MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019

Bod programu:

12

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Lenka Chmelová

Název bodu:

Pořízení změny Územního plánu Hranic

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
v souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádku,
ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), pořízení změny č. 4 Územního plánu
Hranic z vlastního podnětu

2. schvaluje/neschvaluje
pořízení změny č. 4 Územního plánu Hranic zkráceným postupem, dle § 55a
stavebního zákona

§ 55b

3. schvaluje/neschvaluje
obsah změny č. 4 územního plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4. ukládá
Městskému úřadu Hranice, Odboru rozvoje města, zahájit práce na pořízení změny č. 4
Územního plánu Hranic
T: 12. 12. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta

Předcházející usnesení ve věci:
2599/2018 - RM 85 ze dne 16.10.2018

Důvodová zpráva:
Na základě podnětu projektového výboru pro projekt „HRANICE – SEVEROVÝCHODNÍ
OBCHVAT“ se RM zabývala a následně uložila, usnesením 2599/2018-RM85 ze dne 16. 10.
2018, odboru rozvoje města připravit a předložit ZM materiál k rozhodnutí o pořízení změny
Územního plánu Hranic (Změna ÚP).
Změna ÚP by měla prověřit možnost navrhnout na částech pozemků parc. č. 995/2, 995/8,
1009, 2383/2, vše v k. ú. Hranice (v rozsahu vyznačeného v grafické příloze) plochy pro
výrobu. V platném územním plánu jde o plochy smíšené nezastavěného území NSzl
(zemědělské a lesní). Změna ÚP souvisí s případnou kompenzací za zábor části areálu
společností CIDEM Hranice (areál CETRIS) v souvislosti s potenciální výstavbou
„Severovýchodního obchvatu“. Pozemky navazují na návrhové plochy výroby firmy CIDEM
Hranice a.s.
Pozemky parc. č. 995/2, 995/8, k. ú. Hranice jsou ve vlastnictví města. Pozemky parc. č.
1009 a 2383/2, k. ú. Hranice jsou v soukromém vlastnictví. Tyto pozemky však oddělují v
současném ÚP navržené plochy výroby Z33 (VT) a plochy, kde by měla změna prověřit
návrh nové zastavitelné plochy pro výrobu. Změna bude tedy zahrnovat i tyto pozemky.
S ohledem na rozsah a budoucí využití návrhových ploch, zajistil odbor rozvoje města
předběžné odborné posouzení takovéto změny ÚP od projektanta platného ÚP,
Urbanistického střediska Ostrava, Ing. arch Petra Gajduška (vizte přílohu č. 2).
Způsob pořízení změny územního plánu.
Zastupitelstvo města Hranic je orgánem příslušným ke schválení pořízení změny územního
plánu dle § 6 odst. 5 stavebního zákona.
MěÚ Hranice, úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) předpokládá a navrhuje
pořízení změny tzv. zkráceným postupem dle §55a a 55b stavebního zákona. Tento postup
umožňuje novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2018. Při tomto postupu odpadá fáze
projednávání zadání (je pouze schválen „obsah změny“) a dále fáze společného jednání (dle
§ 50 stavebního zákona) a je vedeno přímo řízení o změně územního plánu (veřejné
projednání). Postup lze využít u změn, u kterých není variantní řešení. U uvažované změny
ÚP se variantní řešení nepředpokládá.
Tento postup musí však Zastupitelstvo města Hranic výslovně schválit (§ 55b odst. 1
stavebního zákona). Zároveň musí rozhodnout i o obsahu pořizované změny (§ 55a odst. 2
stavebního zákona).
Pořizovatel v souladu s § 55a odst. 3 stavebního zákona zajistil jako podklad pro rozhodnutí
zastupitelstva stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, a stanovisko krajského úřadu, zda má být změna posuzována z hlediska
vlivů na životní prostředí (vizte přílohu č. 3).
Stanoviska byla těmito orgány vydána v tom smyslu, že uvedená koncepce (změna ÚP),
nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, ale změna ÚP
musí být posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Důvodem jsou možné
významné environmentální vlivy dle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Pořizovatel v tomto smyslu uvedl požadavek v obsahu změny č. 4
ÚP (vizte přílohu č.1).
Pořizovatel k navrhované změně uvádí ještě následující.
Navrhovanou změnu ÚP nedoporučuje pořizovatel spojovat s jinou změnou pořizovanou
souběžně, neboť potřeba zpracování a posouzení změny ÚP z hlediska vlivů na životní
prostředí (SEA), bude vyžadovat složitější zpracování dokumentace popř. následně úpravu
dokumentace po vydání stanoviska krajského úřadu.
Pořizovatel upozorňuje také na významný zábor zemědělské půdy ve II. tř. ochrany
zemědělského půdního fondu (2,10ha), u které je třeba prokázat převahu veřejného zájmu
na záboru zemědělského půdního fondu, nad veřejným zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu této kvality. Neprokázání veřejného zájmu může vést k negativnímu
stanovisku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
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Na pozemcích existuje hustá vzrostlá zeleň, která je součástí významné plochy zeleně
zabíhající z volné krajiny do zastavěného území, doprovázející vodní tok Ludina. Budoucím
využitím nových zastavitelných ploch pro výrobu tato část zeleně zanikne.
Přes tyto nastíněná rizika, pořizovatel doporučuje návrh na vymezení nových zastavitelných
ploch pro výrobu změnou územního plánu prověřit.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
č. 1: Obsah změny č. 4 ÚP Hranic
č. 2: Odborné posouzení podnětu
č. 3: Stanovisko KÚ
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