluku, způsob likvidace odpadních vod,
způsob vytápění a druh paliva atd.), nestanovuje druh, umístění, profil, místa napojení
atd. vedení technické infrastruktury. Viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k
I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Bod 9.
Pokyn je shodný s pokynem 14. Bod 8. pátá odrážka, tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz
výše.
Bod 10. Vzato na vědomí.
Bod I. Zapracováno.
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) je v této problematice provedeno na
základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Pro ochranu území před povodněmi upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy
staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla). Viz:
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení',
její část 'Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura', pod podnadpisem Technická
infrastruktura – Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami;
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15.

15.

15.
15.
15.
15.

'Odůvodnění k I.1. e5) Plochy pro protierozní opatření, ochranu před povodněmi' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
Bod II. Vzato na vědomí.
Bod III. 1. Upraveno.
ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení budoucího umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území – v nezastavěném území lze
umísťovat „ … taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.“. Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb,
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny
staveb (včetně změn v užívání).
Upravený návrh (duben 2015) v příslušných druzích ploch náležejících k nezastavěnému
území (krajině), při stanovování podmínek pro využití ploch vychází a dodržuje rámcové
podmínky dané ustanoveními § 13 až § 17 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', celý oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Bod III. 2. Upraveno.
'Viz I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8 a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
Bod III. 3. Vzato na vědomí.
Bod III. 4. Vzato na vědomí.
Bod III. 5. Vzato na vědomí.
Bod III. 6. Aktualizováno v návaznosti na článek 14a části 2.2 Republikové priority Aktualizace č. 1 PÚR ČR.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) ve vymezených druzích ploch stanovuje
jako nepřípustné využití plochy členění na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
V plochách vymezených jako Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) je to
z důvodů ochrany kvalitní zemědělské půdy, především orné půdy podle článku 14a části
'2.2 Republikové priority' Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Další omezení vzniku nových lesních pozemků – v ÚP Klimkovice v příslušných druzích ploch stanovením podmíněně
přípustné využití – vyplývá ze zachování možností stavebního využití ploch, tj. aby
vzdálenost 50 m od budoucího lesa nesnížila či dokonce úplně neznemožnila stavební
využití pozemků v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Zastavěné území a
zastavitelné plochy slouží a mají sloužit především stavebnímu využití. Vyplývá to např.
z ustanovení § 18 stavebního zákona „Územní plánování … určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území …“ a z Aktualizace č. 1 PÚR ČR článku (38) „… je
nutno sledovat zejména: b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného
území …“ i z dalších předpisů (např. z aktuálního znění zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu). Viz:
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'II.1. 2.1.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
15. Bod III. 7. Upraveno.
ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním, fragmentací krajiny atd. a ze stavebním zákonem stanovených omezení: „V nezastavěném
území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro … Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení,
lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, neřeší uspořádání staveb, změny staveb (včetně změn v užívání). Upravený návrh (duben 2015) v příslušných druzích ploch
náležejících k nezastavěnému území (krajině), při stanovování podmínek pro využití
ploch vychází a dodržuje rámcové podmínky dané ustanoveními § 13 až § 17 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Klimkovice na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL; § 3 lesního zákona)
vymezuje plochy jako Plochy lesní – lesní hospodářství (§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Územním plánem nelze zcela vyloučit (tj. stanovit jako nepřípustné využití ploch) využití
PUPF jako pozemky staveb, zařízení pro plnění funkcí lesa, protože toto je řešeno ve zcela jiných závazných dokumentacích podle zákona o lesích a územní plán nemůže předjímat, že stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa nebudou pro hospodaření na PUPF v k. ú.
Klimkovice potřebné či dokonce nezbytné.
Pojem „stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa“ [zvolený podle ustanovení § 194 písmeno b) stavebního zákona] ÚP Klimkovice užívá i pro „stavby, zařízení pro lesnictví“ (viz
§ 18 stavebního zákona), „stavby pro hospodaření v lesích“ (viz § 79 odstavec 2 stavebního zákona), „stavby, zařízení lesního hospodářství“ (viz § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
a případně i „jiná stavba“ (viz katastrální vyhláška – 'Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.',
4. Typ a způsob využití stavby). Pro shodnou problematiku použití odlišných názvů v
jednotlivých platných předpisech nebo v nich nedostatečné určení (definování) bez návaznosti na jiné platné předpisy je obecný problém úrovně předpisů, nikoliv problém
ÚP Klimkovice. Pojem „stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa“ (skupina staveb pro lesnictví) je zcela jistě „širší“ než skupina staveb, kterou vymezuje dosud platná (duben
2015) vyhláška č. 433/2001 Sb. – ta neobsahuje např. budovy sloužící jako sklady nářadí
a materiálu pro lesnické práce, pro výkon práva myslivosti apod.
Intenzita stavebního využití pozemků v plochách vymezených jako Plochy lesní – lesní
hospodářství je stanovena pro přípustné využití plochy: pozemky staveb, zařízení pro plnění funkcí lesa. Byla záměrně zvolena tak, aby pro stavby, zařízení pro plnění funkcí lesa nebylo potřeba vymezovat zbytečně velké stavební pozemky [§ 2 odstavec 1 písmeno
b)] – tyto druhy staveb nepotřebují na svém pozemku zřízení vyhrazené, ochranné, izolační apod. zeleně a naopak je potřeba minimalizovat zábor lesních pozemků. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
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15.
15.

15.
15.
15.

'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Bod III. 8+9. Po prověření aktualizováno a upraveno.
Druhy ploch vymezené ÚP Klimkovice zohledňují dílčí členění území Klimkovic (polohy
a vývoje jeho lokálních částí), vzájemně srovnatelné lokality jsou zařazeny shodně a tudíž
mají stanoveny shodné základní podmínky prostorového uspořádání. Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) stanovené hodnoty výškových hladin zástavby pro
jednotlivé druhy ploch vycházejí z výšek stávajících budov v území Klimkovic a
z konfigurace terénu zastavěného území a zastavitelných ploch.
Město Klimkovice (kód obce: 599549) je členěno na části obce: 1. Hýlov, 2. Josefovice,
3. Klimkovice, 4. Václavovice. Podle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, ustanoví § 27 odstavec 2: „Část obce je evidenční jednotka
vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními (§ 31) přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.“. Části obce Klimkovice jsou stanoveny
seznamy budov (tj. k jednotlivým částem obce příslušejícími čísly popisnými, čísly evidenčními) a tudíž části obce nejsou v územním plánu zobrazitelné – nemají stanovená
území a v ÚP Klimkovice nelze zobrazit jejich hranice. Seznam budov jednotlivých částí
obce (příslušné číselné řady čp., če.) je uveden např. v 'City Map - Stadtplan - Mapa
miasta Mapa města KLIMKOVICE', ve kterém je mj. i seznam názvů ulic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) používá při popisu místní a pomístní názvosloví (včetně pomístních jmen pozemkových tratí a lesů, názvů vodních toků a vodních ploch atd.), které jsou podle 'Databáze geografických jmen České republiky' (Geonames)© ČÚZK uvedeny v I.3. b) Hlavní výkres. Tj. v textové části územního plánu není
popisováno to, co věcně vyplývá z grafického znázornění – např. příslušnost vymezených
zastavitelných ploch k částem území s pomístními názvy. Do upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) není proto doplněn složitý text formulovaný dotčeným orgánem popisující části „místních částí“ Klimkovic.
Upravené stanovení výškové regulace zástavby viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Bod III. 10. Vzato na vědomí.
Bod III. 11. Upraveno.
Významný krajinný prvek registrovaný 'Lipová alej podél staré Opavské cesty' (Rozhodnutí č. 1254/07/OP o registraci významného krajinného prvku, Magistrát města Ostravy
pod ZN.: OŽP/12324/07/KOL/13, nabytí účinnosti 15. ledna 2008) je v upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) zobrazen podle úřadem územního plánování Ostrava dat
sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí předaných na CD nosiči předaném
zhotoviteli objednatelem dne 6. února 2015 – dat z třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Ostrava.
Viz II.2. a) Koordinační výkres.
Bod IV. 1.
Pokyn je shodný s pokynem 15. Bod III. 6., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Bod IV. 2. až 4. Vzato na vědomí.
Bod IV. 5.
Pokyn je shodný s pokynem 15. Bod III. 7., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
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16. Aktualizováno. Viz:
'II.1. 6.1 Předpokládané důsledky řešení ÚP Klimkovice ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí', její část 1. Horninové prostředí a geologie
61. poddolované území.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je poddolované území zobrazeno
podle úřadem územního plánování Ostrava dat sledovaných jevů územně analytických
podkladů obcí předaných na CD nosiči předaném zhotoviteli objednatelem dne 6. února
2015 – dat z třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Ostrava.
Viz II.2. a) Koordinační výkres.
17. Vzato na vědomí.
18. Upraveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 5.3.4.;
I.3. b) Hlavní výkres;
'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'
kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
19. Upraveno.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63433-23.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona. ÚP Klimkovice pro areál Sanatorií Klimkovice (tj. podle stávajícího způsobu využití) vymezuje speciální poddruh ploch Plochy občanského vybavení – neveřejné
infrastruktury a komerční - lázeňství, tj. plochu pro obor zařízení občanského vybavení:
zdravotnictví.
Pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské,
s převažujícím využitím: bydlení (jsou vymezené podle stávajícího způsobu využití i vymezené podle požadovaného způsobu využití). Podle uvedeného platného a účinného
právního předpisu „Ve vnitřním lázeňském území „B“ vymezeném v čl. 1. odst. 2 pak mohou být rodinné domy obyvatel lázeňského místa, dále stavby pro dočasné ubytování návštěvníků lázeňského místa a přírodních léčivých lázní o kapacitě max. 20 lůžek v jednom
objektu, dále jen takové provozovny a zařízení, které neporušují lázeňské klima, vegetaci,
hydrologické podmínky, klid a estetický vzhled celého lázeňského místa.“. Stanovené
podmínky pro vymezené Plochy smíšené obytné – městské lázeňské vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu 2015 účinného znění statutu lázeňského místa. Zejména je nepřípustné členění ploch na pozemky bytových domů, na
pozemky staveb, zařízení pro výrobu a skladování, na pozemky staveb, zařízení pro zemědělství a významné jsou i rozdíly v možnostech členění ploch na pozemky staveb, zařízení občanského vybavení. Viz všechny relevantní části upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015), zejména pak:
I.3. b) Hlavní výkres;
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
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Příloha č. 3 „Požadavky na úpravu, vyplývající z připomínek obdržených ke společnému jednání (dle §50. odst. 3. stavebního zákona)
Pokyn pro zpracovatele“
1. Upraveno.
2. Vyjmuta (není vymezena).
3. Vyjmuta (není vymezena).
4. Vyjmuta (není vymezena).
5. Vyjmuta (není vymezena).
6. Vyjmuta (není vymezena).
7. Vyjmuta (není vymezena).
8. Vyjmuta (není vymezena).
9. Vyjmuta (není vymezena).
10. Vzato na vědomí.
11. Vyjmuta (není vymezena).
12. Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Je ponecháno využití plochy podle nynějšího územního plánu obce, tj. návrhové plochy
zastavitelného území pořadové č. 109. V tabulce „Plochy navrhované zástavby“
v 'A. Hlavní výkres A.1 Regulativy' (ÚPN O schváleného 18. března 2001, ve znění pozdějších změn), uvádějí regulativy výstavby pro tuto plochu: funkce plochy (druh funkčního využití) „bytové domy + vybavenost“, max. počet nadzemních podlaží „III NP“, max.
procento zastavění stavebního pozemku (zastavěné plochy a nádvoří, zpevněné plochy)
„50 %“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) při stanovení podmínek zastavitelné plochy Z / 46b dodržuje „regulaci navrhované zástavby“ stanovenou ÚPN O schváleným
18. března 2001, ve znění pozdějších změn. Tj. pro zastavitelnou plochu Z / 46b vymezenou jako Plochy smíšené obytné – historického jádra města dělá výjimky při stanovení
podmínek pro využití plochy a při stanovení podmínek prostorového uspořádání. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
I.3. b) Hlavní výkres;
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
13. Vyjmuta (není vymezena).
14. Vyjmuta (není vymezena).
15. Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Pro území Klimkovic je v současnosti (duben 2015) platným a účinným právním předpisem Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: ČIL-63433-23.5.1997/2154 ze dne 18. 6. 1997, které je podle ustanovení § 44 odstavec 3 lázeňského zákona považováno za platný statut lázeňského místa Klimkovice vydaný podle tohoto zákona. „Ve vnitřním lázeňském území „B“ vymezeném v čl. 1. odst. 2 pak mohou
být rodinné domy obyvatel lázeňského místa, dále stavby pro dočasné ubytování návštěvníků lázeňského místa a přírodních léčivých lázní o kapacitě max. 20 lůžek v jednom objektu, dále jen takové provozovny a zařízení, které neporušují lázeňské klima, vegetaci,
hydrologické podmínky, klid a estetický vzhled celého lázeňského místa.“. Upravený náIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

vrh ÚP Klimkovice (duben 2015) proto pro území v blízkosti areálu lázní vymezuje Plochy smíšené obytné – městské lázeňské, s převažujícím využitím: bydlení. Stanovené
podmínky vycházejí a respektují omezení vyplývající z limitu využití území, tj. k dubnu
2015 účinného znění statutu lázeňského místa.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vyjmuta (není vymezena).
Upraveno.
Vyjmuta (není vymezena).
Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
Prověřeno a upraveno.
Respektováno stávající oplocení pozemku rodinného domu.
Prověřeno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Podle požadavků orgánů samosprávy města nově vymezuje plochy ochranné a izolační
zeleně v okolí jižního (tzv. Brněnského) portálu tunelu dálnice D1.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
Předáno k posouzení.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je znovu předložen k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je obsaženo v samostatném svazku (z července 2015).
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Zastavitelná plocha Z / 105 SO-V je zmenšena a nezasahuje do ochranného pásma dálnice D1. Viz II.2. a) Koordinační výkres.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
Pokyn je shodný s pokynem 12., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Upraveno.
Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Podle požadavků orgánů samosprávy města nově vymezena zastavitelná plocha Z / 158
jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s bližším určením veřejná zeleň – park. Viz:
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39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres;
'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4
Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Upraveno.
Pokyn je shodný s pokynem 22., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
U zastavitelné plochy Z /124 je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků stanovena větší maximální výměra. Vlastník má záměr v ploše realizovat
jeden rodinný dům výjimečné formy rezidenčního bydlení. Jde o zastavitelnou plochu,
která byla již vymezena jako zastavitelné území (návrhová plocha) územním plánem obce
(ÚPN O schváleným 18. března 2001). Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Upraveno.
Pokyn je shodný s pokynem 12., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Vzato na vědomí.
Upraveno.
Upraveno.
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) je v této problematice provedeno na
základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Pro ochranu území před povodněmi upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje pět rozsáhlých zastavitelných ploch jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy
staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj. pro vodní díla). Viz:
'II.1. 7.4 Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení',
její část 'Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura', pod podnadpisem Technická
infrastruktura – Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami;
'Odůvodnění k I.1. e5) Plochy pro protierozní opatření, ochranu před povodněmi' kapitoly 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně'.
Vyjmuta (není vymezena).
Prověřeno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelnou plochu Z / 113 jako plochu, pro kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní
studie. Stanovuje podmínky pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie jednoznačně vymezí pozemky
související plochy veřejných prostranství této zastavitelné plochy, která budou splňovat
obecně platné předpisy účinné v době vyhotovení územní studie (příslušný rozsah plochy
nebo ploch veřejných prostranství – samostatných ploch). Dnešní min. potřeba souvisejících ploch veřejných prostranství je 1 110 m2 = 0,11 ha. Podrobně viz 'Odůvodnění k
I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4 Odůvodnění k
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.

I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
U zastavitelné plochy Z / 113 vymezené jako Plochy bydlení – rodinné domy je jako výjimka z rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků stanovena menší minimální výměra z důvodu návaznosti na dříve stanovené podmínky. Tato plocha byla řešena
samostatnou změnou územního plánu obce a její zastavění je v současnosti (duben 2015)
připravováno podle změnou stanovených omezení. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Vzato na vědomí.
Prověřeno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Upraveno.
Vzato na vědomí.
Vyjmuta (není vymezena).
Vzato na vědomí.
Upraveno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Vyjmuta (není vymezena).
Upraveno.
Pokyn je shodný s pokynem 22., tudíž i vyhodnocení je shodné. Viz výše.
Vzato na vědomí.
Prověřeno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Podle požadavků orgánů samosprávy města je nově vymezena zastavitelná plocha Z / 158
jako Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy) – park, parčík, další plochy veřejné zeleně (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s bližším určením veřejná zeleň – park. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres;
'Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy)' kapitoly 'II.1. 7.4
Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; ostatní zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení'.
Vzato na vědomí.
Upraveno.

Příloha č. 5 „Požadavky na úpravu, vyplývající z připomínek ÚHA
Pokyn pro zpracovatele“
1. Prověřeno.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je řešeno na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků řešení rozporů pořizovatelem.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 79 A 1/2012 – 84 ze dne 23. srpna 2012
(www.ksoud.ova.justice.cz) uvádí: „Pod „vymezením“ si lze představit závazné zanesení (zaIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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kreslení, popsání) plochy či koridoru v územně plánovací dokumentaci.“. Rozsahy změn
v území z důvodů jednoznačnosti, určitosti a nespornosti jejich vymezení jsou v textové
části upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) určeny celkovou výměrou ploch
(naměřené hodnoty v m2 byly zaokrouhleny na setiny hektaru) a popsány jsou soubory celých pozemků/parcel nebo jejich částí výčtem jejich parcelních čísel (včetně uvedení, že
platnost informací katastru nemovitostí o parcelách je k 5. září 2014). Jen tímto způsobem bylo možno popsat plochy jako části území tvořené jedním či více pozemky nebo jejich částmi v souladu s ustanovením § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona. Popis
ploch výčtem parcelních čísel dotčených pozemků u vymezených změn v území je v
ÚP Klimkovice uveden z důvodů jednoznačného určení ploch a tím i jejich vlastníků. Jen
popisem dotčených pozemků uvedením parcelních čísel v textové části lze při dálkových
přístupech jednoznačně zjistit, zda pozemky jsou dotčeny návrhem změn v území.
V měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí územního plánu vydávají, nejsou pozemky nebo
části pozemků o malé výměře dostatečně patrné.
Stavební zákon nedefinuje jím používaný pojem „pozemek“ a používá jej ve více významech, které je u příslušných ustanovení nutno vykládat v kontextu celého zákona a právního řádu jako takového, nikoliv izolovaně. Podle občanského zákoníku je pozemek nemovitost. V ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona zcela nezpochybnitelně je pojem „pozemek“ použit ve smyslu definice katastrálního zákona.
ÚP Klimkovice v těch případech, kdy pojem používá v tomto významu, užívá slovní spojení „pozemek/parcela“ nebo „dotčené pozemky parc. č.“ apod. Pokud je pozemek vadně
označen v důsledku následně provedeného rozparcelování (či sloučení parcel), tj. nástupnické pozemky/parcely jsou označené jinak, jde pouze o budoucí úpravu znění územního
plánu bez dopadu na věcný obsah rozhodování.
V současné době se právní řád posunul k většímu posílení individuálních práv (viz např.
Důvodová zpráva, MMR ČR únor 2011, k novele stavebního zákona). Současný koncept
zásahu do soukromoprávní sféry jednotlivce je postaven na velmi striktní předvídatelnosti
a určitosti. Zásah do této sféry může být odvozen pouze od řádného procesu přijetí územně plánovací dokumentace, kterého je vlastník pozemků dotčených návrhem řešení aktivním účastníkem. Dovozovat neurčitou přibližnost ve vztahu k vlastníkům, kteří neměli
v procesu pořizování a vydávání dokumentace důvod se domnívat, že jejich pozemky/parcely budou dotčeny – po vydání územního plánu formou opatření obecné povahy –
nejde. S ohledem na neodstranitelné právní komplikace v budoucnu se samozřejmě jako
nejjednodušší postup, který těmto komplikacím předejde, jeví rozpracování dokumentace
v takové míře přesnosti, která umožní definitivní projednání konečné podoby návrhu řešení územního plánu. Proto je nejekonomičtější předložení návrhu řešení v dostatečné míře přesnosti a tím posílit požadavky na právní jistoty vlastníků pozemků dotčených územním plánem.
2. Prověřeno.
ÚP Klimkovice kromě pojmů (odborných výrazů) stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k němu (zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb.) používá také pojmy, které jsou
běžné v procesu územního plánování využívaných právních předpisech (souvisejících
zvláštních zákonech, vyhláškách), normách atd., nebo jde o pojmy obecně užívané
v odborných kruzích. Tj. jde o pojmy, jejichž význam plyne zejména z vlastního smyslu
slov v jejich vzájemné souvislosti – myšlenkového obsahu nebo významu přisuzovaného
v odborných kruzích. Projektantem ÚP Klimkovice použité pojmy jsou obvykle ve smyslu užívání či vysvětlení veřejně přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje (např. Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky;
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Limity využití území; Judikatura; 1000 otázek ke stavebnímu právu; Slovník územního
rozvoje atd. – www.uur.cz). Upřesňující vysvětlení, tj. výsledek rozborů a rozvah, kterými
se projektant řídil při svém výkladu či hodnocení pojmů, včetně pojmů právních, viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití …'.
3. Prověřeno a upraveno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice duben 2015) v příslušných druzích ploch při stanovování
podmínek pro využití ploch vychází a dodržuje rámcové podmínky dané ustanoveními
části první a části druhé vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1, celý oddíl I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
4. Prověřeno a upraveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', celý oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití …';
5. Prověřeno.
Počet druhů ploch vymezených upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) vyplývá z potřeby stanovení odlišných územních podmínek – nároků na stávající či budoucí
pozemky staveb, zařízení v plochách a z potřeby stanovení odlišných základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
v plochách, případně z potřeby jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního zákona (výslovné vyloučení umísťování některých druhů staveb v nezastavěném
území).
6. Upraveno.
7. Upraveno.
8. Prověřeno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice duben 2015) v příslušných druzích ploch při stanovování
podmínek pro využití ploch vychází a dodržuje rámcové podmínky dané ustanoveními
příslušných paragrafů části druhé vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Slovní
spojení „které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území“ vychází ze znění § 8 odstavec 2
vyhlášky č. 501/2006 Sb. „… lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, …, které svým charakterem a kapacitou
nezvyšují dopravní zátěž v území.“.
9. Vzato na vědomí.
10. Prověřeno.
Územní plán Klimkovice (jeho tzv. výroková část) je vypracován s obsahem a řazením
podle 'Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.' (ve znění účinném od 1. ledna 2013):
„(1) Textová část územního plánu obsahuje
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).“.
Rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků upraveným návrhem
ÚP Klimkovice (duben 2015) viz:
'II.1. 7.6.2 Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití'.
11. Prověřeno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje dvě zastavitelné plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením územní studie a stanovuje
podmínky pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti.

Příloha č. 6 „Požadavky na úpravu, vyplývající ze stanoviska krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dle §50. odst. 7. stavebního zákona)
Pokyn pro zpracovatele“
1. Prověřeno a upraveno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje změny v území – trasy vedení
technické infrastruktury tv / 2, tv / 3, tv / 4, tv / 5, tv / 6, tv / 8, tv / 9 pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice,
podle kopií vyjádření vlastníků či správců sítí k návrhu zadání (získané pořizovatelem při
jeho projednávání). Pro trasu tv / 2 a tv / 9 upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
vymezuje i koridory, avšak nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektrických stanic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) již nevymezuje trasu vedení tv / 1 podél
ul. Společná (hranice obcí Klimkovice a Vřesina) v části území Mexiko. Na vedení elektřiny o napětí do 35 kV vydáno územní rozhodnutí. Zastavitelná plocha Z / 113 byla řešena samostatnou změnou územního plánu obce a její zastavění je v současnosti (duben
2015) připravováno k zastavění.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) koridor pro trasu tv / 2 vymezuje v k. ú.
Klimkovice (v Josefovicích) tak, aby ani budoucím ochranným pásmem vedení nebylo
k. ú. Olbramice dotčeno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) za svou hranicí řešeného území jen symbolicky naznačuje lokalizaci biocentra vloženého do regionálního biokoridoru (BC
b Vřesina u Bílovce) a část trasy lokálního biokoridoru směřujícího do LBC Klimkovice 7. Tyto skladebné části biokoridoru vedeného v k. ú. Klimkovice podél toku „Mexický
potok“ dosud (duben 2015) nejsou součástí územního plánu Vřesiny. Vymezení kdekoliv
v k. ú. Vřesina u Bílovce je omezeno dodržením místa napojení na hranici k. ú. Klimkovice a dodržením maximální přípustné délky jednoduchého biokoridoru.
V navazujícím území II.2. a) Koordinační výkres upraveného návrhu ÚP Klimkovice
(duben 2015) zobrazuje ÚSES podle k lednu 2015 účinných znění územně plánovacích
dokumentací s Klimkovicemi sousedících obcí, tj. včetně řešení ÚSES v k. ú. Olbramice.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) nevyvolává potřebu vymezení dalších
ploch skladebných částí ÚSES v území obce Olbramice.
Viz II.2. a) Koordinační výkres.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

163

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

2. Aktualizováno.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zohledňuje republikové priority územního
plánování z Aktualizace č. 1 PÚR ČR.
Viz celá kapitola 'II.1. 2.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního rozvoje'.
3. Prověřeno.
Regionální ÚSES – biokoridory
626 Cílové ekosystémy: „mezofilní hájové, hydrofilní, hydrofilní“ (podle 'Příloha č. 1
opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
V severovýchodní části území Klimkovic, do kterého zasahuje pás koridoru 626 podle
ustanovení článku 70. 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK (ve znění účinném
k dubnu 2015)', nejsou v k. ú. Klimkovice plochy regionálního biokoridoru 626 vymezeny, musí být součástí k. ú. Poruba (stávající vedení technické infrastruktury nadmístních
charakterů v této části k. ú. Klimkovice). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
v lokalitě u hranic k. ú. Klimkovice a k. ú. Poruba v plném rozsahu respektuje výsledek
jednání ve věci koordinace ÚP Klimkovice a ÚP Ostravy k problematice ÚSES, které se
konalo 15. 8. 2012 (MMO – kancelář 403): „RBK 626 bylo dohodnuto, že tento ÚSES
bude na území města Ostravy“.
590 Cílové ekosystémy: „hydrofilní, hydrofilní, mezofilní hájové“ (podle 'Příloha č. 1
opatření obecné povahy ZÚR MSK' ve znění účinném k dubnu 2015).
Regionální biokoridor 590 propojuje nadregionální biocentrum 92 Oderská niva z území
Ostravy s RBC 247 U Klimkovic celé vymezené v k. ú. Klimkovice. V území Klimkovic
regionální biokoridor 590 tvoří dvě biocentra mezilehlá, tj. vložená do složeného biokoridoru regionální úrovně (každé o výměře min. 3 ha) a jeden jednoduchý biokoridor regionální úrovně (max. 700 m dlouhý):
BC mezilehlé Klimkovice 1.
RBK jednoduchý BC mezilehlé Klimkovice 1 – BC mezilehlé Klimkovice 2 vede jen po
k. ú. Polanka nad Odrou.
BC mezilehlé Klimkovice 2.
RBK jednoduchý Klimkovice 2 – 247 U Klimkovic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezené plochy pro RBK 590 viz kapitola 'Odůvodnění k I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny'.
Viz také II.2. a) Koordinační výkres, II.2. b) Výkres širších vztahů.

Příloha č. 7 „Požadavky na úpravu, vyplývající ze stanoviska krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dle §50. odst. 5. stavebního zákona)
Pokyn pro zpracovatele“
Není stanoven.
Text pořizovatele uvádí:
„Stanovisko KÚ MSK
viz bod 14 v rámci požadavků vyplývajících ze stanovisek a připomínek obdržených ke
společnému jednání (dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona“
Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu územního plánu tedy viz výše.
Příloha č. 8 „Další požadavky a podmínky k úpravě návrhu Územního plánu Klimkovice
Pokyn pro zpracovatele“
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1.
ÚP Klimkovice kromě pojmů (odborných výrazů) stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k němu (zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb.) používá také pojmy, které jsou
běžné v procesu územního plánování využívaných právních předpisech (souvisejících
zvláštních zákonech, vyhláškách), normách atd., nebo jde o pojmy obecně užívané
v odborných kruzích. Tj. jde o pojmy, jejichž význam plyne zejména z vlastního smyslu
slov v jejich vzájemné souvislosti – myšlenkového obsahu nebo významu přisuzovaného
v odborných kruzích. Projektantem ÚP Klimkovice použité pojmy jsou obvykle ve smyslu užívání či vysvětlení veřejně přístupném v digitální formě na stránkách Ústavu územního rozvoje (např. Principy a pravidla územního plánování Kapitola C. Funkční složky;
Limity využití území; Judikatura; 1000 otázek ke stavebnímu právu; Slovník územního
rozvoje atd. – www.uur.cz).
Upřesňující vysvětlení, tj. výsledek rozborů a rozvah, kterými se projektant řídil při svém
výkladu či hodnocení pojmů, včetně pojmů právních, viz celá kapitola
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné je
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v
§ 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)'.
2.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je znovu předložen k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je obsaženo v samostatném svazku (z července 2015).
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je znovu vyhodnocen z hlediska vlivů na
udržitelný rozvoj území. Nové (doplněné) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je obsaženo v samostatném svazku (z července 2015).
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů upraveného návrhu ÚP Klimkovice
na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení na životní prostředí vyplývající
z výsledků jejich projednávání náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
Viz také celá kapitola 'II.1. 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území'.
3.
V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je zapracováno podle úřadem územního plánování Ostrava dat sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí předaných na CD nosiči předaném zhotoviteli objednatelem dne 6. února 2015 – dat z třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Ostrava.
4.
Opraveno.

Koordinační schůzka k upravenému návrhu ÚP Klimkovice dne 3. března 2015
Požadavky na upravení:
1 - Stanoveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', oddíl 'I.2. e) Stanovení pořadí změn v území
(etapizaci)', I.3. d) Výkres pořadí změn v území (etapizace).
'II.1. 7.16 Odůvodnění k I.2. e) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)'.
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2 - Zařazena. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
3 - Rozšířena. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
4 - Zařazena. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a I.3. b) Hlavní výkres.
5 - Přeřazena. Viz:
I.3. b) Hlavní výkres.
6 - Spojeno, plocha rozšířena a prověřeno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
7 - Stanovena dohoda o parcelaci. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', oddíl 'II.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci', a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres;
'II.1. 7.12 Odůvodnění k I.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci'.
8 - Zmenšena. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
9 - Provedeno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres;
'Odůvodnění k I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch' kapitoly 'II.1. 7.3 Odůvodnění k
I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně'.
10 - Přeřazena. Viz:
I.3. b) Hlavní výkres.
11 - Přeřazena. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.2.8, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
12 - Přeřazeno. Viz:
I.3. b) Hlavní výkres.
13 - Vymezeno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', článek 3.3.4, a výkresy I.3. a) Výkres základního členění území, I.3. b) Hlavní výkres.
první odrážka - Upraveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
druhá odrážka - Upraveno. Viz:
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …';
'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …'.
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II.1. 10.3 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu podle ustanovení § 53
stavebního zákona
Na základě vyhodnocení výsledků projednání územního plánu byl podle ustanovení § 53 stavebního zákona pravený návrh ÚP Klimkovice z dubna 2015 projektantem upraven a doplněn
v rozsahu pořizovatelem 29. ledna 2016 zaslaných pokynů k úpravě návrhu územního plánu:
„1. Vytisknutí kompletních 4 paré návrhu Územního plánu Klimkovice, vč. příloh odůvodnění
a SEA
2. Úprava kapitoly II. 1.12 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Doplnění kapitoly na základě jednání s panem Ing. Frančíkem
3. Úprava návrhu Územního plánu Klimkovice na základě uplatněných stanovisek dotčených
orgánů v rámci veřejného projednání
a) Úprava návrhu územního plánu dle navazujícího stanoviska Magistrátu města Ostravy,
Odboru ochrany životního prostředí č. j. SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26.1.2016
b) Oprava drobných chyb na základě upozornění Povodí Odry, s.p. :
- na str. 38 odůvodnění, v čísle 2-01-01-1591-0-00 (chybí číslice 9)
- chybně uvedeno číslo vyhlášky č. 252/2013 Sb., (překlep 252/2012 Sb.)
- opravit větu, že záplavové území je r. 2012 (překlep: 20012)
- opravit záplavové území Mexického potoka (říční km 0,00 – 0,04), (překlep: 10,5)“.
ad 1.
V únoru 2016 jsou objednateli předány:
ÚP Klimkovice
4× svazek s textovými částmi (A4) – sada 1 až 4,
4× složky s grafickými částmi – sada 1 až 4,
4× CD nosič 'ÚP Klimkovice' z 12. 2. 2016 obsahující soubory .pdf – sada 1 až 4.
Z výsledků projednání nevyplynul pokyn na upravení grafických částí ÚP Klimkovice (proto výkresy obsahují jen datum duben 2015). Textové částí ÚP Klimkovice byly upraveny a
doplněny v únoru 2016.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Klimkovice na životní prostředí – Etapa 2.1 - upravený
návrh
4× svazek (A4) – sada 1 až 4,
4× CD nosič obsahující soubor: SEA ÚP Klimkovice_Etapa 2.1.pdf.
Územní plán Klimkovice Etapa 2.1 - upravený návrh Vyhodnocení předpokládaných vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území
4× svazek (A4) – sada 1 až 4,
4× CD nosič 'Klimkovice Nú1' z 23. 7. 2015 obsahující soubor .pdf – sada 1 až 4.
ad 2.
Upraveno. Viz
'II.1. 12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa'.
Podle výsledků jednání je rozšířen (doplněn) text kapitoly 'II.1. 12.3 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků' a je přidána nová kapitola 'II.1. 12.3.1 Odůvodnění předpokládaných
záborů pozemků – zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany' (a to vyvolalo úpravu číslování následujících dvou kapitol).
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ad 3. a)
Upraveno. Viz
'I.1. Textová část územního plánu – část 1', oddíl 'I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …'.
Úprava návrhu územního plánu byla provedena podle navazujícího stanoviska Magistrátu
města Ostravy, Odboru ochrany životního prostředí č.j. SMO/005198/16/OŽP/JK ze dne 26.
ledna 2016, byla provedena podle těchto stanovených požadavků:
„III. Ochrana přírody
u vymezených ploch s rozdílným způsobem využití:
P-US Plochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný),
N-US Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny
požadovaný (rozšířený),
N-PE Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy,
DI-S Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace,
VH-V Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže,
VH-P Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi,
Y-IZ Plochy jiné a zvláštní – izolační a ochranná zeleň
bude upřesněna terminologie v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ na „–
umístění staveb, zařízení, a jiných opatření pro zemědělství“,
u vymezených ploch s rozdílným způsobem využití:
P-US Plochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný),
N-US Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny
požadovaný (rozšířený),
N-PE Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy,
VH-V Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže,
VH-P Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi,
bude upřesněna terminologie v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ na
„– umístění staveb, zařízení, a jiných opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu“,
u vymezených ploch s rozdílným způsobem využití:
P-US Plochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný),
N-US Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny
požadovaný (rozšířený)
bude doplněno v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ o „– umístění oplocení“,
u vymezených ploch s rozdílným způsobem využití:
P-US Plochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný)
bude upřesněno v části „v nezastavěném území je v ploše vyloučeno“ na „–umístění staveb/budov pro plnění funkcí lesa“ (v plochách N-US, N-PE, DI-S, VH-V, VH-P, Z-RP, ZPZ, Y-IZ je navržená změna již obsažena).
IV. Lesní hospodářství
u vymezených ploch s rozdílným způsobem využití:
P-US Plochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný),
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N-US Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability krajiny
požadovaný (rozšířený),
N-PE Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy,
VH-V Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže,
VH-P Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
bude vypuštěno z části „nepřípustné využití“ text „- pozemky staveb, zařízení pro plnění
funkcí lesa“, vypuštěný text nebude zařazen do části „přípustné využití“,
u vymezené plochy s rozdílným způsobem využití:
L-LH Plochy lesní – lesní hospodářství
bude v části „nepřípustné využití“ doplněno o texty:
“- nové pozemky zemědělského půdního fondu, nové jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou produkci“,
„- nové jiné druhy pozemků s přírodními a přírodě blízkými ekosystémy, s nelesnímí stromovými a keřovými porosty“,
(vyvoláno doplněním slova „stávající“ v příslušných částech „přípustné využití“).“.
ad 3. b)
Oprava drobných chyb na základě upozornění Povodí Odry, s.p. je provedena v požadovaném
textu sledovaného jevu 49. povodí vodního toku, rozvodnice kapitoly 'II.1. 6.1 Předpokládané důsledky řešení ÚP Klimkovice ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP
obcí'.
Zároveň je provedeno i v kapitole 'II.1. 2.1.1 Soulad upraveného návrhu ÚP Klimkovice
s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území' a v kapitole 'II.1. 10.1 Vyhodnocení splnění požadavků
zadání', které obsahují shodné údaje.
V textové části odůvodnění územního plánu vypracované projektantem jsou v únoru 2016
opraveny překlepy či další drobné nepřesnosti. Provedené opravy nemění smysl a účel textů
upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).
Projektantu přísluší odůvodnit svůj návrh řešení územního plánu, nepřísluší mu hodnotit ani
odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
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II.1. 11. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Podle ustanovením § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona se rozumí „plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem, rozsahem nebo
využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě hlavního města Prahy
se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu,“.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav pro územní systém
ekologické stability krajiny. Převzetím ploch pro lokální ÚSES z KPÚ, které nabyly právní
moci dne 9. března 2009, jsou proto ÚP Klimkovice řešeny i plochy nadmístního významu ve
smyslu ustanovení § 2 odstavec 1 písmeno g) stavebního zákona, které nejsou řešeny v 'Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje' vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 16. zasedání dne 22. prosince 2010 usnesením č. 16/1426., v znění účinném k
dubnu 2015.
ÚP Klimkovice neřeší žádné další plochy či koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.
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II.1. 12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
II.1. 12.1 Informace o podkladech vyhodnocení a o kvalitě zemědělských pozemků
Vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu upraveného návrhu ÚP Klimkovice
(duben 2015) je vypracováno podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (účinných k dubnu 2015), vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd
ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Upravení návrhu územního plánu (k dubnu 2015) je v souladu s věcně příslušnými částmi
zvláštních právních předpisů. V souladu s ustanoveními § 5 odstavec 2 zákona č. 334/1992
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále též: ZPF) je upravení návrhu provedeno na
základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“.
Oproti návrhu územního plánu ze srpna 2011 upravený návrhem ÚP Klimkovice (duben
2015) zejména:
- Nově vymezuje zastavěné území (k 5. září 2014) z důvodu nového mapového podkladu,
tzn. údajů SGI a SPI katastru nemovitostí.
- Některé zastavitelné plochy zvětšuje, zmenšuje nebo zcela vylučuje a přidává nové zastavitelné plochy.
- Zcela vylučuje zastavitelné plochy vymezené v návrhu ze srpna 2011 jako Plochy rekreace
(§ 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Nově vymezuje Plochy občanského vybavení – neveřejné infrastruktury a komerční - lázeňství; Plochy smíšené obytné – městské lázeňské (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
- Nově ve Fonovicích stanovuje pořadí změn v území.
- Nově vymezuje v zastavěném území plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území).
- Liší se stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části
územního plánu (jeho tzv. výrokové část.).
- Výrazně se liší textová část odůvodnění vypracovaná projektantem.
Podrobněji viz část kapitoly 'II.1. 1. Základní informace o vypracování územního plánu' a
celá kapitola 'II.1. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty', celá
kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného podle
ustanovení § 50 stavebního zákona'.
Projektantu přísluší odůvodnit svůj návrh řešení územního plánu, nepřísluší mu hodnotit ani
odůvodňovat úpravy vyplývající z výsledků projednávání – toto náleží do odůvodnění zpracovávaného pořizovatelem.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) zohledňuje aktualizace územně analytických
podkladů (ORP Ostrava prosinec 2014, Moravskoslezský kraj 2013), judikáty správních soudů k územně plánovacím dokumentacím, nová znění zákonů (včetně občanského zákoníku,
katastrálního zákona, změny zákona o ochraně ZPF), vychází z aktuálních teoretických podkladů a informací (zejména veřejně přístupných v digitální formě na stránkách Ústavu územIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

171

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

ního rozvoje – www.uur.cz; Ministerstva zemědělství ČR – www.aegri.cz), ze změny nebo nových
významných limitů využití území atd. apod. Tj. návrh územního plánu ze srpna 2011 byl celkově aktualizován a vychází z údajů katastru nemovitostí k pozemkům k 5. září 2014.
Pro upravení návrhu územního plánu byly využity tyto podklady ve smyslu ustanovení § 3
odstavec 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb.:
Podklady o uspořádání zemědělského půdního fondu (registr půdy - LPIS), o hydrologických
a odtokových poměrech v k. ú. Klimkovice pro vypracování upraveného návrhu územního
plánu byly využity z veřejně přístupných informací v digitální formě na stránkách MZE ČR
(zejména z 'Portál farmáře') a Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz).
V II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu jsou zobrazeny účelové komunikace, polní a lesní cesty podle Základní báze geografických dat České republiky
(ZABAGED®) – digitálního topografického modelu území na úrovni podrobnosti Základní
mapy 1 : 10 000 Zeměměřičského úřadu, poskytnutého pro vypracování územního plánu
Klimkovic zhotoviteli dne 3. prosince 2010 prostřednictvím datového skladu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Pro katastrální území Klimkovice byl rozhodnutím schválen návrh komplexních pozemkových úprav a proběhla v něm obnova katastrálního operátu – k. ú. Klimkovice má digitální
katastrální mapu: na území, pro které byl schválen návrh KPÚ, má DKM-KPÚ platnou od
24. dubna 2009 („datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data
nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu“), na části k. ú. mimo prostor KPÚ má
DKM platnou od 15. prosince 2008.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy z 5. září 2014.
ÚP Klimkovice přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení schváleného návrhu (výsledného znění) komplexních pozemkových úprav v rozsahu příslušejícímu územnímu plánu.
Územní plán neřeší např. převody orné půdy na trvalé travní porosty, neřeší odvodňovací průlehy a příkopy apod., neřeší způsob hospodaření ve vymezených plochách pro ÚSES, neurčuje
cílová společenstva atd. Podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 12 odstavec „(3) Pro
změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu
a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.“.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nový Jičín schválilo rozhodnutím č.j.: PÚ/705/08Ka-5.1.2 ze dne 6. 3. 2008, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Klimkovice. Odůvodnění tohoto rozhodnutí mj. uvádí:
„Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení,
kterými jsou zejména:
- opatření ke zpřístupnění pozemků – polní cesty, mostky, propustky apod.
- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu – protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, zatravnění apod.
- vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami- nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod.
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy apod.
Vypracovaný plán společných zařízení byl předložen k posouzení sboru zástupců a schválen
dne 9.8.2005. Zastupitelstvem města byl schválen na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva
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města Klimkovice dne 31.8.2005. Připomínky orgánů státní správy byly v plánu společných
zařízení akceptovány.
Schválený návrh KPÚ bude závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv, zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a dále
podkladem pro zpracování nového souboru popisných informací katastru nemovitostí.“.
Proti rozhodnutí ze dne 6. 3. 2008, č.j.: PÚ/705/08-Ka-5.1.2 byla podána (ve dvou stupních)
odvolání účastníků řízení. Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřadu Praha postoupená odvolání přezkoumal a vydal rozhodnutí č.j. 20394/2008-13070 ze dne 10. 7. 2008,
kde odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav zamítl a
rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Nový Jičín č.j. PÚ/705/08-Ka-5.1.2
ze dne 6. 3. 2008 potvrdil. Odvolací orgán druhého stupně rozhodnutím č. j. 38702/2008100000 ze dne 27. 10. 2008, které nabylo právní moci 21. 11. 2008, změnil výrok
v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkovému úřadu č.j. 20394/200813070 ze dne 10. 7. 2008 a to tak, že výrok o zamítnutí podaných odvolání se doplňuje takto:
" a rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Nový Jičín č.j.PÚ/705/08-Ka5.1.2 ze dne 6.3.2008 se podle §59 odst. 2 správního řádu potvrzuje".
Pro k. ú. Klimkovice KPÚ nabyly právní moci dne 9. března 2009.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) je vypracovaný nad mapovým podkladem
k 5. září 2014, zajištěným objednatelem včetně SPI údajů katastru nemovitostí k pozemkům
(druh pozemku, způsob využití pozemku, způsob využití stavby, výměra, vlastnické právo,
omezení vlastnického práva, způsob ochrany nemovitosti, BPEJ atd.), od Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. S ohledem na velmi dlouhou dobu
projednávání návrhu územního plánu, upravený návrh aktualizuje vymezení hranic zastavěného území.
Státní pozemkový úřad (SPÚ) poskytl zhotoviteli územního plánu pro upravení návrhu
v dubnu 2015 hlavní odvodňovací zařízení. K podrobnému odvodnění (plochy) sdělil, že tyto
údaje není oprávněn poskytovat, proto je MZE ČR zpřístupnilo na www.aegri.cz.
Na portále MZE ČR jsou k plošnému odvodnění uvedeny tyto doplňující informace (duben
2015):
„Data meliorací jsou volně dostupná ke stažení ve vektorovém formátu shapefile (shp). Jedná
se o neaktualizovaná historická data pořízená Zemědělskou vodohospodářskou správou
(ZVHS) digitalizací analogových map. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje evidence meliorací a jejich změn v terénu, tak geometrický i atributový rozsah dat není kompletní. Data jsou
poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci či jiné použití těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji (Zemědělská vodohospodářská správa/Ministerstvo zemědělství). Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu s uvedenými vlastnostmi dat. Podrobnější
informace o datech jsou uvedeny v přiloženém souboru Metodika digitalizace. Struktura dat je
popsána v souborech Datový model HMS – vrstvy popis a Struktura SHP. Data jsou rozdělená do složek podle okresů ČR.“.
Zemědělské pozemky předpokládané k záboru jsou v ÚP Klimkovice vyhodnoceny podle
druhu pozemku a bonitovaných půdně ekologických jednotek zařazených do tříd ochrany zemědělské půdy I až V. První číslice pětimístného kódu BPEJ označuje klimatický region.
K. ú. Klimkovice podle bonitace zemědělského půdního fondu patří do klimatického regionu
6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký, malá část území (Sanatoria Klimkovice) náleží do klimatického regionu 7: MT4 - mírně teplý, vlhký. Druhá a třetí číslice kódu BPEJ označuje
hlavní půdní jednotku (dále: HPJ). V plochách předpokládaných záborů zemědělských pozemků se vyskytují HPJ 22, 26, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 58. Jejich charakteristiku obsahuje
Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

173

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

vyhláška č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizace, 'Příloha
č. 2 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.'.

II.1. 12.2 Informace o způsobu vyhodnocení
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavěné území podle ustanovení
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k 5. září 2014 a jeho hranice zobrazuje ve výkresech:
I.3. Grafická část územního plánu
I.3. a)
Výkres základního členění území
I.3. b)
Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000.

Hranice zastavěného území je také vyznačena ve výkresech:
II.2. Grafická část odůvodnění územního plánu
II.2. a)
Koordinační výkres
II.2. c)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 5 000.

V upraveném návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) je hranice zastavěného území vedena po
hranicích parcel, ve výjimečných případech tvoří hranici spojnice lomových bodů na hranicích
parcel. Zastavěné stavební pozemky jsou definovány ustanovením § 2 odstavec 1 písmeno c)
stavebního zákona. Do zastavěného území nejsou územním plánem Klimkovic zahrnuty pozemky s realizovanými budovami, pokud uvedenou definici nesplňují. Pro vymezení zastavěného území bylo zjišťováno, které „další pozemkové parcely“ tvoří souvislý celek se stavebními parcelami, tj. které pozemky/parcely tvoří zastavěný stavební pozemek stavby, zařízení
(např. rodinného domu, stavby občanského vybavení atd.).
Podrobně viz 'II.1. 7.1 Odůvodnění k
I.1. a) Vymezení zastavěného území kapitoly
II.1. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty'.
ÚP Klimkovice vymezuje změny v území, které podle významu (tj. podle obsahu či smyslu,
nikoliv podle důležitosti) rozlišuje na zastavitelné plochy a plochy dalších změn v území.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) řeší tyto změny v území:
- Vymezuje zastavitelné plochy jako Plochy bydlení (§ 4), Plochy občanského vybavení (§ 6),
Plochy veřejných prostranství (§ 7), Plochy smíšené obytné (§ 8), Plochy dopravní infrastruktury (§ 9), Plochy technické infrastruktury (§ 10), Plochy smíšené výrobní (§ 12), Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- Vymezuje trasy pro vedení veřejné technické infrastruktury v plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz ustanovení § 10 odstavec 1 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.).
- Vymezuje v zastavěném území plochy přestavby ke změně stávající zástavby (nikoliv
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území).
- Vymezuje plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické stability krajiny.
V souladu s judikáty (např. 1 Ao 1/2009 - 120, 9 Ao 1/2011 - 96 na www.nssoud.cz) i metodickými požadavky bylo posouzeno s rozlišením ploch pro ÚSES minimální (nezbytný) a
pro ÚSES požadovaný (rozšířený). Plochy pro ÚSES minimální (nezbytný) jsou vymezeny
jako Plochy přírodní (§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), plochy pro ÚSES požadovaný (rozšířený) jsou vymezeny jako Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006
Sb.).
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- Vymezuje plochy pro další změny v území – kromě ploch pro ÚSES – jako Plochy lesní
(§ 15 vyhlášky č. 201/2006 Sb.) a Plochy jiné a zvláštní (v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – izolační a ochranná zeleň, zejména pro snížení negativních vlivů dopravy z dálnice, dále jako zeleň pro kompoziční členění území či oddělující
dřevinnou zeleň. Tyto ploch y mají i funkci zadržování srážkových vod, půdoochranných a
protierozních opatření apod.
Příslušná grafická vyjádření jsou ÚP Klimkovice konstruována nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy a ve výkresech vyhotovených v měřítku 1 : 5 000 jsou zobrazována jednotným způsobem. ÚP Klimkovice v textové části odůvodnění vypracovaného projektantem nepopisuje slovně to, co lze vyčíst či změřit z grafických částí územního plánu, tj. co
věcně vyplývá z grafického znázornění (např. rozsah) a jeho vysvětlení v legendě příslušných
výkresů ÚP Klimkovice.
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) jsou odlišeny škálou barevných odstínů a
označením tvořeným kombinací tří písmen a pomlčky. Vymezené změny v území jsou navíc
odlišeny rozdílným barevným šrafováním (rastrováním) a rozdílným barevným lemem.
ÚP Klimkovice vymezené změny v území jsou pro jejich snadnou identifikaci označeny: kód
změny v území / pořadové číslo plochy nebo trasy. Vymezené zastavitelné plochy jsou označeny kódem změny v území Z, vymezené trasy technické infrastruktury jsou označeny kódem
změny v území tv. Vymezené plochy přestavby (tj. ke změně stávající zástavby v zastavěném
území) jsou označeny kódem změny v území P. Vymezené plochy dalších změn v území
(kromě ploch pro ÚSES) jsou označeny kódem změny v území N, plochy vymezené pro
územní systém ekologické stability krajiny jsou označeny kódem změny v území U. Vymezená plocha územní rezervy je označena kódem změny v území R.
II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu neobsahuje u změn v území vyznačení
druhu plochy škálou barevných odstínů, protože pro posouzení předpokládaného záboru půdního fondu by nebyly patrné druhy pozemků podle evidence katastru nemovitostí. V tomto
výkrese hranice vymezených změn v území jsou zobrazeny pod hranicemi pozemků mapového podkladu. Tímto obráceným zobrazením je i v měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení § 13 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy grafických částí územního plánu
vydávají, zajištěna viditelnost mapového podkladu (hranice pozemků/parcel).
V odůvodnění územního plánu jsou výměry ploch podle měření psány kurzívou.
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezené změny v území pro územní
systém ekologické stability krajiny jsou ve II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu znázorněny, tabelární vyhodnocení záboru pro plochy ÚSES se nezpracovává.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírá plochy zahrnuté do společných zařízení
schváleného návrhu (výsledného znění) KPÚ. Zastavitelné plochy Z / 34, Z / 100, Z / 101
vymezené jako Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území
povodněmi (tj. pro vodní díla) a další změny v území N / 3, N / 11, N / 16, N / 17 vymezené
jako Plochy jiné a zvláštní (v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
– izolační a ochranná zeleň. U těchto ploch z vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu územního plánu nevyplynul požadavek na změnu jejich vymezení oproti KPÚ.

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

175

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

II.1. 12.3 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků
ÚP Klimkovice vytváří pro udržitelný rozvoj území města územní předpoklady pro novou
výstavbu i další změny v území s ohledem na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel Klimkovic. Při
vypracovávání návrhu řešení územního plánu bylo vymezení ploch změn v území pečlivě
zvažováno a posuzováno ve všech souvislostech, tj. i v závislosti od požadovaného způsobu
využití ploch (druhů ploch). Bylo zvažováno nejen z hlediska ochrany zemědělských pozemků, ale i ve vazbě na umístění a rozsah (lokalizaci) ploch, dopravní dostupnost, náročnost nové technické infrastruktury, stávající sídelní a krajinářské hodnoty, limity využití území atd.
Podrobně viz celá kapitola 'II.1. 3 Soulad návrhu ÚP klimkovice s cíli a úkoly územního
plánování'.
Návrh územního plánu Klimkovic byl projektantem vypracován k červenci 2011, závěrečná
konzultace – výrobní výbor se uskutečnila v Klimkovicích 13. července 2011. Následně byl
návrh posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a poté byl projektantem doplněn v srpnu
2011 o Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Tato dokumentace
nese název 'Územní plán Klimkovice Etapa 1. - návrh (pro projednání podle § 50 stavebního
zákona)'.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, byl
projektantem vypracován upravený návrh územního plánu nesoucí název 'Územní plán Klimkovice Etapa 2.1 - upravený návrh (pro projednání podle § 52 stavebního zákona)'. Podle stavebního zákona s účinností od 1. ledna 2013 již vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí a na udržitelný rozvoj území nejsou součástí územního plánu. V souladu s požadavky formulovanými pořizovatelem na upravení byl upravený návrh ÚP Klimkovice (duben
2015) znovu předložen k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a je provedeno upravené vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Nová, tj. doplněná a aktualizovaná vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území,
jsou obsažena v samostatných svazcích 'Vyhodnocení vlivů Územního plánu Klimkovice na
životní prostředí – Etapa 2.1 – upravený návrh' (červenec 2015) a 'Územní plán Klimkovice
Etapa 2.1 - upravený návrh Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území' (červenec 2015).
Podle 'Čl. II zákona č. 41/2015 Sb. Přechodná ustanovení':
„1. Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č.
334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále
stanoveno jinak.“.
Projednávání návrhu územního plánu Klimkovic bylo zahájeno v r. 2012.
Upravení návrhu územního plánu k dubnu 2015 je v souladu s věcně příslušnými částmi
zvláštních právních předpisů. Upravení návrhu na základě vyhodnocení výsledků projednání,
výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, je provedeno v souladu s ustanoveními
§ 5 odstavec 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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Nové zastavitelné plochy byly při řešení návrhu územního plánu vybírány z dostupných
možností a byly v souladu s ustanovením § 5 odstavec 1 posouzeny jako nejvýhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem č. 334/1992 Sb.
chráněných obecných zájmů.
V k. ú. Klimkovice výrazně převažují bonitované půdně ekologické jednotky náležející do I. a
II. třídy ochrany zemědělské půdy (převážně i meliorované), tudíž zastavitelné plochy potřebné pro rozvoj města není téměř možné vymezovat na půdách s nižším stupněm ochrany. Zemědělské pozemky s nižší ochranou se nacházejí v částech území, které nenavazují na stávající zástavbu města, viz zatřídění BPEJ do tříd ochrany za celé k. ú. Klimkovice v II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Rozvoj výstavby v takových částech území by
byl v rozporu s jinými právními předpisy (zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny) i
s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území a se ZÚR MSK stanovenými prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.
'Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1', schválená usnesením
Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276, stanovuje republikové priority územního plánování:
„(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.“.
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené
v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) z hlediska ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy, zohledňuje takto:
(14a) ÚP Klimkovice vychází z ustanovení § 18 odstavec 5 stavebního zákona o možnostech
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území. Tj. vychází z rámcových podmínek ochrany nezastavěného území před nekoncepčním zastavováním,
fragmentací krajiny atd. Vymezuje v nezastavěném území plochy pro převažující zemědělské využití (obdělávání pozemků) s podrobnějším členěním: Plochy zemědělské –
rostlinná produkce; Plochy zemědělské – s četným průchodem zvěře. Doplnění názvu
plochy o „rostlinná produkce“ bylo projektantem ÚP Klimkovice uvedeno záměrně pro
zdůraznění, že se nejedná o plochy staveb, zařízení zemědělské výroby, ale o zemědělsky obdělávaný půdní fond v nezastavěném území. Rozsáhlé Plochy zemědělské –
s četným průchodem zvěře, které zahrnují zemědělsky obhospodařované pozemky bez
možnosti umístění oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.), vymezuje z důvodů prostupnosti krajiny.
ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy ve volné krajině bez návazností na zastavěná území.
'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' (ve znění účinném k dubnu 2015) v části
'A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ' stanovuje tuto prioritu:
„6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před
výstavbou ve volné krajině.“.
Naplňování priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými
ZÚR MSK upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) z hlediska ochrany kvalitní zemědělské půdy zohledňuje takto:
6. ÚP Klimkovice zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení,
zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením
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nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, vymezuje v návaznosti na souvislou zástavbu sídel řešeného území tak, aby bylo možné využít
stávající a ekonomicky efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a
urbanistických hodnot celého území města. ÚP Klimkovice nevymezuje zastavitelné plochy ve volné krajině bez návazností na zastavěná území a nevymezuje plochy přestavby
z důvodů stávajícího znehodnocení území. V území Klimkovic nejsou žádné plochy k tomuto vymezení potřebné ani vhodné.
Podle 'Čl. II zákona č. 41/2015 Sb. Přechodná ustanovení':
„4. Jestliže je podkladem pro rozhodování o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu územně plánovací dokumentace, pro kterou bylo dáno stanovisko podle § 5 zákona č.
334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se § 4
zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn). Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj.
i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) velmi podrobně vyhodnocuje potřeby ploch pro
novou výstavbu v příštích cca 15 letech v kapitole 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.
V Klimkovicích je v rodinných domech ročně dokončováno 4,35 bytů na 1 000 obyvatel
(průměr za posledních deset let), což je mimořádně nadprůměrná intenzita výstavby bytů
v rámci kraje. Pokud by probíhal život ve městě přibližně jako v předchozích 10–20 letech, tj.
bez výrazné změny vnějších vlivů a zásahů (nových záměrů, jejichž důsledkem je vyšší migrační růst počtu obyvatel), při očekávání obdobné intenzity a charakteru výstavby bytů jako
v letech 2004 až 2013 se zohledněním nynějších trendů (výstavba rodinných domů pouze
s jedním bytem, obvykle jen s jedním nadzemním podlažím) a při očekávání „životnosti“ vymezených zastavitelných ploch (tj. období, které je dostatečně dlouhé pro výkup pozemků,
přípravu potřebné dopravní a technické infrastruktury apod.), se jeví potřeba ploch pro možnost realizace asi 270 až 300 rodinných domů.
Nové zastavitelné plochy jsou nezbytné i pro obecně očekávané nároky na zvyšování plošného
standardu bydlení. Aby se předcházelo neúměrným cenovým spekulacím s pozemky, je
v územním plánu potřeba přiměřeně navýšit (asi o 1/3) rozsah vymezených zastavitelných
ploch. Tím jsou vytvářeny územní předpoklady pro převahu nabídky nad poptávkou a snížení
rizik neúměrně vysokých cen pozemků pro výstavbu rodinných domů ve srovnání
s obvyklými cenami v regionu.
Reálná potřeba ploch umožňujících výstavbu bytů v Klimkovicích, tj. včetně přiměřeného
navýšení, se jeví asi v rozsahu 360 až 400 rodinných domů. Při celkové (tj. časově neomezeno) možnosti další výstavby v zastavěném území, tj. jeho intenzifikaci – výstavba
v prolukách, na zahradách stávajících domů atd. – odhadované asi na 80 až 90 nových rodinných domů – je reálná potřeba vymezení nových zastavitelných ploch ÚP Klimkovice umožňujících výstavbu asi 280 až 310 rodinných domů.
Pro nové (tj. odlišně od údajů katastru nemovitostí s platností ke dni nabytí účinnosti
ÚP Klimkovice) členění zastavitelných ploch na pozemky – zejména s ohledem na zachování
stávajícího charakteru zástavby Klimkovic a zohlednění podmínek lázeňského místa – se výměra pozemku rodinného domu územním plánem stanovuje na min. 1 200 m2 nebo 1 500 m2,
tj. rozdílně podle územním plánem stanoveného druhu plochy vycházejícího z polohy v území
města. Omezení maximální výměry pozemku rodinného domu ÚP Klimkovice na 2 300 m2 je
odvozeno z pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k odnímání půdy ze zemědělského
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půdního fondu zároveň se zohledněním pro Klimkovice vhodné intenzity zástavby (hustoty
zastavění) včetně zohlednění odtokových poměrů – zajištění vsakování srážkových vod. Tj.
aby na zastavěných pozemcích rodinných domů nedocházelo k další významné intenzifikaci
bydlení (umístění dalšího rodinného domu) a byl tak naplňován a rozvíjen statut lázeňského
místa. Podrobněji viz kapitola 'II.1. 7.6 Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití …' upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015).
Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov je i součástí
územního plánu obce schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn. Do návrhu
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj. i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků, technická infrastruktura). Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledků řešení rozporů a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011), tj. požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených formou „Pokyn pro zpracovatele“, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) upravuje rozsah zastavitelných ploch.
Viz kapitola 'II.1. 10.2 Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného
podle ustanovení § 50 stavebního zákona'. Některé „převzaté“ rozsáhlé zastavitelné plochy –
zastavitelná území (návrhové plochy) územního plánu obce (ÚPN O schváleného 18. března
2001, ve znění pozdějších změn) – jsou dosud (duben 2015) stavebně zcela nepřipravené. U
těchto ploch se dají očekávat velmi vysoké náklady na realizace potřebné veřejné dopravní a
veřejné technické infrastruktury, od 1. dubna 2015 se zvyšují náklady na možnost výstavby
rodinných domů o odvody za vynětí kvalitní půdy ze zemědělského půdního fondu. Projektantu ÚP Klimkovice se proto zejména výstavba budov v zastavitelných plochách Z / 93, Z / 94,
Z / 96, ale i v některých dalších, jeví jako velmi nepravděpodobná v období do 10–12 let.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí výstavbu asi 280 až 425 rodinných domů (při zohlednění tvaru ploch a možností jejich
dělení na budoucí stavební pozemky – šířek parcel podél komunikace – a při zohlednění
ÚP Klimovice stanovených min. a max. výměry pozemku rodinného domu). Projektantu
územního plánu, po zvážení dosavadního vývoje ve městě, k přiměřenému navýšení rozsahu
ploch (asi o 1/3), s přihlédnutím ke srovnatelným zkušenostem apod., se rozsah vymezených
zastavitelných ploch jeví potřebný a přiměřený pro stavební rozvoj Klimkovic.
Podrobné zdůvodnění předpokládaných záborů (v souladu s ustanoveními § 4 odstavec 1 zákona č. 41/2015 Sb.) je uvedeno v kapitole 'II.1. 12.3 Odůvodnění předpokládaných záborů
pozemků'. Zdůvodnění podle s ustanoveními § 4 odstavec 3 a odstavec 4 zákona č. 41/2015
Sb. je uvedeno v kapitole 'II.1. 12.3.1 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků – zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany'.
Záborem vymezených plošných změn v území nedojde k narušení organizace zemědělského
půdního fondu ani účelových zemědělských a lesních komunikací či polních cest. Výstavbou
v zastavitelných plochách určených pro budoucí realizace budov pravděpodobně nedojde ke
změně hydrologických a odtokových poměrů v území. Při realizaci výstavby bude velká část
rozhodujících zastavitelných ploch (Plochy bydlení – § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; Plochy
smíšené obytné – § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) využita jako zahrady u rodinných domů a
zůstane tedy jako součást zemědělského půdního fondu.
'Vyhodnocení vlivů Územního plánu Klimkovice na životní prostředí – Etapa 2.1 – upravený
návrh' (Ing. Marie Skybová, Ph.D., červenec 2015) na str. 46–47 mj. uvádí:
„U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III a IV je možné
využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené, ty se však v
řešeném katastrálním území vyskytují minimálně. Naopak zemědělské půdy s vysokou úrovní
ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny téměř v celém rozsahu zemědělských
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půd v území. Z toho důvodu jsou zastavitelné plochy potřebné pro rozvoj města vymezené z
převážné části na BPEJ náležejících do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy a zábor zemědělské půdy se tak stává jediným a zároveň nejvýznamnějším nepříznivým vlivem návrhu ÚP
Klimkovice na životní prostředí.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 01.04.2015 stanoví v § 4, odst. 3, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Odstavec 4 § 4 pak stanoví, že odstavec 3
se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení.
V k. ú. Klimkovice výrazně převažují BPEJ náležící do I. a II. třídy ochrany zemědělské
půdy (převážně meliorované), tudíž zastavitelné plochy potřebné pro rozvoj města není téměř
možné vymezovat na půdách s nižším stupněm ochrany.
Zemědělské pozemky s nižší ochranou se nacházejí v částech území, které nenavazují na
stávající zástavbu města. Rozvoj výstavby v takových částech území by byl v rozporu s jinými
právními předpisy (zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny).
Zastavitelné plochy, vymezené návrhem ÚP Klimkovice jsou mimo ploch izolační zeleně
a ploch staveb protipovodňových opatření situovány v přímé návaznosti na zastavěné území a
vybudovanou technickou infrastrukturu města. Tyto zastavitelné plochy zpravidla využívají
dosud nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě v zastavěném území a většinu z nich
ÚP Klimkovice přebírá s potřebným upřesněním jako dosud nezastavěné plochy vymezené
územním plánem obce (schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn).
Nad rámec stávajícího územního plánu vymezuje návrh ÚP Klimkovice několik zastavitelných ploch doplňujících zastavěné území Václavovic a zastavitelné plochy v nezastavěných
pozemcích ve stávající souvislé zástavbě zastavěného území Fonovic, kde vytváří návrh i větší
rozvojovou plochu vymezením zastavitelných ploch Z / 17 B-RD, Z / 18 B-RD a Z / 20 B-RD.
Tyto plochy jsou vymezeny na půdách ve II. třídě ochrany ZPF a účelem jejich vymezení je
nahradit dostupnějšími a méně bonitními pozemky rozvojovou lokalitu Porubské pole, situované převážně na půdách v I. třídě ochrany ZPF. Z důvodu předcházení možnosti žalob za
zmařené investice přebírá návrh ÚP Klimkovice lokalitu Porubské pole mezi rozvojové plochy. Některé „převzaté“ rozsáhlé zastavitelné plochy – zastavitelná území (návrhové plochy)
územního plánu obce (ÚPN O schváleného 18. března 2001, ve znění pozdějších změn) – jsou
dosud (duben 2015) stavebně zcela nepřipravené. U těchto ploch se dají očekávat velmi vysoké náklady na realizace potřebné veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury. Protože
se dále od 1. dubna 2015 zvyšují náklady na možnost výstavby rodinných domů o odvody za
vynětí kvalitní půdy ze zemědělského půdního fondu, jeví se projektantu ÚP Klimkovice výstavba budov v lokalitě Porubské pole, zejména v zastavitelných plochách Z / 93 SO-M, Z / 94
SO-M, Z / 96 SO-M, ale i v některých dalších, jako velmi nepravděpodobná v období do 10–
12 let.
Nové zastavitelné plochy v sídle jsou nezbytné pro obecně očekávané nároky na zvyšování plošného standardu bydlení. Dostupnější rozvojové plochy na půdách ve II. třídě ochrany
ZPF jsou tak vymezeny z důvodu veřejného zájmu - aby se předcházelo neúměrným cenovým
spekulacím s pozemky, je v územním plánu přiměřeně navýšen rozsah vymezených zastavitelných ploch. Tím jsou vytvářeny územní předpoklady pro převahu nabídky nad poptávkou a
snížení rizik neúměrně vysokých cen pozemků pro výstavbu rodinných domů ve srovnání s
obvyklými cenami v regionu.“.
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ÚP Klimkovice je projektantem vypracován v souladu s věcně příslušnými částmi zvláštních
právních předpisů, tj. i v souladu s ustanoveními § 4 odstavec 1 zákona č. 334/1992 Sb. o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (účinných k dubnu
2015):
písmeno a) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
Zásada plošné ochrany ZPF stanovená pod písmenem a) nepřísluší územnímu plánu, tj. přísluší jinému nástroji územního plánování.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavěné území podle ustanovení
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k 5. září 2014. Do zastavěného území jsou zahrnuty tzv. proluky,
částečně se jedná i o dosud nezastavěné pozemky ve vymezených plochách zastavitelných
území (návrhových plochách) územním plánem obce schváleným 18. dubna 2001, ve znění
pozdějších změn. Při celkové (časově neomezeno) možnosti další výstavby v zastavěném
území, tj. jeho intenzifikaci – výstavba v prolukách, na zahradách stávajících domů atd. – odhadované asi na 80 až 90 nových rodinných domů – je reálná potřeba vymezení
ÚP Klimkovice nových zastavitelných ploch umožňujících výstavbu asi 280 až 310 rodinných
domů. Výstavba nových rodinných domů v „historickém“ zastavěném území Klimkovic
(v intravilánu) probíhá jen sporadicky – je poměrně intenzívně zastavěno. Podrobně viz celá
kapitola 'II.1. 8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch'.
písmeno b) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
V k. ú. Klimkovice výrazně převažují BPEJ náležející do I. a II. třídy ochrany zemědělské
půdy (převážně meliorované), tudíž zastavitelné plochy potřebné pro rozvoj města není téměř
možné vymezovat na půdách s nižším stupněm ochrany.
Zemědělské pozemky s nižší ochranou se nacházejí v částech území, které nenavazují na stávající zástavbu města, viz zatřídění BPEJ do tříd ochrany za celé k. ú. Klimkovice v II.2. c)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Rozvoj výstavby v takových částech území
by byl v rozporu s jinými právními předpisy (zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny) i s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území a se ZÚR MSK stanovenými prioritami územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Viz celá kapitola 'II.1. 2. Soulad
upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem'.
písmeno c) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
Zvolenou urbanistickou koncepcí nedochází ÚP Klimkovice k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani sítě účelových zemědělských a lesních komunikací či polních cest.
Podrobněji viz kapitola I'I.1. 7.3 Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně', její část 'Odůvodnění k
I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch'.
ÚP Klimkovice stanovuje intenzitu stavebního využití pozemků v plochách (pozemku stavby,
zařízení) v závislosti na odtokových poměrech území a pro zachování stávajícího rázu sídla,
zároveň se zohledněním potřeb rozsahů vyhrazené zeleně nebo veřejně nepřístupné zeleně na
pozemcích staveb, zařízení. Stanovuje ji percentuálním vyjádřením rozsahu zastavěné plochy
pozemku k celkové výměře pozemku stavby, zařízení. ÚP Klimkovice stanovené intenzity
stavebního využití pozemků pro jednotlivé druhy ploch vycházejí z intenzit průměrně dosahovaných v plochách vymezených podle stávajícího způsobu využit, ale zároveň s přihlédnutím
k tomu, že Klimkovice jsou lázeňským místem a tudíž požadavky na rozsahy a kvalitu zeleně
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jsou vyšší. ÚP Klimkovice tím vytváří předpoklady pro co možná nejmenší změnu stávajících
hydrologických a odtokových poměrů území.
písmeno d) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
Stanovením intenzity stavebního využití pozemků v plochách (pozemku stavby, zařízení)
ÚP Klimkovice vytváří předpoklady pro odnímání jen nejnutnějších ploch zemědělské půdy.
Převážná většina zastavitelných ploch je vymezena jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.) a Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s převažujícím
(hlavním) využitím: bydlení. Z vyhodnocení výsledků projednávání návrhu územního plánu
(ze srpna 2011), tj. podle požadavků formulovaných pořizovatelem na upravení, stanovených
formou „Pokyn pro zpracovatele“, na základě požadavku zástupců orgánů samosprávy města
Klimkovice, upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) pro plochy vymezené jako Plochy
bydlení – rodinné domy a vymezené jako Plochy smíšené obytné – městské, Plochy smíšené
obytné – městské lázeňské a Plochy smíšené obytné – venkovské, stanovuje nepřípustné využití: pozemky bytových domů, tj. stavby pro bydlení budou realizovány formou rodinných
domů. Při realizaci výstavby bude proto velká část rozhodujících zastavitelných ploch využita
jako zahrady u rodinných domů a zůstane tedy jako součást zemědělského půdního fondu.
písmeno e) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
Zásada plošné ochrany ZPF stanovená pod písmenem e) nepřísluší územnímu plánu, tj. umísťování směrových a liniových staveb přísluší jinému nástroji územního plánování.
Pro zlepšení dopravní infrastruktury území města upravený návrh ÚP Klimkovice (duben
2015) vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití ploch pro místní (obslužné)
komunikace pro nezbytná napojení vymezených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní infrastruktury zastavěného území a vymezuje zastavitelné plochy s bližším určením využití
ploch pro stezky pro chodce, pro cyklisty, které umožní lepší dostupnost zastavěných částí
města i zpřístupnění atraktivních částí krajiny (tj. pro vycházkové cesty). Převážná většina
těchto ploch je vymezena v zastavěných územích a jejich těsných blízkostech. V zemědělsky
využívané krajině je vymezena plocha pro stezku pro chodce, pro cyklisty do Sanatorií Klimkovice (po pozemku vymezeném v KPÚ pro polní cestu) a pro stezku pro chodce, pro cyklisty
pro napojení Josefovic. ÚP Klimkovice je vedena v souběhu se silnicí 'II/647 Bravantice –
Ostrava - Bohumín' (dříve I/47) tak, že nedojde ke ztížení obhospodařování zemědělských
pozemků.
Vymezení ploch pro stavby ke snižování ohrožení území povodněmi vyvolává i potřebu přeložení stávajících či vybudování nových přístupových účelových komunikací, proto upravený
ÚP Klimkovice (duben 2015) pro ně vymezuje zastavitelné plochy. Tyto vyvolané stavby pozemních komunikací rovněž nezhorší obhospodařování navazujících zemědělských pozemků.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje změny v území – trasy vedení technické infrastruktury pro vedení a zařízení o napětí do 35 kV včetně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v k. ú. Klimkovice, podle kopií vyjádření vlastníků či správců sítí k návrhu
zadání (získané pořizovatelem při jeho projednávání). Převážná většina těchto tras je vymezena v zastavěném území. Pro dvě krátké trasy v nezastavěném území vymezuje i koridory a
stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v koridoru – vylučuje
umísťování staveb, které by mohly podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci vedení a zařízení
veřejné technické infrastruktury, čímž je zajištěna ochrana území pro daný záměr. V souladu
s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, jsou
vymezeny tak, aby splňovaly požadavky na „minimalizaci nákladů na připojení zařízení k
přenosové soustavě nebo distribuční soustavě“.
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písmeno f) § 4 odstavec 1 zákona o ochraně ZPF
Zásada plošné ochrany ZPF stanovená pod písmenem f) nepřísluší územnímu plánu, tj. přísluší jinému nástroji územního plánování.
ÚP Klimkovice nevymezuje žádné plochy s dočasným záborem půdy, žádné plochy
k dočasnému uložení půdy ani žádné plochy k rekultivaci. V k. ú. Klimkovice nebyla potřeba
je územním plánem vymezit.
Záborem vymezených plošných změn v území nedojde k narušení organizace zemědělského
půdního fondu ani účelových zemědělských a lesních komunikací či polních cest. Výstavbou
v zastavitelných plochách určených pro budoucí realizace budov pravděpodobně nedojde ke
změně hydrologických a odtokových poměrů v území. Při realizaci výstavby bude velká část
rozhodujících zastavitelných ploch (Plochy bydlení – § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; Plochy
smíšené obytné – § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) využita jako zahrady u rodinných domů a
zůstane tedy jako součást zemědělského půdního fondu.

II.1. 12.3.1 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků – zemědělské půdy I. a II.
třídy ochrany
Podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (zákona č. 41/2015 Sb.), ustanovení § 4 odstavců
„(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“.
„(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně
jejich určení.“.
V k. ú. Klimkovice výrazně převažují BPEJ náležející do I. a II. třídy ochrany zemědělské
půdy, tudíž pro udržitelný rozvoj Klimkovic potřebný přiměřený rozsah zastavitelných ploch
není možné vymezovat na půdách s nižším stupněm ochrany, které jsou jen v územích nenavazujících na stávající zástavbu města. Stavební rozvoj Klimkovic je možný jen v jeho správním území – nemůže probíhat v územích sousedních obcí, byť je v nich četnější ZPF s nižšími
třídami ochrany (např. Čavisov, Vřesina). Lze tedy konstatovat, že nezpochybnitelný veřejný zájem – stavební rozvoj Klimkovic – výrazně převažuje nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Po zvážení dosavadního vývoje města, k přiměřenému navýšení
rozsahu ploch, s přihlédnutím ke srovnatelným zkušenostem apod., se rozsah vymezených
zastavitelných ploch jeví potřebný a přiměřený pro stavební rozvoj Klimkovic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
- Vytváří územní předpoklady pro udržitelný rozvoj, tj. komplexně řeší problémy životního
prostředí, sociální a hospodářské problémy ve všech vazbách a vzájemných souvislostech
příslušejících územnímu plánu.
- Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch podporuje obnovu a rozvoj sídelní
struktury celého území Klimkovic.
- Vymezuje zastavitelné plochy určené pro budoucí realizace budov jen v návaznosti na souvislou zástavbu sídel.
- Vymezuje zastavitelné plochy umožňující budoucí výstavbu rodinných domů – vymezuje je
jako Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a zejména jako Plochy smíšené obytné
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb a zařízeIng. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
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ní pro podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování, v území venkovského charakteru i pro zemědělství) malého rozsahu, které svým provozem a technickými
zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž
v území.
- Zastavitelné plochy umožňující realizace budoucích staveb pro bydlení, zařízení občanského vybavení a výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, jsou vymezené
v návaznosti na souvislou zástavbu tak, aby bylo možné využít stávající a ekonomicky
efektivně doplnit veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a urbanistických hodnot celého území Klimkovic.
- Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn. Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj.
i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich (nákupy pozemků, technická infrastruktura). Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) tím podporuje kontinuitu vývoje změn v území.
Zemědělské pozemky s nižší ochranou se nacházejí v částech území, které nenavazují na stávající zástavbu města, viz zatřídění BPEJ do tříd ochrany za celé k. ú. Klimkovice v II.2. c)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Rozvoj výstavby v takových částech území
by byl v rozporu s jinými právními předpisy (zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny) i s Aktualizací č. 1 PÚR ČR stanovenými republikovými prioritami územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území a se ZÚR MSK stanovenými prioritami územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Viz celá kapitola 'II.1. 2. Soulad
upraveného návrhu ÚP Klimkovice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem'.
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím (viz ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu
přísluší stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení
podmínek jejich prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ve vymezených plochách. Skutečnost, že územní plán umožňuje budoucí výstavbu ve vymezených zastavitelných
plochách (a obdobně je tomu i ve vymezeném zastavěném území), neznamená právní nárok na
vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Umístění staveb je závislé na výsledcích územních řízení vedených stavebními úřady, ve kterých je posuzováno konkrétní umístění stavby na pozemku. Určením územním plánem převažujícího účelu využití ploch, stanovením podmínek pro využití ploch (přípustné využití, podmíněně přípustné využití) ani uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro konkrétní druh zařízení rovněž neznamená
právní nárok na realizaci staveb.
Při návrhu řešení územního plánu nelze odhadovat či dokonce určovat, kým a zejména kdy
budou vymezené zastavitelné plochy skutečně pro výstavbu využity. O stavebním využití
ploch rozhodují zejména ekonomické faktory a to nejen vztažené k dané ploše jako jsou náklady na zainvestování potřebné dopravní a technické infrastruktury, ale i obecné jako jsou
v dané době úrokové sazby půjček a hypoték, cenové hladiny materiálů a služeb, dostupné
finanční prostředky potencionálních stavebníků atd. Velmi významná je také složitost vlastnických vztahů k pozemkům konkrétní plochy.
Při návrhu řešení územního plánu nemá obec, pořizovatel ani projektant k dispozici informace
o tom, zda pro některou zastavitelnou plochu vymezenou dosud platnou a účinnou územně
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plánovací dokumentací není již výstavba nějakým investorem připravována, tj. nejsou dostupné případné „investiční záměry“, smlouvy o smlouvách budoucích apod. Návrh
ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) věcně řešil změny v území v rozsahu požadavků obsažených
v zadání schváleném 28. dubna 2010 a výsledků pracovních konzultací k jejich vymezení se
zástupci orgánů samosprávy města Klimkovice, konaných v Klimkovicích 20. ledna,
11. února a 5. května 2011. Závěrečná konzultace – výrobní výbor (před vypracováním vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí) se uskutečnila v Klimkovicích
13. července 2011. Na ní byl objednatelem potvrzen rozsah a způsob využití (druhy ploch)
vymezení ploch podle stávajícího způsobu využití nebo podle požadovaného způsobu využití
(zastavitelné plochy). Většina vymezených zastavitelných ploch určených pro budoucí realizace budov byla i součástí územního plánu obce schváleného 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn. Do návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna 2011) byly přebírány s potřebným upřesněním a kriticky, tj. i se zohledněním již proběhlých či připravených finančních vkladů do nich
(nákupy pozemků, technická infrastruktura). Z projednávání návrhu ÚP Klimkovice (ze srpna
2011) vyplynul pouze jeden požadavek vyloučit dříve vymezenou zastavitelnou plochu a zařadit ji podle stávajícího způsobu využití.
Oproti územnímu plánu obce (schválenému 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn),
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) – v souladu zadání schváleným 28. dubna 2010
a v souladu s výsledky projednání návrhu řešení územního plánu podle ustanovení § 52 stavebního zákona – vymezuje zastavitelné plochy v částech území:
Fonovice
Jedná se o nevelké nezastavěné prostory mezi stávající mezernatou zástavbou (doloženou už
od stabilního katastru) podél ul. Fonovická a severně ul. Ke Statku – vymezené zastavitelné
plochy Z / 1 DI-S, Z / 2 B-RD, Z / 4 B-RD, Z / 5 B-RD, Z / 6 B-RD, Z / 7 B-RD, Z / 10 DIS, Z / 11 B-RD, Z / 12 B-RD, Z / 13 B-RD, Z / 14 VP-H, Z / 17 B-RD, Z / 18 B-RD,
Z / 20 B-RD, Z / 151 DI-S a části ploch Z / 19 B-RD, Z / 28 SO-M. Tyto plochy nejsou obhospodařovány jako součásti ucelených zemědělských lánů (honů). Stavební využití „mezer
v zástavbě“ se tedy jeví jako převažující nad ochranou zemědělského půdního fondu.
Porubské pole + Václavovice jih
Prostor mezi zastavitelnými plochami vymezenými ÚPN O (schváleným 18. dubna 2001) a
ul. Čs. armády (silnicí I/II/647, dříve I/47) a v části Václavovic jižně od ul. Ostravská (sinice
III/4782) – vymezené zastavitelné plochy Z / 83 SO-M, Z / 84 DI-S, Z / 86 SO-M, Z / 87
SO-M, Z / 89 DI-S, Z / 98 SO-M a části ploch Z / 90 DI-S, Z / 95 SO-M, Z / 96 SO-M.
Jedná se o zemědělské pozemky obklopené stávající zástavbou a dosud nezastavěnými
částmi zastavitelných ploch vymezených dosud (duben 2015) účinným zněním územního
plánu obce.
Stavební využití části území s pomístním názvem Porubské pole zcela odpovídá dlouhodobé
koncepci stavebního rozvoje Klimkovic, protože bezprostředně navazuje na centrální část
města s příslušnou celoměstskou infrastrukturou a s vhodnou docházkovou vzdáleností
k němu.
Václavovice sever
Jedná se o nevelké nezastavěné prostory mezi stávající mezernatou zástavbou (doloženou už
od stabilního katastru) podél ul. U Zahrádek, ul. Porubská Vymezené zastavitelné plochy
Z / 102 SO-V, Z / 105 SO-V, Z / 106 SO-V, Z / 109 SO-V, Z / 160 SO-V jsou ve většině
případů vymezené na pozemcích, které částečně mají i třídy IV a V ochrany ZPF a zároveň
tyto plochy nejsou obhospodařovány jako součásti ucelených zemědělských lánů (honů).
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Stavební využití „mezer v zástavbě “ se tedy jeví jako převažující nad ochranou zemědělského půdního fondu.
Josefovice
Jedná se o nevelké zastavitelné plochy navazující na stávající zástavbu Josefovic a nezbytné
pro rozvoj Klimkovic - části obce 2. Josefovice. Toto sídlo je prostorově zcela oddělené od
zástavby Klimkovic (v minulosti byly Josefovice samostatnou obcí) a má velmi intenzívní
oboustrannou zástavba na neobvykle úzkých parcelách podél jediné pozemní komunikace.
Vymezené části zastavitelných ploch Z / 143 SO-V, Z / 144 SO-V a zastavitelná plocha
Z / 147 SO-V nenaruší obhospodařování ucelených zemědělských lánů (honů).
Upraveným návrhem ÚP Klimkovice (dubem 2015) navíc vymezené zastavitelné plochy oproti ÚPN O (schválenému 18. dubna 2001, ve znění pozdějších změn) lze spíše považovat za
vhodnou dostavbu zastavěného území („zarovnání hranic“) než za nové významné rozvojové
plochy Klimkovic.

II.1. 12.3.2 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků – zastavitelné plochy
Projektantem územního plánu jsou v ÚP Klimkovice za zastavitelné plochy považovány vymezené změny v území – plochy určené k zastavění včetně ploch vymezených pro stavby dopravní infrastruktury, pro vodní díla. Tj. zastavitelné plochy jsou všechny ty vymezené změny
v území, na kterých se předpokládá řízeními vedenými podle stavebního zákona umísťování
staveb, zařízení vyžadujících plochu na zemském povrchu zobrazitelnou v měřítku výkresů
územního plánu (1 : 5 000).
Podrobně viz kapitola 'II.1. 7.3 Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně', její část 'Odůvodnění k
I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch'.
ÚP Klimkovice vytváří podmínky pro proporcionální rozvoj celého území města při ochraně
jeho dochovaných sídelních i krajinných hodnot. Zastavitelné plochy umožňující realizace
budoucích staveb pro bydlení a staveb, zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území,
jsou vymezené v návaznosti na souvislou zástavbu sídel Klimkovic.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje zastavitelné plochy o celkových výměrách:
celkem ha

B
B-RD
OV
OV-V

Plochy bydlení
– rodinné domy
Plochy občanského vybavení
– veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
OV-T – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
OV-H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
VP
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
VP-Z – park, parčík, další plochy veřejné zeleně
VP-H – hřiště a herní plochy
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SO
SO-P
SO-M
SO-L
SO-V
DI
DI-S
DI-G
TI
TI-V
SV
SV-N
VH
VH-P

Plochy smíšené obytné
– historického jádra města
– městské
– městské lázeňské
– venkovské
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace
– silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
Plochy technické infrastruktury
– veřejné infrastruktury
Plochy smíšené výrobní
– výroba a skladování, občanské vybavení
Plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi

0,72
50,97
11,13
4,12
7,79
0,21
0,31
3,34
16,87

Viz také kapitola 'II.1. 8.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch'.

II.1. 12.3.3 Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků – další změny v území
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy pro další změny v území –
kromě ploch pro ÚSES – jako Plochy lesní (§ 15 vyhlášky č. 201/2006 Sb.) a jako Plochy jiné
a zvláštní (v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – izolační a
ochranná zeleň, zejména pro snížení negativních vlivů dopravy z dálnice, dále jako zeleň pro
kompoziční členění území či oddělující dřevinnou zeleň. Tyto ploch y mají i funkci zadržování srážkových vod, půdoochranných a protierozních opatření apod.
Podrobně viz kapitola 'II.1. 7.5 Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně', její část 'Odůvodnění k I.1. e2) Vymezení ploch
dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)'.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezuje plochy dalších změn v území (kromě
ploch pro ÚSES) o celkové výměře:
celkem ha

L
L-LH
Y
Y-IZ

Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy jiné a zvláštní
– izolační a ochranná zeleň
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II.1. 12.4 Předpokládané důsledky změn v území na půdní fond kromě lesních pozemků
Zábor pozemků pro zastavitelné plochy – označené kódem změny v území Z:
změny v území
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch)
B
Plochy bydlení
B-RD – rodinné domy
OV
Plochy občanského vybavení
OV-V – veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a
sportu, bez hřbitovů
OV-T – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
OV-H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
VP
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
VP-Z – park, parčík, další plochy veřejné zeleně
VP-H – hřiště a herní plochy
SO
Plochy smíšené obytné
–
historického jádra města
SO-P
SO-M – městské
SO-L – městské lázeňské
SO-V – venkovské
DI
Plochy dopravní infrastruktury
DI-S – silniční doprava - pozemní komunikace
DI-G – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
TI
Plochy technické infrastruktury
TI-V – veřejné infrastruktury
SV
Plochy smíšené výrobní
SV-N – výroba a skladování, občanské vybavení
VH
Plochy vodní a vodohospodářské
VH-P – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
Z

ÚP Klimkovice celkem

předpokládaný zábor ha
celkem zem. poz. orná půda
12,38

12,26

11,44

0,22

0,22

–

4,75
0,21

4,74
0,21

4,74
–

4,69
2,30

2,88
1,87

1,43
0,94

0,72
50,97
11,13
4,12

0,20
49,73
9,78
4,10

–
46,71
7,54
3,92

7,79
0,21

5,23
0,21

4,57
–

0,31

0,08

–

3,34

3,34

2,84

16,87

7,41

6,12

120,01

102,26

90,25

Výměry obsahují vymezení všech zastavitelných ploch, tj. včetně zastavitelných ploch Z / 34
VH-P, Z / 100 VH-P, Z / 101 VH-P, které jsou do upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben
2015) přebírány z KPÚ beze změny jejich vymezení a jejichž celková výměra je 8,07 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) předpokládá pro zastavitelné plochy zábor
25,68 ha odvodněných zemědělských pozemků. Viz zobrazení v II.2. c) Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu.
ÚP Klimkovice intenzitu stavebního využití pozemků v plochách (pozemku stavby, zařízení)
stanovuje v závislosti na odtokových poměrech území (při zohlednění ochrany níže položených území) a pro zachování stávajícího rázu sídel, zároveň se zohledněním potřeb rozsahů
vyhrazené zeleně nebo veřejně nepřístupné zeleně na pozemcích staveb, zařízení. Stanovuje ji
percentuálním vyjádřením rozsahu zastavěné plochy pozemku k celkové výměře pozemku
stavby, zařízení. Podle ustanovení § 2 odstavec 7 stavebního zákona „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.“. ÚP Klimkovice stanovené
intenzity stavebního využití pozemků pro jednotlivé druhy ploch vycházejí z intenzit průměrně dosahovaných v plochách vymezených podle stávajícího způsobu využití.
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Zábor pozemků pro dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) – označené kódem změny
v území N:
změny v území
Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch)
L
L-LH
Y
Y-IZ
N

předpokládaný zábor ha
celkem zem. poz. orná půda

Plochy lesní
– lesní hospodářství
Plochy jiné a zvláštní
– izolační a ochranná zeleň

0,49

0,49

0,49

10,73

10,64

9,75

ÚP Klimkovice celkem

11,22

11,13

10,24

Výměry obsahují vymezení všech ploch další změny v území (kromě ploch pro ÚSES), tj.
včetně ploch N / 3 Y-IZ, N / 11 Y-IZ, N / 16 Y-IZ, N / 17 Y-IZ, které jsou do upraveného návrhu ÚP Klimkovice (duben 2015) přebírány z KPÚ beze změny jejich vymezení a jejichž
celková výměra je 3,36 ha.
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) předpokládá pro plochy dalších změn v území
(kromě ploch pro ÚSES) zábor 5,35 ha odvodněných zemědělských pozemků. Viz zobrazení
v II.2. c) Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu.

II.1. 12.5 Předpokládané důsledky změn v území na lesní pozemky
Zábor lesních pozemků
Upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015) předpokládá zábor 6,83 ha lesních pozemků
pro zastavitelné plochy Z / 34 VH-P, Z / 142 VH-P, Z / 156 VH-P, které jsou vymezené jako
Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi (tj.
pro vodní díla).
Do vzdálenosti menší než 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL (podle
evidence katastru nemovitostí k 5. září 2015) zasahují části upraveného návrhu
ÚP Klimkovice (duben 2015) vymezených zastavitelných ploch Z / 25 SO-M, Z / 28 SO-M,
Z / 34 VH-P, Z / 112 SO-V, Z / 113 B-RD, Z / 117 SO-L, Z / 121 SO-L, Z / 123b DI-S,
Z / 128 TI-V, Z / 129 SO-L, Z / 142 VH-P, Z / 153 DI-S, Z / 154 VP-H, Z / 155 OV-V,
Z / 156 VH-P, Z / 157 DI-S, Z / 162 VP-Z.
Umístění staveb je závislé na výsledcích územních řízení vedených stavebními úřady, ve kterých je posuzováno konkrétní umístění stavby na pozemku. Z existence stávajícího omezení
na části zastavitelné plochy vymezené územním plánem nelze usuzovat, že i budoucí stavbou
nebo jinou změnou v území bude dotčen stávající limit využití území. Územní plán nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (ustanovení § 43 odstavec 3 stavebního zákona). Podle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení
§ 14 odstavec 2: „… rozhodne stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.“.
Omezení obhospodařování lesních pozemků
ÚP Klimkovice nepředpokládá omezení obhospodařování lesních pozemků.
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Vysvětlivky tabulek vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu
plocha:
Z/1

kód změny v území / pořadové číslo plochy
kód změny v území:
Z zastavitelná plocha
N plocha dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)

druh plochy:
Druh plochy s rozdílným způsobem využití s označením podle výčtu.
výměra:
Naměřené hodnoty v m2 jsou zaokrouhleny na setiny hektaru. Uvedení hodnoty 0,00 tedy znamená,
že příslušná dotčená výměra je menší než 50 m2.
kód druhu pozemku:
Podle 'Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb.' (katastrální vyhláška).
Výčet druhů ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Klimkovice vymezených zastavitelných ploch –
označených kódem změny v území Z – v členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
B
Plochy bydlení
B-RD – rodinné domy
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
OV
Plochy občanského vybavení
OV-V – veřejné infrastruktury - bez převažující tělovýchovy a sportu, bez hřbitovů
OV-T – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
OV-H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
VP
Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
VP-Z – park, parčík, další plochy veřejné zeleně
VP-H – hřiště a herní plochy
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
SO
Plochy smíšené obytné
SO-P – historického jádra města
SO-M – městské
SO-L – městské lázeňské
SO-V – venkovské
(§ 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
DI
Plochy dopravní infrastruktury
DI-S – silniční doprava - pozemní komunikace
DI-G – silniční doprava - dopravní zařízení a vybavení
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
TI
Plochy technické infrastruktury
TI-V – veřejné infrastruktury
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
SV
Plochy smíšené výrobní
SV-N – výroba a skladování, občanské vybavení
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
VH
Plochy vodní a vodohospodářské
VH-P – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi
Výčet druhů ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Klimkovice vymezených dalších změn v území
(kromě ploch pro ÚSES) – označených kódem změny v území N – v členění podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb.:
(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
L
Plochy lesní
L-LH – lesní hospodářství
(v souladu s § 3 odstavec 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Y
Plochy jiné a zvláštní
Y-IZ – izolační a ochranná zeleň
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Předpokládané odnětí půdy v členění podle druhů ploch s rozdílným způsobem využití –
trvalý zábor
tabulka č. 1.1
plocha
druh plochy

předpokládaný
zábor
ha

z toho pozemky
nezemědělské ha

lesní
ha

z předpokládaného odnětí zemědělských pozemků
zemědělorná
zahrady
TTP
ské ha
ha
ha
ha

Z – zastavitelné plochy
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
Z/2
Z/3
Z/4
Z/5
Z/6
Z/7
Z/9
Z / 11
Z / 12
Z / 13
Z / 17
Z / 18
Z / 19
Z / 20
Z / 85b
Z / 113
Z / 124
Z / 139

B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD
B-RD

0,29
0,16
0,32
0,34
1,15
0,20
0,17
0,56
0,46
0,40
0,68
2,13
0,71
0,76
0,27
2,22
0,72
0,84

–
–
–
–
–
–
–
–
0,07
–
–
–
–
0,04
–
–
–
0,01

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,29
0,16
0,32
0,34
1,15
0,20
0,17
0,56
0,39
0,40
0,68
2,13
0,71
0,72
0,27
2,22
0,72
0,83

0,29
0,16
0,32
0,34
1,15
0,20
0,17
0,56
0,20
0,40
0,68
2,00
0,71
0,72
0,27
1,72
0,72
0,83

–
–
–
–
–
–
–
–
0,19
–
–
0,13
0,00
–
–
0,26
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,24
–
–

Z / 155

B-RD
OV-V

12,38
0,22

0,12
–

–
–

12,26
0,22

11,44
–

0,58
–

0,24
0,22

Z / 58

OV-V
OV-T

0,22
4,75

–
0,01

–
–

0,22
4,74

–
4,74

–
–

0,22
–

Z / 72

OV-T
OV-H

4,75
0,21

0,01
–

–
–

4,74
0,21

4,74
–

–
0,21

–
–

Z / 29
Z / 46a
Z / 73
Z / 125c
Z / 158
Z / 162
Z / 163

OV-H
VP-Z
VP-Z
VP-Z
VP-Z
VP-Z
VP-Z
VP-Z

0,21
0,17
0,31
0,15
0,16
2,46
0,71
0,73

–
–
0,31
–
–
1,22
0,17
0,11

–
–
–
–
–
–
–
–

0,21
0,17
–
0,15
0,16
1,24
0,54
0,62

–
0,17
–
–
0,16
1,06
–
0,04

0,21
–
–
0,15
–
0,18
–
–

–
–
–
–
–
–
0,54
0,58

Z / 14
Z / 66
Z / 154

VP-Z
VP-H
VP-H
VP-H

4,69
0,94
0,43
0,93

1,81
–
0,43
–

–
–
–
–

2,88
0,94
–
0,93

1,43
0,94
–
–

0,33
–
–
–

1,12
–
–
0,93

VP-H

2,30

0,43

–

1,87

0,94

–

0,93

Σ
Σ
Σ
Σ

Σ

Σ
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Z / 46b

SO-P

0,72

0,52

–

0,20

–

0,20

–

Z / 21
Z / 25
Z / 28
Z / 30
Z / 41
Z / 42
Z / 43
Z / 48
Z / 52
Z / 53
Z / 54
Z / 55
Z / 67
Z / 74
Z / 76
Z / 79a
Z / 79b
Z / 79c
Z / 81
Z / 82
Z / 83
Z / 85a
Z / 86
Z / 87
Z / 93
Z / 94
Z / 95
Z / 96
Z / 97a
Z / 97b
Z / 98

SO-P
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M
SO-M

0,72
1,08
1,70
3,27
0,53
1,44
0,19
0,67
0,35
5,10
3,20
2,67
0,30
2,42
0,54
0,29
1,02
0,84
0,52
0,98
1,04
0,45
0,64
0,85
1,01
6,03
6,61
0,44
2,77
1,21
0,34
2,47

0,52
–
–
0,06
–
–
–
–
0,08
0,08
0,84
–
–
0,08
–
–
–
–
–
–
–
–
0,01
–
–
–
0,09
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,20
1,08
1,70
3,21
0,53
1,44
0,19
0,67
0,27
5,02
2,36
2,67
0,30
2,34
0,54
0,29
1,02
0,84
0,52
0,98
1,04
0,45
0,63
0,85
1,01
6,03
6,52
0,44
2,77
1,21
0,34
2,47

–
0,92
1,70
3,21
0,53
1,44
–
0,55
–
4,01
2,35
2,63
0,30
2,13
0,54
0,29
1,02
0,84
0,52
0,98
1,04
0,36
0,63
0,85
1,01
6,03
5,87
0,44
2,50
1,21
0,34
2,47

0,20
–
–
–
–
–
0,19
0,03
–
–
–
–
–
0,13
–
–
–
–
–
–
–
0,09
–
–
–
–
0,01
–
0,27
–
–
–

–
0,16
–
–
–
–
–
0,09
0,27
1,01
0,01
0,04
–
0,08
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,64
–
–
–
–
–

Z / 117
Z / 118
Z / 120
Z / 121
Z / 122
Z / 123a
Z / 125a
Z / 125b
Z / 126
Z / 129
Z / 137
Z / 161

SO-M
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L
SO-L

50,97
1,40
0,39
0,82
0,36
0,28
2,96
3,08
0,61
0,19
0,20
0,55
0,29

1,24
–
–
0,27
–
–
1,08
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

49,73
1,40
0,39
0,55
0,36
0,28
1,88
3,08
0,61
0,19
0,20
0,55
0,29

46,71
1,40
0,39
0,55
0,36
0,13
–
3,07
0,61
0,19
–
0,55
0,29

0,72
–
–
–
–
0,15
1,21
0,01
–
–
–
–
–

2,30
–
–
–
–
–
0,67
–
–
–
0,20
–
–

SO-L

11,13

1,35

–

9,78

7,54

1,37

0,87

Σ

Σ

Σ
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Z / 102
Z / 105
Z / 106
Z / 107
Z / 109
Z / 112
Z / 115
Z / 116
Z / 143
Z / 144
Z / 147
Z / 160

SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V
SO-V

0,18
0,25
0,61
0,19
0,29
0,32
0,30
0,30
1,07
0,30
0,24
0,07

–
–
–
–
–
–
0,01
–
0,01
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,18
0,25
0,61
0,19
0,29
0,32
0,29
0,30
1,06
0,30
0,24
0,07

0,18
0,25
0,61
0,19
0,29
0,14
0,29
0,30
1,06
0,30
0,24
0,07

–
–
–
–
–
0,18
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Z/1
Z / 10
Z / 24
Z / 35
Z / 36
Z / 37
Z / 38
Z / 39
Z / 40
Z / 56
Z / 65
Z / 77
Z / 78
Z / 80
Z / 84
Z / 89
Z / 90
Z / 91
Z / 92
Z / 99
Z / 104
Z / 123b
Z / 123c
Z / 138
Z / 141
Z / 151
Z / 152
Z / 153
Z / 157

SO-V
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S
DI-S

4,12
0,77
1,17
0,34
0,24
0,10
0,20
0,03
0,13
0,16
0,08
0,04
0,80
0,03
0,09
0,09
0,13
0,06
0,22
0,88
0,01
0,04
0,21
0,28
0,05
0,21
0,60
0,02
0,46
0,35

0,02
0,42
0,80
0,19
–
–
–
–
–
–
–
–
0,56
–
–
–
–
–
–
0,04
–
–
0,16
0,10
0,01
–
–
–
0,28
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4,10
0,35
0,37
0,15
0,24
0,10
0,20
0,03
0,13
0,16
0,08
0,04
0,24
0,03
0,09
0,09
0,13
0,06
0,22
0,84
0,01
0,04
0,05
0,18
0,04
0,21
0,60
0,02
0,18
0,35

3,92
0,30
0,28
0,15
0,24
0,10
0,16
0,02
0,13
0,16
0,08
0,04
0,19
–
0,09
0,09
0,13
0,06
0,22
0,79
–
0,04
–
0,07
0,04
0,21
0,57
0,02
0,04
0,35

0,18
0,02
0,08
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,05
0,03
–
–
–
–
–
0,05
0,01
–
–
0,11
–
–
–
–
–
–

–
0,03
0,01
–
–
–
0,04
0,01
–
–
–
–
0,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,05
–
–
–
0,03
–
0,14
–

Z / 159

DI-S
DI-G

7,79
0,21

2,56
–

–
–

5,23
0,21

4,57
–

0,35
0,21

0,31
–

Z / 88
Z / 128
Z / 148

DI-G
TI-V
TI-V
TI-V

0,21
0,04
0,05
0,22

–
0,04
–
0,19

–
–
–
–

0,21
–
0,05
0,03

–
–
–
–

0,21
–
–
–

–
–
0,05
0,03

TI-V

0,31

0,23

–

0,08

–

–

0,08

Σ

Σ
Σ

Σ
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Z / 32
Z / 33
Z / 45

SV-N
SV-N
SV-N

0,66
2,18
0,50

–
–
–

–
–
–

0,66
2,18
0,50

0,66
2,18
–

–
–
0,50

–
–
–

Z / 34
Z / 100
Z / 101
Z / 142
Z / 156

SV-N
VH-P
VH-P
VH-P
VH-P
VH-P

3,34
3,38
3,31
1,38
4,86
3,94

–
0,52
1,18
0,09
0,70
0,14

–
0,94
–
–
4,15
1,74

3,34
1,92
2,13
1,29
0,01
2,06

2,84
1,92
2,13
–
0,01
2,06

0,50
–
–
–
–
–

–
–
–
1,29
–
–

VH-P

16,87

2,63

6,83

7,41

6,12

–

1,29

120,01

10,92

6,83

102,26

90,25

4,65

7,36

Σ

Σ
celkem Z

tabulka č. 1.2
plocha
druh plochy

předpokládaný
zábor
ha

z toho pozemky
nezemědělské ha

lesní
ha

z předpokládaného odnětí zemědělských pozemků
zemědělorná
zahrady
TTP
ské ha
ha
ha
ha

N – plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)
N / 22

L-LH

0,49

–

–

0,49

0,49

–

–

N/3
N/5
N/6
N / 11
N / 12
N / 13
N / 14
N / 15
N / 16
N / 17
N / 18
N / 19
N / 20
N / 21

L-LH
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ
Y-IZ

0,49
0,89
1,57
0,49
2,21
0,16
1,32
2,07
1,42
0,19
0,07
0,03
0,09
0,07
0,15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,09
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,49
0,89
1,57
0,49
2,21
0,16
1,32
2,07
1,42
0,19
0,07
0,03
–
0,07
0,15

0,49
0,89
1,50
0,49
2,21
–
1,32
2,07
1,01
0,19
0,07
–
–
–
–

–
–
0,07
–
–
–
–
–
–
–
–
0,03
–
0,07
0,15

–
–
–
–
–
0,16
–
–
0,41
–
–
–
–
–
–

Y-IZ

10,73

0,09

–

10,64

9,75

0,32

0,57

11,22

0,09

0

11,13

10,24

0,32

0,57

Σ

Σ
celkem N
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Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF – trvalý zábor
tabulka č. 2.1
katastrální
území

plocha

předpokl. odnětí kód druhu
druh plochy zeměděl. poz. ha pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
ha

0,02

Z – zastavitelné plochy
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z/1
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,28
0,02
0,02
0,00
0,02
0,01

2
2
5
5
7
7

64300
64310
64300
64310
64300
64310

II
II
II
II
II
II

Z/1
Z/2

DI-S
B-RD

0,35
0,29

2

64300

II

Z/2
Z/3

B-RD
B-RD

0,29
0,16

Z/3
Z/4

B-RD
B-RD

0,16
0,32

2

64300

II

Z/4
Z/5

B-RD
B-RD

0,32
0,34

2

64300

II

Z/5
Z/6

B-RD
B-RD

0,34
1,15

2

64300

II

Z/6
Z/7

B-RD
B-RD

1,15
0,20

Z/7
Z/9

B-RD
B-RD

0,20
0,17

2

64310

II

Z/9
Z / 10
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

B-RD
DI-S
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,17
0,06
0,22
0,02
0,05
0,01
0,00
0,01

2
2
5
5
5
7
7

64300
64310
64300
64310
65800
64300
64310

II
II
II
II
II
II
II

Z / 10
Z / 11
–
„–

DI-S
B-RD
–
„–

0,37
0,07
0,49

Z / 11
Z / 12
–
„–
–
„–

B-RD
B-RD
–
„–
–
„–

0,56
0,11
0,09
0,19

Z / 12

B-RD

0,39
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0,02
0,23
0,23

2

64300

II
–
0,20
0,20
–
–

2

64300

II
–
0,16
0,16
0,02

0,02
2
2

64300
64310

II
II
–

2
2
5

64310
64300
64310

II
II
II
–
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z / 13
–
„–

B-RD
–
„–

0,07
0,33

2
2

64300
64310

II
II

Z / 13
Z / 14
–
„–

B-RD
VP-H
–
„–

0,40
0,89
0,05

2
2

64300
64310

II
II

–
0,36
0,03

Z / 14
Z / 17

VP-H
B-RD

0,94
0,68

2

64310

II

0,39
0,36

Z / 17
Z / 18
–
„–

B-RD
B-RD
–
„–

0,68
2,00
0,13

II
II

0,36
1,87
0,06

Z / 18
Z / 19
–
„–
–
„–

B-RD
B-RD
–
„–
–
„–

2,13
0,02
0,69
0,00

2
2
5

64300
64310
64310

II
II
II

Z / 19
Z / 20

B-RD
B-RD

0,71
0,72

2

64310

II

Z / 20
Z / 21
–
„–
–
„–
–
„–

B-RD
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–

0,72
0,89
0,03
0,15
0,01

Z / 21
Z / 24

SO-M
DI-S

1,08
0,15

2

64310

II

Z / 24
Z / 25
–
„–

DI-S
SO-M
–
„–

0,15
1,48
0,22

2
2

64310
65800

II
II

Z / 25
Z / 28

SO-M
SO-M

1,70
3,21

2

64310

II

–
3,04

Z / 28
Z / 29

SO-M
VP-Z

3,21
0,17

2

64310

II

3,04
0,00

Z / 29
Z / 30

VP-Z
SO-M

0,17
0,53

2

64310

II

0,00
0,53

Z / 30
Z / 32
–
„–

SO-M
SV-N
–
„–

0,53
0,52
0,14

2
2

64300
64310

II
II

Z / 32
Z / 33
–
„–

SV-N
SV-N
–
„–

0,66
1,47
0,71

2
2

64300
64310

II
II

Z / 33
Z / 34
–
„–

SV-N
VP-H
–
„–

2,18
1,90
0,02

Z / 34

VP-H

1,92
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2
5

64310
64310

1,93
0,19
0,19
0,14
0,14
2
2
7
7

64310
65800
64310
65800

II
II
II
II
–
0,10
0,10

0,53

–

2
2

64310
64400

II
III

–
1,75
0,02
1,77
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z / 35
–
„–

DI-S
–
„–

0,13
0,11

2
2

64300
64310

II
II

Z / 35
Z / 36
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–

0,24
0,06
0,04

2
2

64310
64300

II
II

Z / 36
Z / 37
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,10
0,04
0,12
0,01
0,01
0,02

2
2
7
7
7

62210
64300
62210
64310
64400

II
II
II
II
III

Z / 37
Z / 38
–
„–
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–
–
„–

0,20
0,02
0,00
0,01

2
7
7

62210
62210
64400

II
II
III

Z / 38
Z / 39
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–

0,03
0,08
0,05

2
2

62210
64310

II
II

Z / 39
Z / 40
–
„–
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–
–
„–

0,13
0,09
0,05
0,02

2
2
2

64300
64310
64742

II
II
IV

Z / 40
Z / 41
–
„–

DI-S
SO-M
–
„–

0,16
0,74
0,70

Z / 41
Z / 42

SO-M
SO-M

1,44
0,19

5

64310

II

Z / 42
Z / 43
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,19
0,19
0,36
0,03
0,04
0,05

2
2
5
7
7

64300
64310
64310
64300
64310

II
II
II
II
II

Z / 43
Z / 45
–
„–

SO-M
SV-N
–
„–

0,67
0,34
0,16

5
5

64300
64310

II
II

Z / 45
Z / 46b

SV-N
SO-P

0,50
0,20

5

64310

II

Z / 46b
Z / 48
–
„–

SO-P
SO-M
–
„–

0,20
0,07
0,20

7
7

65800
63846

II
V

Z / 48

SO-M

0,27
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–

–

–

–

–

–
2
2

64300
64310

II
II
–
–

–

–
–

–
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z / 52
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,10
3,91
0,00
0,77
0,24

Z / 52
Z / 53
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–

5,02
1,88
0,39
0,08
0,01

Z / 53
Z / 54
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–

2,36
0,14
2,32
0,17
0,04

2
2
2
7

62210
64310
62611
62611

II
II
III
III

Z / 54
Z / 55

SO-M
SO-M

2,67
0,30

2

64310

II

–
0,18

Z / 55
Z / 56

SO-M
DI-S

0,30
0,08

II

0,18
0,03

Z / 56
Z / 58

DI-S
OV-T

0,08
4,74

2

64310

II

0,03
4,07

Z / 58
Z / 65

OV-T
DI-S

4,74
0,04

2

64310

II

Z / 65
Z / 67
–
„–
–
„–

DI-S
SO-M
–
„–
–
„–

0,04
2,13
0,13
0,08

2
5
7

64310
64310
64310

II
II
II

Z / 67
Z / 72
–
„–

SO-M
OV-H
–
„–

2,34
0,06
0,15

5
5

64210
62242

II
IV

Z / 72
Z / 73

OV-H
VP-Z

0,21
0,15

5

62242

IV

Z / 73
Z / 74
–
„–

VP-Z
SO-M
–
„–

0,15
0,25
0,29

2
2

64210
64200

II
II

Z / 74
Z / 76

SO-M
SO-M

0,54
0,29

2

64300

II

Z / 76
Z / 77
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
DI-S
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,29
0,15
0,04
0,03
0,02
0,00

2
2
5
5
7

64300
64310
64300
64310
64310

II
II
II
II
II

Z / 77

DI-S

0,24
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2
2
7
7
7

62210
62611
62210
62611
63846

II
III
II
III
V

2,54
0,09
0,01
2,64

2
2
2
7

62210
64310
62611
62611

II
II
III
III
–

2

64310

4,07
–

–

–
–

–
–
0,01
0,02

0,03
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Z / 78

DI-S

0,03

Z / 78
Z / 79a

DI-S
SO-M

0,03
1,02

2

64300

II

Z / 79a
Z / 79b

SO-M
SO-M

1,02
0,84

2

64300

II

Z / 79b
Z / 79c

SO-M
SO-M

0,84
0,52

2

64300

II

Z / 79c
Z / 80

SO-M
DI-S

0,52
0,09

Z / 80
Z / 81

DI-S
SO-M

0,09
0,98

2

64300

II

Z / 81
Z / 82

SO-M
SO-M

0,98
1,04

2

64300

II

Z / 82
Z / 83
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–

1,04
0,10
0,26
0,09

2
2
5

64300
64310
64310

II
II
II

Z / 83
Z / 84

SO-M
DI-S

0,45
0,09

2

64310

II

Z / 84
Z / 85a
–
„–

DI-S
SO-M
–
„–

0,09
0,36
0,27

2
2

64300
64310

II
II

Z / 85a
Z / 85b

SO-M
B-RD

0,63
0,27

2

64300

II

Z / 85b
Z / 86
–
„–

B-RD
SO-M
–
„–

0,27
0,13
0,72

2
2

64300
64310

II
II

Z / 86
Z / 87
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–

0,85
0,07
0,94

2
2

64300
64310

II
II

Z / 87
Z / 89

SO-M
DI-S

1,01
0,13

2

64310

II

Z / 89
Z / 90
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–

0,13
0,04
0,02

Z / 90
Z / 91

DI-S
DI-S

0,06
0,22

Z / 91

DI-S

0,22
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5

64300

II
–
–
–
–

2

64300

II
–
–
–
0,06
0,06
0,12
0,04
0,04
0,00
0,00
–
0,13
0,71
0,84

–
0,04
0,04

2
2

64300
64310

II
II
–

2

64300

II
–

199

Územní plán Klimkovice

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z / 92
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
–
„–
–
„–
–
„–

0,06
0,73
0,00
0,05

Z / 92
Z / 93
–
„–

DI-S
SO-M
–
„–

0,84
5,81
0,22

Z / 93
Z / 94
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

6,03
5,53
0,34
0,01
0,00
0,64

Z / 94
Z / 95
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–

6,52
0,36
0,08

Z / 95
Z / 96
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–

0,44
1,19
1,31
0,19
0,08

2
2
5
5

64300
64310
64300
64310

II
II
II
II

Z / 96
Z / 97a
–
„–
–
„–
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–
–
„–
–
„–

2,77
0,09
0,17
0,72
0,23

2
2
2
2

64200
64210
64300
64310

II
II
II
II

Z / 97a
Z / 97b
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–

1,21
0,19
0,15

Z / 97b
Z / 98
–
„–

SO-M
SO-M
–
„–

0,34
0,13
2,34

Z / 98
Z / 99

SO-M
DI-S

2,47
0,01

Z / 99
Z / 100
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
VH-P
–
„–
–
„–
–
„–

0,01
0,95
0,19
0,64
0,35

2
2
2
2

64210
64310
65800
62641

II
II
II
IV

Z / 100
Z / 101
–
„–

VH-P
VH-P
–
„–

2,13
0,05
1,24

7
7

64310
65800

II
II

Z / 101

VH-P

1,29
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2
2
2
5

64200
64300
62242
64300

II
II
IV
II
–

2
2

64300
62242

II
IV
–

2
2
5
7
7

64300
62242
64300
64300
62242

II
IV
II
II
IV
–

2
2

64300
64310

II
II
–
0,35

0,35

–
2
2

64300
64310

II
II
–

2
2

64210
64310

II
II

0,12
0,12

5

64310

II
–
0,89
0,07
0,48
1,44
0,01
0,62
0,63
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údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Z / 102
–
„–

SO-V
–
„–

0,12
0,06

2
2

64300
62242

II
IV

Z / 102
Z / 104
–
„–

SO-V
DI-S
–
„–

0,18
0,01
0,03

2
2

6430
62242

II
IV

Z / 104
Z / 105
–
„–

DI-S
SO-V
–
„–

0,04
0,12
0,13

2
2

64300
62242

II
IV

Z / 105
Z / 106
–
„–
–
„–

SO-V
SO-V
–
„–
–
„–

0,25
0,50
0,10
0,01

2
2
2

64310
62242
64067

II
IV
V

Z / 106
Z / 107
–
„–

SO-V
SO-V
–
„–

0,61
0,01
0,18

2
2

64300
62242

II
IV

Z / 107
Z / 109

SO-V
SO-V

0,19
0,29

2

64300

II

Z / 109
Z / 112
–
„–
–
„–
–
„–

SO-V
SO-V
–
„–
–
„–
–
„–

0,29
0,01
0,13
0,00
0,18

2
2
2
5

64200
64210
62641
64210

II
II
IV
II

Z / 112
Z / 113
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-V
B-RD
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,32
1,39
0,08
0,25
0,19
0,07
0,00
0,24

2
2
2
5
5
7
7

64210
62601
62641
64210
62601
64210
62641

II
III
IV
II
III
II
IV

0,01
1,36
0,01
0,25
0,16
0,05
0,00
0,20

Z / 113
Z / 115
–
„–

B-RD
SO-V
–
„–

2,22
0,15
0,14

2
2

64210
62601

II
III

2,03
0,05
0,12

Z / 115
Z / 116

SO-V
SO-V

0,29
0,30

2

62601

III

Z / 116
Z / 117

SO-V
SO-L

0,30
1,40

2

62614

IV

Z / 117
Z / 118

SO-L
SO-L

1,40
0,39

Z / 118
Z / 120

SO-L
SO-L

0,39
0,55

Z / 120

SO-L

0,55

Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST
srpen 2011, duben 2015, únor 2016

–

–

–

–

–
–
0,01

0,17
–
–
2

62614

IV
–

2

62614

IV
–
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údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Z / 121

SO-L

0,36

Z / 121
Z / 122
–
„–

SO-L
SO-L
–
„–

0,36
0,15
0,13

Z / 122
Z / 123a
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

SO-L
SO-L
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,28
0,00
0,85
0,36
0,00
0,67

Z / 123a
Z / 123b

SO-L
DI-S

1,88
0,05

7

62644

V

Z / 123b
Z / 123c
–
„–
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–
–
„–

0,05
0,07
0,10
0,01

2
5
5

62604
62604
64300

IV
IV
II

Z / 123c
Z / 124

DI-S
B-RD

0,18
0,72

2

62604

IV

Z / 124
Z / 125a
–
„–

B-RD
SO-L
–
„–

0,72
3,07
0,01

2
5

64300
64300

II
II

Z / 125a
Z / 125b
–
„–

SO-L
SO-L
–
„–

3,08
0,07
0,54

Z / 125b
Z / 125c

SO-L
VP-Z

0,61
0,16

2

64300

II

Z / 125c
Z / 126
–
„–

VP-Z
SO-L
–
„–

0,16
0,00
0,19

2
2

62614
62641

IV
IV

Z / 126
Z / 128

SO-L
TI-V

0,19
0,05

7

62611

III

Z / 128
Z / 129
–
„–

TI-V
SO-L
–
„–

0,05
0,18
0,02

7
7

62611
63846

III
V

Z / 129
Z / 137

SO-L
SO-L

0,20
0,55

2

64310

II

Z / 137
Z / 138

SO-L
DI-S

0,55
0,04

Z / 138
Z / 139

DI-S
B-RD

0,04
0,83

Z / 139

B-RD

0,83
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2

62644

V
–

5
7

62644
62644

V
V
–

5
5
5
7
7

64300
62604
62644
62604
62644

II
IV
V
IV
V
–
–

–
–

–
2
2

64300
62614

II
IV
–
–

–
0,04
0,04

–
–
2

64310

II
–

2

64310

II
–
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Z / 141

DI-S

0,21

Z / 141
Z / 142

DI-S
VH-P

0,21
0,01

2

65800

II

Z / 142
Z / 143
–
„–

VH-P
SO-V
–
„–

0,01
0,77
0,29

2
2

64300
64310

II
II

–
0,60
0,12

Z / 143
Z / 144
–
„–

SO-V
SO-V
–
„–

1,06
0,22
0,08

2
2

64300
64310

II
II

0,72
0,22
0,06

Z / 144
Z / 147
–
„–

SO-V
SO-V
–
„–

0,30
0,09
0,15

II
IV

0,28
0,07
0,07

Z / 147
Z / 148

SO-V
TI-V

0,24
0,03

7

64310

II

Z / 148
Z / 151
–
„–

TI-V
DI-S
–
„–

0,03
0,57
0,03

2
7

64310
64310

II
II

Z / 151
Z / 152

DI-S
DI-S

0,60
0,02

2

64310

II

Z / 152
Z / 153
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
DI-S
–
„–
–
„–
–
„–

0,02
0,04
0,00
0,02
0,12

2
2
7
7

64310
65800
64310
65800

II
II
II
II

Z / 153
Z / 154
–
„–

DI-S
VH-P
–
„–

0,18
0,07
0,86

Z / 154
Z / 155
–
„–

VH-P
OV-V
–
„–

0,93
0,06
0,16

Z / 155
Z / 156
–
„–

OV-V
VH-P
–
„–

0,22
0,49
1,57

Z / 156
Z / 157
–
„–

VH-P
DI-S
–
„–

2,06
0,03
0,32

Z / 157
Z / 158
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

DI-S
VP-Z
–
„–
–
„–
–
„–
–
„–

0,35
0,01
0,58
0,47
0,01
0,17

Z / 158

VP-Z

1,24
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2

64310

II
–

2
2

64300
64742

0,14
–
0,48
0,03
0,51
–

–
7
7

64310
65800

II
II
–

7
7
2
2
2
2

64310
65800
65800
62611
65800
62611

II
II
II
III

–
0,29
1,43

II
III

1,72
0,03
0,31
0,34

2
2
2
5
5

64200
64300
62242
65800
62242

II
II
IV
II
IV
–
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
celkem

Z / 159
–
„–

DI-G
–
„–

0,00
0,21

5
5

64300
64310

II
II

Z / 159
Z / 160

DI-G
SO-V

0,21
0,07

2

64300

II

Z / 160
Z / 161
–
„–

SO-V
SO-L
–
„–

0,07
0,08
0,21

2
2

62611
62641

III
IV

Z / 161
Z / 162

SO-L
VP-Z

0,29
0,54

Z / 162
Z / 163
–
„–
–
„–
–
„–

VP-Z
VP-Z
–
„–
–
„–
–
„–

0,54
0,03
0,01
0,04
0,54

Z / 163

VP-Z

0,62

–

102,26

25,68

Z

–

0,07
0,04
0,11

7

62644

V
–

2
2
7
7

62210
62611
62210
62611

II
III
II
III

tabulka č. 2.2
katastrální
území

plocha

předpokl. odnětí kód druhu
druh plochy zeměděl. poz. ha pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
ha

64310
62611
63756

II
III
V

0,57
0,26
0,05

N – plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)
upravený návrh ÚP Klimkovice (duben 2015)

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

N/3
–
„–
–
„–

Y-IZ
–
„–
–
„–

0,57
0,26
0,06

N/3
N/5
–
„–
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–
–
„–

0,89
1,45
0,05
0,07

2
2
5

64300
62242
64300

II
IV
II

N/5
N/6
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

1,57
0,25
0,24

2
2

64300
64310

II
II

N/6
N / 11
–
„–
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–
–
„–

0,49
1,03
0,02
1,16

2
2
2

64310
62601
62611

II
III
III

N / 11
N / 12
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

2,21
0,12
0,04

7
7

64310
65800

II
II

N / 12

Y-IZ

0,16
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2
2
2

0,88

–
0,11
0,11
0,64

0,64

–
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II.1. Textová část odůvodnění územního plánu

údaje KN k 5. září 2014

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ

Klimkovice Σ
celkem

N / 13
–
„–

Y-IZ
–
„–

0,54
0,78

2
2

65800
62611

II
III

N / 13
N / 14
–
„–
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–
–
„–

1,32
0,00
1,38
0,69

2
2
2

64310
62611
63756

II
III
V

N / 14
N / 15
–
„–
–
„–
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–
–
„–
–
„–

2,07
0,34
0,67
0,10
0,31

2
2
7
7

62601
62611
62601
62611

III
III
III
III

N / 15
N / 16
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

1,42
0,16
0,03

2
2

64200
64210

II
II

N / 16
N / 17
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

0,19
0,00
0,07

2
2

64200
64210

II
II

N / 17
N / 18

Y-IZ
Y-IZ

0,07
0,03

5

64310

II

N / 18
N / 20
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

0,03
0,04
0,03

N / 20
N / 21
–
„–

Y-IZ
Y-IZ
–
„–

0,07
0,03
0,12

N / 21
N / 22
–
„–
–
„–

Y-IZ
L-LH
–
„–
–
„–

0,15
0,08
0,04
0,37

N / 22

L-LH

0,49

0,38

11,13

5,35

N
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0,41
0,78
1,19
1,33
0,59
1,92
0,23

0,23

–

–
–
5
5

62604
62644

IV
V
–

5
5
2
2
2

64300
62604
62601
62611
62641

II
IV
III
III
IV

–
0,00
0,04
0,34
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