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1 . POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ TĚCHANOVICE byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem obce Staré Těchanovice jeho zasedání konaném
dne 10. 9. 2014 usnesením č. 3/31 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy
č. 1/2014 nabylo účinnosti dnem 30. 10. 2014.
Důvody pro pořízení Změny č. 1 územního plánu
Zastupitelstvo obce Staré Těchanovice na svém zasedání 3. 6. 2015 rozhodlo o pořízení změny
územního plánu Staré Těchanovice. Důvodem pořízení změny územního plánu je úprava
textové části návrhu územního plánu Staré Těchanovice a podmínek pro využití
jednotlivých vymezených ploch. Grafická část územního plánu nebude měněna, nebudou
vymezovány ani měněny žádné plochy.
MěÚ Vítkov, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování
a pořizovatel územního plánu obce Staré Těchanovice, zpracoval návrh zadání v souladu
s ustanovením § 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 11 odst. 2
vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s přílohou č. 6 k této vyhlášce
a řádně zahájil veřejnou vyhláškou pod spis. zn. Výst. 3932/2015/Or a č.j. MUVI 31974/2015
dne 9.11.2015 projednání Návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Staré Těchanovice.
Do 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce mohl každý uplatnit
své připomínky. Dotčeným orgánům a krajskému úřadu bylo oznámení o zahájení
projednávání zasláno vždy jednotlivě a tito mohli uplatňovat své požadavky na obsah
územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání.
Sousedním obcím bylo oznámení o zahájení projednávání rovněž zasláno jednotlivě a tyto
mohly ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své podněty.
Nebyly uplatněny žádné podněty ani připomínky. Krajský úřad pouze upozornil na ne zcela
vhodnou a přehlednou formu navržených úprav, proto bylo zadání po projednání upraveno.
Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že není nezbytné
a účelné komplexně posuzovat změnu územního plánu podle § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Dále konstatoval, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit.
Zadání bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva obce Staré Těchanovice konaném dne
27. 1. 2016 usnesením č. 1/12.
Dotčený orgán v rámci projednávání zadání konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně
posuzovat změnu č. 1 ÚP Staré Těchanovice podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil Městský úřad Vítkov, odbor
výstavby a územního plánování a pořizovatel územního plánu obce Staré Těchanovice
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veřejnou vyhláškou ze dne 9.5.2016 pod č.j. MUVI 13500/2016 včetně zveřejnění umožňující
dálkový přístup. Konání společného jednání stanovil na den 25. května 2016 do zasedací
místnosti Městského úřadu Vítkov.
Krajský úřad a dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne
společného jednání, tj. do 24. června 2016. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit i písemné
připomínky sousední obce. Rovněž do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl
u pořizovatele každý uplatnit písemné připomínky včetně poučení, že k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Dotčené orgány a ostatní orgány využily možnosti nahlížení do územního plánu ve lhůtě
uvedené v oznámení o konání společného jednání, v místech k tomu určených a možnosti
dálkového přístupu. V rámci společného jednání byla uplatněna 3 stanoviska dotčených orgánů
a 2 koordinovaná stanoviska.
Po společném jednání požádal dne 13.7.2016 pod č.j. MUVI 20004/2016 pořizovatel o vydání
stanoviska dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace území
s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou územního rozvoje vydanou krajem a v souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Uplatněná stanoviska zaslal přílohou.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
vydal dne 2.8.2016 pod č.j. MSK 93201/2016 stanovisko, že návrh změny č. 1 územního plánu
Staré Těchanovice není v rozporu s PÚR ČR ve znění její první aktualizace, a nenarušuje
využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území. Návrh změny ÚP je v souladu se
ZÚR MSK.
Pořizovatel oznámil dne 24.8.2016 zahájení řízení o územním plánu a konání veřejného
projednání opatřením pod č.j. MUVI 23843/2016. Oznámení bylo doručeno i veřejnou
vyhláškou pod č.j. MUVI 23905/2016. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 26. září 2016 na
Městském úřadě ve Vítkově. Krajský úřad a dotčené orgány mohly do 7 dnů ode dne veřejného
projednání uplatnit svá stanoviska k částem řešení, která byla od společného jednání změněna.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohli ve lhůtě do 7 dnů ode dne
veřejného projednání podat námitky proti územnímu plánu a každý mohl uplatnit ve stejné
lhůtě své připomínky.
Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno koordinované stanovisko Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
a souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice.
Jelikož v rámci projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Staré Těchanovice nebyly
uplatněny žádné připomínky ani námitky, veškerá doručená stanoviska a připomínky byla
souhlasná, nebyl návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek zaslán
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanoviska.
Poté pořizovatel předložil zastupitelstvu návrh změny územního plánu s jeho odůvodněním na
vydání.
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2.A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
A.1. Širší vztahy
1.1. Situování řešeného území
Řešená změna č. 1, kterou se omezuje výstavba a rozšiřování kapacity ostatních ubytovacích
zařízení a úprava textové části hlavního využití plochy smíšené obytné, nemá žádný vliv na šírší
vazby v území.
Úpravou textové části nedojde k dotčení řešení dopravní a technické infrastruktury, ani řešení
přírodních systému a vztahů k územnímu systému ekologické stability.
V rámci Změny č. 1 územního plánu Staré Těchanovice nejsou řešeny žádné záměry, které je
nutno koordinovat z hlediska širších vztahů a ani z hlediska souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Rozsah záměrů řešených v rámci změny č. 1 se rovněž neprojeví
v grafické části územního plánu.
Územní plán Staré Těchanovice včetně jeho změny č. 1 územního plánu Staré Těchanovice
respektuje ustanovení Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
schválené usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015 i ustanovení Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426.
A.2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Pro Změnu č. 1 územního plánu stejně jako pro ÚP Staré Těchanovice nevyplývají z PÚR žádné
záměry.
Obec Staré Těchanovice není zařazena do žádné rozvojové nebo specifické oblasti, koridorů
a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury.
Upřesnění možností a bližší specifikace podmínek realizace staveb pro hromadnou rekreaci tak
nebude vytvářet negativní vliv na rozvoj cestovního ruchu na území obce.
2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM
Změna č. 1 územního plánu Staré Těchanovice řeší malou úpravu textové části, a to úpravu
podmínek hlavního využití plochy smíšené obytné a doplnění části F. Stanovení podmínek pro
využití plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití, stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, kde
je stanovena podmínka nepřípustnosti výstavby a rozšiřování ostatních ubytovacích zařízení
5
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mimo hotelů, motelů, penziónů, kolejí, internátů a kempů.
Změna ÚP č. 1 respektuje priority územního plánování Moravskoslezského kraje, stanovené
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Není dotčena podmínka priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje,
a to ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí a rozvoj rekreace
a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských vrchů, Nízkého
a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání přírodních
a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování
jejich nezbytné ochrany.
Obec Staré Těchanovice leží ve specifické oblasti SOB – N2 Budišovsko – Vítkovicko.
Katastr obce leží v ochranném pásmu Přírodního parku Moravice a je zařazeno do oblasti
cestovního ruchu a rekreace Oderské vrchy.
Změna ÚP č. 1, kterou se omezuje výstavba a rozšiřování kapacity ostatních ubytovacích
zařízení, neomezuje žádným způsobem rozvoj rekreace a turistiky. Není tímto dotčena ani
možnost rozvoje ubytovacích zařízení v oblasti s celoroční využitelností. Omezením výstavby
těchto staveb se rozumí výstavba sociálního zařízení pro poskytnutí přechodného ubytování,
popř. dlouhodobého ubytování.
Ostatní podmínky vyplývající ze Zásad územního rozvoje nejsou změnou územního plánu Staré
Těchanovice dotčeny.

3.B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POKYNY
PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU VYHODNOCENÍ SOULADU S
ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚP A O JEJÍM OBSAHU V
PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 SZ.
Změna č. 1 Územního plánu obce Staré Těchanovice je zpracována na základě rozhodnutí zasedání
zastupitelstva obce Staré Těchanovice dne 3.6.2015 .
Požadavky ZADÁNÍ pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Staré Těchanovice jsou
v návrhu Změny č.1 splněny a jsou v souladu s tímto zadáním.
1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch
Do textové části územního plánu Staré Těchanovice do části F.2. Podmínky pro využití
ploch bude doplněna část 2.12.
Splněno, včetně opravy tabulkové části
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4 .C.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ
VYBRANÉ VARIANTY

AD. F.

PŘIJATÉHO

ŘEŠENÍ

VČETNĚ

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO VYUŽITÍ), STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

V části F.2., byl doplněn bod 2.12., kterým se omezuje výstavba a rozšiřování kapacity ostatních
ubytovacích zařízení. Byly stanoveny jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení, ve kterých je
přípustné rozšiřování kapacity.
Změna č. 1 Územního plánu obce Staré Těchanovice je zpracována na základě rozhodnutí
zasedání zastupitelstva obce Staré Těchanovice. Z urbanistického hlediska je nutno
v maximální míře zachovat původní vzhled obce, nízkou rozvolněnou zástavbu rodinných
domů. Budování případně rozšiřováním kapacity ubytovacích zařízení by se urbanistický
charakter obce změnil a byl by narušen i krajinný ráz. Zejména je nutno věnovat pozornost
této problematice v místní části Janské Koupele, které naopak mají významný rekreční
potenciál a nebylo by proto vhodné využívat stávající budovy například jako ubytovací zařízení
pro trvalé bydlení.
Ze stejného důvodu je upravena také tabulková část.

5 .D.

INFORMACE O DŮSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK
BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO
STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO

Změna č.1 ÚP Staré Těchanovice neobsahuje záměry, které mohou mít významný vliv na
evropsky významnou lokalitu, ptačí oblast nebo na životní prostředí. Jedná se pouze o úpravu
textové části Návrhu územního plánu Staré Těchanovice a to podmínek jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití.
Dotčený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na posouzení vlivů předmětné
koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

6.E.
VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA
Tato kapitola se změnou č.1 ÚP Staré Těchanovice nemění.
Změna č. 1 územního plánu nevymezuje nové plochy, které by měly vliv na pozemky určené
k plnění funkce lesa. Dochází pouze k úpravě textové části a upřesnění podmínek pro možnost
umisťování ubytovacích zařízení.
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7 . SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S
POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH
A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změna č.1 územního plánu Staré těchanovice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního
plánování. Cílem je především chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
při současném vymezení zastavitelných ploch pro potřeby společenství obyvatel území a jeho
hospodářském rozvoji při současném zřetelu na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Změna č.1 územního plánu Staré Těchanovice také zajišťuje požadavky vyplývající z úkolů
územního plánování, jak jsou uvedeny v § 19 stavebního zákona a dále z PÚR ČR ve znění její 1.
aktualizace a Zásad územního rozvoje.

8.

SOULAD S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

A

JEHO

Změna č.1 územního plánu Staré Těchanovice je zpracována a pořizována v souladu
s ustanovením § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon nebo SZ ) a jeho prováděcími předpisy :
* vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, jak vyplývá ze změn provedených
vyhláškou č. 458/2012 Sb. a přílohou č. 7 k této vyhlášce,
* vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.

9. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ
ROZPORŮ
Změna č.1 ÚP Staré Těchanovice je také v souladu se zvláštními předpisy uplatňovanými
při zpracování územních plánů.
V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska z hlediska zákona:
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Veškerá uplatněná stanoviska byla souhlasná, nebo bylo uvedeno, že veřejné zájmy chráněné
uvedenými zákony nejsou předmětnou změnou územního plánu dotčeny.
V rámci veřejného projednání byla uplatněna stanoviska z hlediska zákona:
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Veškerá uplatněná stanoviska byla souhlasná, veřejné zájmy chráněné některými uvedenými
zákony nejsou předmětnou změnou územního plánu dotčeny.
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10. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ
Jelikož Změna č. 1 územního plánu není posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí a není
zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo požadováno
vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
dle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona.
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