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Stanovisko MŽP k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
příslušný orgán územního plánování dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) požádal Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) o vydání
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „AZÚR č. 2 MSK“)
dle § 39 odst. 4 citovaného zákona ve lhůtě stanovené stavebním zákonem, a to 30 dnů
od obdržení tohoto návrhu.
MŽP sděluje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 stavebního zákona nemá k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu AZÚR č. 2 MSK
připomínky či námitky.
Nicméně jako dotčený orgán ve vazbě na zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZPF“) upozorňuje na základě
ustanovení § 17 písm. a) ZoZPF ve spojení s § 5 odst. 2 ZoZPF z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) na zákonné náležitosti, které musí pořizovatel
v dalších fázích pořizování AZÚR č. 2 MSK respektovat.
Ve vazbě na další návrhy rozšiřování koridorů a plochy, které vyplynuly z námitek
a připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu AZÚR č. 2 MSK, tj. rozšíření
plochy pro ekonomické aktivity RP301 Plochy pro rozvoj letiště a průmyslovou zónu v lokalitě
Mošnov, rozšíření koridorů DZ1 I/11 Nové Sedlice – Suché Lazce a DZ23 I/11 Opava-Komárov
– Opava, doplnění nového koridoru pro záměr nadzemního elektrického vedení VVN 110 kV
v úseku Moravský Beroun – hranice OLK/MSK – Vítkov, rozšíření koridoru pro železniční
dopravu DZ19 Optimalizace, elektrizace celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek –
Frenštát pod Radhoštěm – (Valašské Meziříčí (ZK)) a rozšíření koridoru D21 I/11 Milotice nad
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Opavou, přeložka, je nutné mj. upozornit na povinnosti zakotvené v § 5 odst. 1 ZoZPF týkající
se ochrany ZPF při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních právních předpisů,
tj. že pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů jsou povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF,
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
K návrhu na rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RP301 Plochy pro rozvoj letiště
a průmyslovou zónu v lokalitě Mošnov je nezbytné upozornit, že v daném území se vyskytují
ve větší míře půdy zařazené dle bonitace půdně ekologických jednotek do I. a II. třídy
ochrany. Pokud by se na návrhem rozšířené ploše vyskytovaly půdy s výše uvedenou
klasifikací, tak takové zemědělské pozemky lze podle § 4 odst. 3 ZoZPF odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

S pozdravem
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Na vědomí
MŽP, odbor výkonu státní správy IX – zde
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