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úvod
V souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
předkládá následující Zprávu o uplatňování Územního plánu Děhylov obsahující mimo jiné i
pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Děhylov (viz. kap. e).
Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Děhylov (dále jen „Zpráva“) je zpracována za období
červenec 2012 až říjen 2018.
Územní plán Děhylov (dále jen „ÚP“) vydalo Zastupitelstvo obce Děhylov dne 27.6.2012 formou
Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 13.7.2012.
Územní plán Děhylov řeší celé správní území obce Děhylov, které je tvořeno katastrálním
územím Děhylov.
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu byl ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona
projednán přiměřeně dle § 47 stavebního zákona s dotčenými orgány a Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, s veřejností a sousedními obcemi.
Pořizovatel předložil Zprávu Zastupitelstvu obce Děhylov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) a
§ 47 odst. 5 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Děhylov projednalo Zprávu v souladu s § 6
odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona a požadovalo do Zprávy zapracovat další
požadavek na prověření využití území.
Na základě výše uvedeného byla Zpráva doplněná a znovu předložena k projednání přiměřeně
dle § 47 stavebního zákona s dotčenými orgány a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s
veřejností a sousedními obcemi.
Pořizovatel předložil upravenou a projednanou Zprávu Zastupitelstvu obce Děhylov, které ji
usnesením č. 9/4b ze dne 7.10.2019 schválilo.
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A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
a.1) Vyhodnocení uplatňování územního plánu
V obci Děhylov převažuje funkce obytná, v menší míře pak má zastoupení výroba
(zemědělská či drobná řemeslná). Obec má dobré dopravní spojení a vazbu na blízkou
Ostravu a Hlučín jako zdroje pracovních příležitostí. Pro svoji polohu, kvalitní obytné prostředí
a rekreačně atraktivní okolí lze obec charakterizovat jako velmi atraktivní lokalitu pro zájemce
o individuální rodinnou zástavbu.
Na základě těchto východisek byly v územním plánu vymezeny vhodné zastavitelné plochy i
územní rezervy pro rozvoj bydlení. K nové obytné zástavbě byly za hodnocené období
červenec 2012 až říjen 2018 využívány zejména nové zastavitelné plochy nacházející se na
jižním okraji obce. Využití dalších zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití bylo
minimální. Byl povolen pouze jeden záměr v zastavitelné ploše výroby a skladování – drobná
řemeslná výroba na severním okraji obce. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch je
uvedeno v kap. D této zprávy.
Dle požadavku vyplývajícího z kap.i - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování územního plánu Děhylov, byla do 5-ti
let od vydání územního plánu zpracována a do evidence územně plánovací činnosti
zaevidována územní studie Z13 – Děhylov jih 1 (v textové části špatně označená jako Z15).
Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování v území.
Během předcházejícího období byly u pořizovatele evidovány požadavky fyzických osob na
změnu územního plánu.
Z usnesení Zastupitelstva obce č. 23/10 ze dne 17.9.2018 vyplynulo, že z jednotlivých došlých
požadavků na pořízení změny územního plánu budou do změny územního plánu zapracovány
pouze některé požadavky. Tyto požadavky jsou uvedené v kap. E této zprávy.
Požadavek, který nelze zahrnout do změny územního plánu z důvodu neprokázání potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch, je uveden v kap. D této zprávy.
a.2) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
Od doby vydání a nabytí účinnosti územního plánu došlo k následujícím změnám:
- Byla vydána aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
- Byla vydána novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek
- Byla zpracována IV úplná aktualizace ÚAP ORP Hlučín 2016
Změna podmínek vyplývající
Moravskoslezského kraje:

z

aktualizace

č.

1

Zásad

územního

rozvoje

- Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vydalo Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 ze dne 13. 9. 2018
jež nabylo účinnosti 21.11.2018. Z aktualizace č. 1 ZÚR vyplývají pro obec Děhylov změny,
které jsou uvedené v kap. C této zprávy.
Změna podmínek vyplývající z novely stavebního zákona a prováděcích vyhlášek:
- ÚP není zcela v souladu s novelou stavebního zákona a jeho prováděcími vyhláškami a to
jak po formální tak i po obsahové stránce. ÚP
- Dle bodu 4 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: „se části územně
plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
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nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, nepoužijí a při nejbližší
aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny; toto ustanovení se
nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u regulačního plánu na
dokumentaci vlivů.“
- Územní plán obsahuje v kap. f.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání, v plochách SV, OM, OS, RI, VD,
VLZ, TI podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím. Jedná se o definici typů střech.
Změna podmínek vyplývající ze IV úplné aktualizace ÚAP ORP Hlučín 2016:
- Z provedené aktualizace ÚAP ORP Hlučín 2016 vyplývají problémy k řešení uvedené
v kap. B této zprávy.
a.3) Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný
rozvoj území
Z využívání územního plánu nevyplynuly žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území,
proto nejsou stanoveny žádné konkrétní návrhy a požadavky na jejich eliminaci, minimalizaci
nebo kompenzaci.
B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ
Z čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou
působností Hlučín z roku 2016 vyplývá pro území obce Děhylov následující:
Označení
problému ve
výkrese

Charakteristika

Řešitelnost v ÚPD-PÚR, ZÚR,ÚP,ÚS, RP

PROBLÉMY URBANISTICKÉ, VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ - PU
PU13

problematická trasa obchvatu – z východní
strany se přimyká k obci. omezení rozvoje
obce

ZÚR, ÚP - prověřit/upravit rozsah koridoru pro obchvat

PU16

nevhodné stavební úpravy objektů v
urbanisticky a architektonicky hodnotné
lokalitě původních typických stavení

ÚS, ÚP, RP - stanovit vhodné prostorové využiti
území, prověřit v územní studii, zpracovat regulační
plán

PROBLÉMY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE - PDI
PDI7

problematická křižovatka i navrhovaný
způsob řešení výstavbou nové kruhové
křižovatky

ÚP, ÚS - rozšířit, upravit plochy dopravy, zpracovat
územní studii dopravního řešení

PROBLÉMY V TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - PTI
PTI1

chybějící kanalizace a ČOV

ÚP, ÚS - navrhnout koncepci odkanalizování,
zpracovat územní studii odkanalizování

PROBLÉMY VE VYUŽITÍ KRAJINY, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PK
PK10

lokální rozvodnění toku v návaznosti na
obytnou zástavbu v severozápadní části
obce směrem od Dobroslavic

ÚP - navrhnout vhodné protipovodňové úpravy území

STŘETY ZÁMĚRŮ - SZ
SZ4

střet navrhovaného koridoru vysokotlakého
plynovodu s návrhem přeložky silnice II/469

ÚP - upozornit na tuto skutečnost v koncepci dopravní
a technické infrastruktury

STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY - SZL
SZL12

střet navrhovaného obchvatu Děhylova s
celostátní železnici č. 321

ÚP - upozornit na tuto skutečnost v koncepci dopravní
infrastruktury

PROBLÉMY Z HLEDISKA RURÚ
PROBLÉMY SOCIODEMOGRAFICKÉ - PS
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Označení
problému ve
výkrese
PS1

Charakteristika

Řešitelnost v ÚPD-PÚR, ZÚR,ÚP,ÚS, RP

problém s integraci nově přistěhovalých
obyvatel, nezájem v oblasti aktivní účasti na
veřejném dění v obci

neřešitelné nástroji ÚPD, úkol pro komunitní plánování

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
c.1) vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje
Dle dokumentu Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (schválené usnesením
vlády č. 329/15 ze dne 15.4.2015) – pro území obce Děhylov platí:
- zařazení obce Děhylov do Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava
- vymezení koridoru P3 pro plynovod přepravní soustavy v Moravskoslezském kraji, vedoucí
z okolí obce Děhylov k obci Hať na hranici ČR–Polsko a P13 z okolí obce Libhošť k obci
Děhylov.
Územní plán Děhylov respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve
znění Aktualizace č. 1 a je v souladu s jeho záměry.
c.2) vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje
Z územně plánovací dokumentace Moravskoslezského kraje – Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kterou usnesením č. 9/957 ze dne 13. 9. vydalo
formou Opatření obecné povahy Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a jež nabylo
účinnosti 21.11.2018 vyplývají pro území obce Děhylov následující požadavky:
Požadavky obsažené v platném územním plánu:
- zahrnutí do rozvojové oblasti OB2 Ostrava
- koridor energetické infrastruktury – plynoenergetika - PZ2 - VVTL plynovod DN 700 PN63
Přibor-Libhošť – Děhylov a PZ10 - koridor propojovacího plynovodu VVTL DN 500 Děhylov
- Hať - státní hranice ČR / Polsko
- nadregionální biokoridor K 96 V a K96 N
- regionální biocentrum 117 – Dobroslavický les
Požadavky, které je nutné do územního plánu na základě aktualizace č. 1 ZUR MSK nově
zapracovat:
- upravit název rozvojové oblasti OB2 Ostrava na Metropolitní rozvojovou oblast OB2
Ostrava
- upravit název koridoru energetické infrastruktury PZ2 na „VTL plynovod Libhošť – Děhylov“
- a PZ10 na „Propojovací VTL plynovod Děhylov – Hať – státní hranice ČR / Polsko“
- vymezit koridor DZ 21 - II/469 Děhylov, obchvat. Koridor dvoupruhové, směrově
nedělené silnice II. třídy. V rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP upřednostňovat řešení
s menším vlivem na kvalitu obytného prostředí stávající zástavby; řešit napojení na stávající
silniční a komunikační síť a zpřístupnění přilehlého území v souladu s parametry dané
komunikace; řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické
infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK.
- vymezit koridor DZ13 - Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava-SvinovOpava- východ. Koridor v celém úseku kopíruje těleso stávající železniční trati č. 321. V
rámci upřesnění koridoru v ÚP minimalizovat vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé
zástavby a přírodní a krajinné hodnoty v území; řešit prostorovou koordinaci s ostatními
koridory dopravní a technické infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK.
- zařadit obec do oblasti specifické krajiny Kyjovice – Pustá Polom (B-10) a část do
specifické krajiny Opava – Kravaře (C-03) a přechodového pásma 57 a 58.
- zohlednit zařazení obce do ostatních civilizačních hodnot území nadmístního
významu – Funkční polycentrická struktura ostravské aglomerace, Hustá a
hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části území kraje - silniční a železniční
síť včetně mezinárodního Letiště Ostrava (Letiště Leoše Janáčka).
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D. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE §
55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Územní plán předpokládá od vydání územního plánu v roce 2012 do roku 2027 výstavbu cca
50 RD, to znamená zvýšení počtu obyvatel z 683 na cca 750. Celkově by navržené plochy při
úplném vyčerpání, umožnily výstavbu cca 98 RD. (tento odhad nemůže zohlednit skutečné
velikosti parcel, takže počet by mohl být o něco nižší).
V době od vydání územního plánu (červen 2012) do října 2018 bylo dle údajů ze stavebního
úřadu MěÚ Hlučín povoleno celkem 19 rodinných domů v zastavitelných plochách SV smíšených obytných venkovských.
Zastavitelné plochy SV – smíšené obytné venkovské vymezené územním plánem o rozsahu
10,02 ha byly dosud využity pro umístění 19 rodinných domů.
Při průměrné velikosti stavebního pozemku v obci 1000 m2 je tak využito cca 19%
zastavitelných ploch SV – smíšených obytných venkovských.
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch SV – smíšených obytných venkovských, tak
nebyla prokázána.
Využití dalších typů ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v územním plánu bylo
za sledované období minimální. V zastavitelné ploše VD – výroby a skladování – drobná
řemeslná výroba, byl umístěn 1 záměr - zahradnický atelier včetně keramické dílny.
Potřeba vymezení dalších nových zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití, tak
nebyla prokázána.
Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch
Během předcházejícího období byly u pořizovatele evidovány požadavky fyzických osob na
změnu územního plánu, zejména na vymezení nových zastavitelných ploch. Jedná se o
požadavky fyzických osob.
Požadavek na změnu části pozemku parc.č. 801/1 k.ú. Děhylov o výměře cca 3500 m2
z funkční plochy NZ – zemědělské plochy na plochy pro bydlení SV – smíšené obytné
venkovské za účelem výstavby rodinného domu. Návrh na změnu územního plánu se
stanoviskem pořizovatele byl předložen zastupitelstvu obce k rozhodnutí. Z usnesení
zastupitelstva obce č. 10 ze dne 17.9.2018 vyplývá, že požadavek nebude zahrnut do
případné změny územního plánu. Důvodem bylo, že nebyla neprokázána potřeba nových
zastavitelných ploch. Z výše uvedeného vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch vyplývá, že územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch a další
zastavitelné plochy nelze změnou územního plánu v současné době vymezit.
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E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU
ZADÁNÍ ZMĚNY
E.1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
Změna č. 1 územního plánu Děhylov uvede do souladu skutečnosti vyplývající z platné
legislativy:
- aktualizuje hranici zastavěného území obce - budou prověřeny dosud vydaná územní
rozhodnutí případně územní souhlasy
- prověří úpravy podmínek využití nezastavěného území v souvislosti se změnami § 18 odst.
5 stavebního zákona
- prověří omezení rozsahu vymezení předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby a
opatření v souladu s čl. II bodu 9 přechodných ustanovení stavebního zákona (tzn.
vymezení předkupního práva v územním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se
nepoužije),
- prověří přehodnocení podmínek pro využití ploch zastavěného území a zastavitelných
ploch s ohledem na platné znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. a s ohledem na novelizaci § 43
odst. 3 stavebního zákona, tedy že „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území nesmí obsahovat podrobnosti náležící svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím.“
- upraví názvy kapitol textové částí územního plánu podle novely vyhlášky 500/2006Sb.o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
- upraví zkratku VVTL na VTL plynovod nad 40 barů.
Změna č. 1 územního plánu bude uvedena do souladu s aktualizací č. 1 Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje. Změny budou spočívat zejména v:
- úpravě názvu rozvojové oblasti OB2 Ostrava
- změna názvu veřejně prospěšné stavby PZ 2 a PZ 10
- vymezení koridoru DZ 21 - II/469 Děhylov, obchvat
- vymezení koridoru DZ13 - Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava-SvinovOpava- východ
- zařazení obce do specifické krajiny Kyjovice – Pustá Polom (B-10) a část do specifické
krajiny Opava – Kravaře (C-03). Vymezení přechodových pásem 57 a 58.
- zohlednění zařazení obce do ostatních civilizačních hodnot území nadmístního významu
Změna č. 1 územního plánu bude reagovat na problémy a záměry vyplývající ze IV. úplné
aktualizace Územně analytických podkladů ORP Hlučín 2016.
Změna č. 1 územního
Moravskoslezského kraje:

plánu

bude

respektovat

koncepční

rozvojové

materiály

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne
21.11.2018
https://www.msk.cz/uzemni_planovani/index.html
Územně analytické podklady MSK 2017
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014)
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https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/studie-sidelni-struktury-moravskoslezskeho-kraje46847/
Územní studie Cílové charakteristiky krajiny MSK (2013)
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-krajinymoravskoslezskeho-kraje-46500/
Územní studie Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině MSK (2016)
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-posouzeni-zameru-velkychvetrnych-elektraren-v-krajine-moravskoslezskeho-kraje-2016-88610/
Územní studie Územní systém ekologické stability MSK - plán regionálního ÚSES
MSK (2019)
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-uzemni-system-ekologicke-stabilitymoravskoslezskeho-kraje---plan-regionalniho-uses-msk-129837/
DOPRAVA
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje schválena
usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_02.html
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje schválena
usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/doprava/koncepce-rozvoje-dopravniinfrastruktury-40486/
PŘÍRODA A KRAJINA
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-strategie-ochrany-prirodya-krajiny-10/
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje schválen
zastupitelstvem v září 2004 včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území
Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010, 2014, 2015)
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaciuzemimoravskoslezskeho-kraje-8/
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne 30. 9. 2004 včetně Změny Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23. 6. 2010,)
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-odpadovehohospodarstvimoravskoslezskeho-kraje-11/
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje nařízení
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-ke-zlepseni-kvalityovzdusimoravskoslezskeho-kraje-37/
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje vzato na vědomí radou kraje
dne 20. 5. 2004 včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009)
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni-energetickakoncepcemoravskoslezskeho-kraje-12/
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje Ekotoxa Opava,
s.r.o.
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-rozvoje-zemedelstvi-avenkovamoravskoslezskeho-kraje-7/
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydán
nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne 30. 4. 2009
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-ke-zlepseni-kvalityovzdusimoravskoslezskeho-kraje-37/
Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vydán nařízením
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004 včetně Aktualizace programu
snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010)
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-snizovani-emisimoravskoslezskeho-kraje-13/
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Plán oblasti povodí Odry schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
14.10.2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010
http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/
Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje závazná část
vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010
http://www.pmo.cz/pop/2009/morava/end/index.html
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/akcni-plany-ke-strategickymhlukovym-mapam-1583/
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2020
Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava
https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_srk_9-20.html
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta
2014 – 2020
Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr_msk_kompletni_dokument_2015.pdf
SOCIÁLNÍ PÉČE
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 –
2020 schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/plan_rozvoje_ss_2015-2020.pdf

E.1.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch
Změna č.1 územního plánu Děhylov prověří možnost změny plošného a prostorového
uspořádání území na základě požadavků na změnu územního plánu:
- prověřit požadavek č. 1 o možnost rozšíření funkčního využití ploch výroby a skladování
– drobná a řemeslná výroba (VD) o bydlení individuální (rodinné domy), které by však bylo
možné pouze v návaznosti na provozování drobné a řemeslné výroby. Jedná se o plochu
Z16. Důvodem pro takovéto vymezení je snaha obce o polyfunkční využití daného území
s ohledem na to, že plochy (VD) jsou územním plánem určeny pro provozování
malovýroby, řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních služeb, drobných skladovacích
zařízení a souvisejících administrativních a stravovacích zařízení, kde se nepředpokládají
negativní účinky na území a jež jsou svým rozsahem a charakterem často vázány na
lokální provozovatele a obyvatele. V souvislosti s uvedeným požadavkem je nutno
respektovat členění ploch s rozdílným způsobem využití uvedené ve vyhlášce č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dle
kterého pozemky pro bydlení nejsou součástí ploch výroby a skladování, ale pouze ve
výjimečných a zvláště odůvodněných případech mohou být součástí ploch smíšených
výrobních (§ 10 a 12 této vyhlášky).
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-

-

prověřit požadavek č. 2 na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 606 k.ú. Děhylov
ze zastavitelné plochy VLZ – výroby a skladování – zemědělská výroba na plochu (SV)
smíšenou obytnou venkovskou pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o změnu
funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch. Nejedná se o vymezení nové
zastavitelné plochy. O zapracování uvedeného požadavku do změny územního plánu
rozhodlo Zastupitelstvo obce usnesením č. 10 ze dne 17.9.2018. Požadavek na změnu
na změnu územního plánu je nutné vyhodnotit mimo jiné i ve vztahu k venkovnímu vedení
VN, které tuto plochu kříží, bezprostřední blízkosti zemědělského areálu a ochranného
pásma ČOV, které je zakresleno v koordinačním výkresu Územního plánu Děhylov.

prověřit požadavek č. 3 na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 652/6, 649/1, 649/2
k.ú. Děhylov ze zastavitelné plochy (VD) – výroby a skladování – drobná řemeslná výroba
na plochu (SV) smíšenou obytnou venkovskou pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o
změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch. Nejedná se o vymezení
nové zastavitelné plochy. O zapracování uvedeného požadavku do změny územního
plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce usnesením č. 10 ze dne 17.9.2018.
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-

-

prověřit požadavek č. 4 na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 311/4 a 652/38 2
k.ú. Děhylov ze zastavitelné plochy (VD) – výroby a skladování – drobná řemeslná výroba
na plochu (SV) smíšenou obytnou venkovskou pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o
změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch. Nejedná se o vymezení
nové zastavitelné plochy. O zapracování uvedeného požadavku do změny územního
plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce usnesením č. 10 ze dne 17.9.2018.

Všechny výše uvedené požadavky je nutno prověřit s ohledem na požadavek čl. 24a
Politiky územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1: „Na územích, kde dochází
dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů“.
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E.1.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
Do textové části návrhu změny územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany ČR a do grafické části pod legendu koordinačního výkresu bude
zapracován text: „Celé správní území obce je situováno v ochranných pásmech leteckých
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany ČR” a „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
E.1.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Změna č. 1 územního plánu prověří návaznost ÚSES na hranicích katastrálního území na
ÚSES vymezený v územních plánech sousedních obcí. Vymezení ÚSES prověřit s ohledem
na územní studii - Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje.
E.2) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit.
Prověřit vymezení územních rezerv R1 a R2, jejichž zástavba se předpokládá po zastavění
návrhových ploch. (smyslem stanovení územní rezervy je dle ust. § 36 odst. 1 stavebního
zákona zejména potřeba v budoucnu prověřit možnost využití ploch k zamýšlenému účelu).
Zohlednit je nutno závěr z předložené zprávy o uplatňování Územního plánu Děhylov, že obec
nepotřebuje v současné době vymezit nové zastavitelné plochy.
E.3) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně
prospěšných opatření (VPO) a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo.
Omezit rozsah vymezení předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby a opatření v
souladu s čl. II bodu 9 přechodných ustanovení stavebního zákona (tzn. vymezení
předkupního práva v územním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se nepoužije).
E.4) 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
V textové části Územního plánu Děhylov je nutno upravit texty vztahující se k požadavkům na
vymezení územních studií. Na str. 28 je nesprávně uveden požadavek na zpracování
územních studie v plochách Z14 a Z15, místo v plochách Z13 a Z14. Zohlednit je nutno
skutečnost, že pro plochu Z13 již územní studie byla zpracována a že stanovená lhůta pro
pořízení územních studií již uplynula.
E.5) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Není požadováno.
E.6) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 1 územního plánu Děhylov bude zpracována a projednána v souladu se stavebním
zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami
(vyhláška č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu měněných
částí. Změna územního plánu bude zpracována stejnou formou, jako se píše změna zákona,
tzn., bude uvedeno, co se v které části textu vypouští, co se nahrazuje novým zněním, co se
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doplňuje apod. Se změnou č. 1 územního plánu Děhylov bude zároveň vyhotoveno úplné
znění územního plánu.
Změna č. 1 územního plánu Děhylov se bude sestávat ze dvou částí:
I. Návrh změny č. 1 územního plánu Děhylov
II. Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Děhylov
I. Návrh změny č. 1 územního plánu Děhylov bude obsahovat:
I.A. Textovou část
I.B. Grafickou část
výkresy:
I.B.1 Výkres základního členění území
I.B.2 Hlavní výkres
I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací, opatření a asanací
I.B.4 Výkres vodního hospodářství - schéma
I.B.5 Výkres energetiky a spojů - schéma

měřítko
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

II. Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Děhylov bude obsahovat:
II.A. Textovou (odůvodňující návrh řešení)
II.B. Grafickou část
výkresy:
II.B.1) Koordinační výkres
II.B.2) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.3) Výkres širších územních vztahů

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 25 000

Součástí návrhu změny územního plánu bude v případě požadavku i vypracování
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
Počet tištěných vyhotovení (kompletní paré včetně grafických příloh a odůvodnění) k
předání pořizovateli je stanoven takto:
- ke společnému jednání dle § 50 – v počtu 2 paré + 1 x na CD ve formátu *.pdf a *.doc
- k veřejnému projednání dle § 52 – v počtu 2 paré + 1 x na CD ve formátu *.pdf a *.doc
- pro případná opakovaná veřejná projednání – v počtu 2 paré + 1 x na CD ve formátu
*.pdf a *.doc
V průběhu pořizování bude návrh upravován dle výsledků projednání.
Po vydání bude textová a grafická část změny č. 1 územního plánu Děhylov včetně
úplného znění vytištěna v počtu 4 paré. Kompletní dokumentace bude vyhotovena ve
elektronické verzi ve strojově čitelném formátu *.doc, *.xls, *.pdf..
Data budou pro další použití v ÚPD, zejména v ÚAP předána rovněž ve formátu *.shp
nebo *.dgn v datovém modelu ÚPD CORE 3.1. Moravskoslezského kraje.
F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO
NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU
LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST
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Na území obce Děhylov je evidována soustava NATURA 2000, Jedná se o evropsky
významnou lokalitu „Děhylovský potok – Štěpán“ a „Jilešovice – Děhylov“.
Ze stanoviska krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: MSK 173699/2018 ze dne
11.1.2019 vyplývá, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 1 ÚP Děhylov
podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ze stanoviska krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: MSK 176710/2018 ze dne
10.1.2019 vyplývá, že změna č. 1 ÚP Děhylov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s
jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Z výše uvedených stanovisek vyplývá, že v rámci změny č. 1 územního plánu Děhylov nebude
zpracováváno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO
Zpracování variant není požadováno.
H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ
UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ
PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh na pořízení nového územního plánu se neuplatňuje.
I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY
Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný
rozvoj území nebyly tímto vyhodnocením zjištěny.
J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Z vyhodnocení uplatňování Územního plánu Děhylov nevyplynuly návrhy na aktualizaci Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
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