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Koordinované stanovisko dotčených orgánů ve smyslu § 52 odst. 3 
stavebního zákona 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán 

podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 

§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování 

těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, 

přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, v rámci opakovaného veřejného projednání, 

 

k částem řešení návrhu územního plánu (ÚP) Dobrá, které byly od posledního veřejného projednání 

změněny, 

toto koordinované stanovisko: 

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

Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona 

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

Odůvodnění: 

Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným 

orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. 

 

 

Váš dopis zn.: MMFM 157762/2016 Magistrát města Frýdku-Místku 
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
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738 22  Frýdek-Místek 

Ze dne: 01.12.2016 
Čj: MSK 156589/2016 
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Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
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Odůvodnění: 

Dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z 

hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy. Opakovaně předložený Návrh ÚP Dobrá v částech řešení, 

které byly od společného jednání změněny, nenavrhuje v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy žádné 

změny. 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem  č. 289/1995 Sb. v působnosti krajského úřadu, nejsou 

předmětnou územně plánovací dokumentací  "Návrh ÚP Dobrá OPAK VP"  dotčeny. 

Odůvodnění: 

Krajský  úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního  zákona uplatňuje  stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci, pokud tato umisťuje rekreační a sportovní stavby na PUPFL.  

Krajský úřad upozorňuje, že v případě dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2  lesního 

zákona  - požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují plochy Z27 – BV, Z30 – BR, Z33 – BR, Z42 – 

BR, Z45 – BR,  Z46 – BR, Z50 – BR, Z51 – RH, Z56 – OS, Z68 – DS, Z76 – MV, P2 - MV !!!)  je  příslušným  k 

projednání  orgán stání správy lesů obce s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Frýdku - 

Místku, odbor životního prostředí a zemědělství. O odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa o 

výměře 1 ha a více rozhoduje krajský úřad ("Návrh ÚP Dobrá OPAK VP" předpokládá zábor PUPFL v rozsahu 0,43 

ha plochy dopravní infrastruktury silniční). 

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

pozdějších předpisů 

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 107 odst. 1 

písm. a), nejsou dotčeny. 

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

předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává. 

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

Krajský úřad příslušný dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasí s návrhem ÚP Dobrá v částech, které byly změněny od 

posledního jednání.   

Odůvodnění: 

Námitky a připomínky a jejich vypořádání se netýkají zájmů, které je příslušný hájit krajský úřad. Dle § 77a odst. 

6 zákona je krajský úřad příslušný hodnotit regionální územní systém ekologické stability (USES), který je 

v návrhu územního plánu vymezen dle ZÚR MSK. Územní plán rovněž respektuje zvláště chráněné území přírodní 

památku Niva Morávky, přírodní památku Kamenec a přírodní památku Profil Morávky. 

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, jako správní orgán  příslušný k posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního 

fondu, dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

posoudil předložené podklady veřejného projednání návrhu územního plánu a s předloženým souhlasí. 
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Odůvodnění: 

Z podkladů lze dovodit, že zde nedochází ke změnám zásadního významu odlišným oproti předchozímu 

projednání zájmů ochrany zemědělského půdního fondu, ke který zdejší správní orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu  přijal stanovisko v souvislosti s projednáváním  návrhu územního plánu.    

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

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací. 

Odůvodnění: 

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož 

krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou 

koncepcí Moravskoslezského kraje. 

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

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

téhož zákona, nejsou dotčeny.  

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad konstatuje, že územní plán Dobrá byl posouzen dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí a bylo vydáno souhlasné stanovisko (č. j. MSK 149774/2015 ze dne 14.12.2015) se stanovenou 

podmínkou, a to respektovat navazující stanovisko krajského úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu, č. j. MSK 103377/2015 ze dne 12. 11. 2015, které nahrazuje bod 7/ koordinovaného stanoviska krajského 

úřadu č. j. MSK 26243/2015 ze dne 16. 4. 2015, a které se vztahuje k lokalitám ozn. Z1, Z2, Z5, Z6, Z7, Z14, 

Z15, Z17, Z18, Z19, Z23, Z24, Z25, Z33, Z35, Z36, Z38, Z46, Z48, Z54, Z55, Z57, Z58, Z65, Z70, Z77, Z80, Z81, 

Z87, Z89. 

Krajský úřad konstatuje, že předmětné plochy byly projednány s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

a dne 12.11.2015 bylo vydáno navazující stanovisko s č. j. MSK 103377/2015, ve kterém je uveden souhlas 

s návrhem ÚP Dobrá na základě předložených úprav.     

Na základě výše uvedeného krajský úřad sděluje, že podmínku souhlasného stanoviska vydaného dne 

14.12.2015 č. j. MSK 149774/2015 lze považovat za splněnou.  

Krajský úřad k úpravám po veřejném projednání vydal stanovisko dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pod  

č. j. 147244/2016 ze dne 28.11.2016 se závěrem, že nepožaduje další posouzení upraveného návrhu ÚP Dobrá 

na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
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Závěr 

Krajský úřad posoudil podstatnou úpravu návrhu ÚP, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle 

ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek  

k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části 

čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné 

povahy vydávané podle stavebního zákona.  

 

Poučení 

Proti tomuto koordinovanému stanovisku nelze podat odvolání. 

 

 

 

Ing. Jan Filgas 

vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
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