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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města  Chropyně  schvaluje

ukončení procesu pořizování změny č. 2 Územního plánu Chropyně.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo  města  Chropyně  rozhodlo  na  svém  zasedání  dne  28.03.2018  usnesením  č.  0003/24ZM/2018  o
pořízení   změny  č.  2  Územního  plánu  Chropyně,  jejímž  předmětem  má  být  zrušení  zastavitelných  ploch,
souvisejících s těžbou štěrkopísků  na loukách Hejtman v Chropyni.  Na základě uvedeného usnesení požádalo město
Chropyně MěÚ Kroměříž jako pořizovatele dne 16.04.2018 o  pořízení  předmětné změny  územního plánu.  K  žádosti
města  Chropyně  pořizovatel  vyhotovil  návrh  zadání  změny  č.  2  ÚP,  který  projednal  s  dotčenými  osobami  a
dotčenými  orgány.  Stanoviska  a  pripomínky  byly  zapracovány  do  návrhu  zadání  dne  10.10.2018,  podnety
sousedních obcí ke Zmene c. 2 Územnímu plánu Chropyne nebyly podány. V dalším postupu,  pokud setrvává  zájem
města Chropyně na pořízení změny územního plánu, je nezbytné projednat a případně  schválit  návrh  zadání  změny
územního plánu v  zastupitelstvu  města,  kterému přísluší  kompetence rozhodování  v  oblasti  územního plánování.
Rada města  Chropyně  vzala  na  svém  zasedání  dne  07.11.2018  na  vědomí  Návrh  zadání  změny  č.  2  Územního
plánu Chropyně a vyhodnocení  požadavků  dotčených  orgánů,  podnětů  sousedních  obcí  a  připomínek uplatněných
při  projednání  Návrhu  zadání  změny  č.  2  Územního  plánu  Chropyně  a  uložila  předložit  materiál  k  projednání  v
Zastupitelstvu  města  Chropyně.  V  dané  věci  bylo  přijato  usnesení  číslo  0007/01RM/2018.  Pokud  by  se  město
Chropyně  prostřednictvím zastupitelstva  města  rozhodlo  prokračovat  v  pořizování  změny  č.  2  Územního  plánu
Chropyně, je třeba přijmout usnesení ve tvaru: 

"Zastupitelstvo města  Chropyně  bere  na  vědomí  vyhodnocení  požadavků  dotčených  orgánů,  podnětů  sousedních
obcí  a  připomínek  uplatněných  při  projednání  návrhu  Zadání  změny  č.  2  Územního  plánu  Chropyně  a  schvaluje



zadání změny č. 2 Územního plánu Chropyně".

Po projednání věci v radě města dne 07.11.2018 obdrželo město Chropyně dne 27.11.2018 dopis  -  upozornění  (viz.
příloha), ve kterém Advokátní kancelář  Těmín jako právní zástupce  společnosti  EKO Agrostav,  a.  s.  IČO: 476 72200,
se sídlem Tovačovská 300,  750 02  Přerov,  která je  nositelem záměru  těžby  štěrkopísků  na  loukách Hejtman  (dále
jen  "investor")  upozorňuje  na  to,  že  změnou  Územního  plánu  Chropyně  č.  2  vzniknou  investorovi  škody,  které
budou všemi  právem dostupnými  prostředky vymáhány.  Obsahově  stejné  upozornění  je  adresováno  samostatně
na radu města Chropyně a dále na zastupitelstvo města Chropyně.

Vzhledem ke složitosti dané materie a změnám, ke kterým došlo  ve  složení  rady  a  zastupitelstva  města  Chropyně,
OVŽP předkládá k problematice změny č. 2  územního plánu a  škodám, které vzniknou  v  okamžiku nabytí  účinnosti
předmětné změny územního plánu investorovi, podrobnější souhrn skutečností a právních náhledů  na věc.
Na sklonku roku  2013  schválilo  Zastupitelstvo  města  Chropyně  nový  Územní  plán  Chropyně.  Nový  územní  plán
vymezoval na základě předchozí žádosti investora  plochy  pro  těžbu štěrkopísků  na  loukách Hejtman v  rozsahu 10
ha a  tím  bylo  investorovi  umožněno vkládat  do  záměru  úsilí  včetně  finančních  prostředků.  Skutečnost,  že  město
Chropyně  investorovi  územním plánem umožnilo  pracovat  na  záměru  a  vkládat  do  něj  prostředky vidí  OVŽP  jako
významný aspekt ve věci.  Po  schválení  územního plánu byla  pořízena změna č.  1  ÚP  Chropyně,  jejímž předmětem
byly  v  podstatě  drobné  korektury,  vyvolané  jinými  nároky  na  využití  izolovaných  ploch  v  současně  zastavěném
území obce a její části. Šlo např. o areál bývalé provozovny firmy Dlažba – Cyril Dragon,  dále pozemky v  sousedství
rodinného  domu  č.  p.  854  na  Pazderně,  pozemky  v  sousedství  sběrného  dvora  a  v  Ple-šovci  pozemky  mezi
sáňkovacím  kopcem  a  rodinnými  domy  č.  p.  70  a  71.  V  říjnu  2017  bylo  souběžně  s  parlamentními  volbami
provedeno  místní  referendum,  jehož  předmětem  byla  otázka  „Souhlasíte  s  tím,  aby  město  Chropyně  ve  své
samostatné  působnosti  změnou  územního  plánu  zamezilo  těžbě  štěrkopísku  v  lokalitě  Hejtman?“  Výsledkem
referenda  byl  požadavek,  aby  město  Chropyně  změnou  ÚP  zabránilo  těžbě  štěrkopísků  v  lokalitě  Hejtman.
Referendum je platné a závaz-né. Podrobnosti k  provedenému referendu jsou  v  příloze v  zápise komise o  výsledku
hlasování.   Nerespektování   závěrů  referenda  zastupiteli   není  dle  přiložených  právních  názorů   postižitelné.  Na
základě  závěrů  referenda  přijalo  zastupitelstvo  města  dne  28.03.2018   na  svém  zasedání  usnesení,  ve  kterém
schválilo  záměr  pořízení  změny  č.  2  ÚP  Chropyně  a  to  navzdory  skutečnosti,  že  byly  předloženy  informace  o
důsledcích takového kroku,  tedy  vzniku  škod investorovi  při  územně  plánovací  činnosti  obce  v  okamžiku pořízení
předmětné změny ÚP. Právní názory, které advokátní kanceláře k problematice  poskytly se nacházejí v přílohách. 

Shrnutím dosavadních poznatků  a s přihlédnutím ke stanoviskům AK lze konstatovat následující:

Pořízením změny č. 2 ÚP dojde ke změnám v dotčeném území, jejichž následkem bude nemožnost  využití  pozemků
pro  současný  účel, tedy  těžbu  štěrkopísků.  Jednoznačně  dojde  k  poškození  vlastníka  pozemků,  kterému  vznikne
škoda.  Výše  těchto  škod  je  těžko  odhadnutelná.  Případným  požadavkům  na  náhrady  vzniklých  škod  se  město
Chropyně  nevyhne  ani  při  dodržení  ochranné  pětileté  lhůty,  která  je  pro  ochranu  investic  vlastníků  pozemků
vymezena ve  stavebním zákoně.  Tato  ochranná lhůta  k  01.01.2019 uplynula.  Prakticky  to  znamená,  že  za  vzniklé
škody  ponese město  Chropyně  odpovědnost  i  kdykoliv  po  tomto  datu  a  rozhodujícím  okamžikem  vzniku  škody
bude  nabytí  účinnosti  případně  pořízené  změny  č.  2  územního  plánu.   V  provedených  a  aktuálně  probíhajících
soudních sporech o náhrady škod se podle názoru advokátních kanceláří mimo stavební zákon přihlíží dále k  Ústavě
České republiky,  Listině  základních práv  a  svobod  a  k  evropské legisla-tivě,  podle  kterých  je  poškozeným  fakticky
přiznávána náhrada.  Dá  se  předpokládat,  že  v  okamžiku  pořízení  změny  územního  plánu,  která  vymaže  stávající
plochu těžby, uplatní poškozený vlastník pozemků  na městě Chropyni požadavek na náhradu, ve  které mohou  být  i
neče-kané položky a  částky,  a  protože  se  strany  sporu  zřejmě  nedohodnou,  bude město  Chropyně  čelit  žalobě,  se
kterou nemusí  být  poškozený investor  neúspěšný.  Závěry  místního  referenda  jsou  ve  smyslu  zákona  o  místním
referendu pro  zastupitele  závazné,  nenaplnění  těchto  závěrů  však  není  pod  žádnou sankcí.  Jestliže  dojde  právními
předpisy  předepsaným způsobem ke změně  územního plánu,  pak nelze jednotlivé  zastupitele  jakkoli  postihovat,  a
to ani formou náhrady škody  za  to,  že  hlasovali  tak,  jak jim  ukládá zákon.  I  kdyby  teoreticky  bylo  město  zavázáno
uhradit investorovi náhradu nějaké škody, nelze tuto náhradu přenést na zastupitele. 

OVŽP  ve  věci  pro  úplnost  uvádí,  že  záměr  těžby  štěrkopísků  na  loukách  Hejtman  má  nepochybně  problémy  s
požadavky plynoucími ze zvláštních právních předpisů, což lze dovozovat  ze  skutečnosti,  že  investor  stále  nemá k
dispozici  potřebná  stanoviska  dotčených  orgánů.  Uplynulo  již  5  let  a  3  měsíce  od  účinnosti  Územního  plánu



Chropyně  a  ve  věci  povolování  záměru  dosud  neprobíhá  ani  územní  řízení.  Bez  problémů  nemá  investor  ani
záležitosti provedeného posouzení vlivů  záměru na životní prostředí, kde existuje určitá míra pravděpodobnosti,  že
kladné stanovisko  EIA  (viz.  příloha)pozbude platnosti,  případně  investor  nezíská  nezbytné  koherentní  stanovisko
příslušného  úřadu  z  důvodu  změn,  které  v  území  nastaly  od  vydání  stanoviska  EIA  do  současnosti  (vyhlášení
aktivní zóny, vyhlášení přírodní památky "Záříčské louky" a zrušení přepravní trasy  vytěžené suroviny  ve  vazbě  na
zrušení železničního přejezdu u Rasiny). Aktuální postoje investora se  dají  hodnotit  i  tak,  že  snad v  současnosti  ani
o získání potřebných povolení k těžbě neusiluje a vyčkává na další postup města Chropyně.

OVŽP s  odkazem na vše  výše  uvedené doporučuje,  aby  bylo  pečlivě  uváženo,  zda plochu  těžby  z územního  plánu
vymazat,  nebo ji  tam ponechat.  Městu  Chropyni  zatím při  pořizování  předmětné  změny  č.  2  ÚP  nevznikly  žádné
náklady  a  investorovi  žádná  škoda.  Po  případném  schválení  zadání  ale  již  městu  Chropyni  vzniknou  náklady  na
zpracování  dokumentace změny  ÚP  ve  výši  cca  100.000 Kč  a  následně  po  schválení  změny  č.  2  ÚP  pak  vzniknou
škody  investorovi,  které  tento  přiblížil  v  přiloženém  upozornění.  Co  všechno  soudy  investorovi  v  případném
soudním sporu přiznají je těžko odhadnutelné, minimálně však půjde řádově o jednotky milionů.

Nacházíme se  tedy  na  rozcestníku,  kdy  se  dá  ještě  vrátit  nazpět  beze ztrát.   OVŽP  se  domnívá,  že  pořízení  změny
územního  plánu  není  rozumné,  nepřinese  mnoho  užitku,  naopak  škody  jsou  reálné  a  mohou  být  vysoké.
Dosavadním postupem se směřuje ke škodám nejen na straně investora, města Chropyně ale v  neposlední  řadě  i  na
životním prostředí  (nevytvoření  vodního  prvku  v  krajině)  a  to  přes to,  že  OVŽP  od  prvopočátku  jak  občany  před
referendem,  tak  zastupitele  města  při  rozhodování  ve  věci  nabádal  k  racionálnímu  přístupu  bez  emocí  a  aby
vyjadřování  názorů  a  přijímání  usnesení  vycházelo  z  faktů,  závěrů  bezpočtu  odborných  posouzení,  stanovisek
dotčených  orgánů  a  vyjádření  dotčených  osob  k   záměru.  OVŽP  ve  světle  znalosti  dokumentace  záměru  těžby  s
jeho vlivy, zejména na  životní  prostředí  a  veřejné zdraví  nevidí  důvody,  pro  které by  bylo  namístě  změnit  územní
plán a za cenu vzniku škod poškodit  investora  a  zmařit  jeho záměr  těžby.  Naopak uskutečnění  záměru  bude mimo
profit investora prospěšné nejen městu Chropyni minimálně pravidelným přínosem prostředků  do rozpočtu  města,
ale také životnímu  prostředí,  ve  kterém vytvořením vodní  plochy  s  příznivým  vlivem  na  řadu  položek  životního
prostředí,  vznikne  nový  vyšší  level  prostředí  v  krajině.  Nový  vodní  prvek  v  prostředí  luk  Hejtman  zcela  jistě
nakonec přivítají také občané města. 

Jako jediný  problematický  element záměru  těžby  OVŽP  vidí  přepravu vytěženého štěrkopísku.  Původní  plánovaná
trasa přepravy  kolem Chropyně  s  využitím  žel.  přejezdu u  Rasiny  vzala  za  své  zrušením  zmíněného  železničního
přejezdu. Nyní mohou vést přepravní trasy po stávajících pozemních komunikacích, které jsou  v  podstatě  určeny  k
veřejnému užívání. Ubezpečení investora, že  vlastní  dopravu  suroviny  odkloní  od  komunikací  v  zastavěném území
Chropyně, lze věřit, ale zbytek dopravy  nikdo neovlivní  a  tato  přes Chropyni  může směřovat.  Lze předpokládat,  že
problematický  moment  přepravy  vytěžené  suroviny  vyřeší  aktuálně  připravovaný  investiční  záměr  modernizce
trati Brno - Přerov, v rámci kterého dojde buď k přeložce krajské komunikace do Záříčí  ve  smyslu  probíhající  změny
č.  3  Územního  plánu  Chropyně,  nebo  k  obnovení  zrušeného  železničního  přejezdu  u  Rasiny  novým  nadjezdem.
Zmíněná modernizace trati by měla být provedena do konce roku 2024.

Názor  veřejnosti,  vyjádřený  ve  výsledku  referenda  je  významným  aspektem  ve  věci  a  jeho  nerespektování  není
dobré řešení. Horším řešením je ale dle názoru OVŽP pořízení změny územního plánu s  následným vznikem škod na
mnoha úrovních.   Rozhodování  ve  věci  je  složité.  Vše  je  třeba pečlivě  uvážit,  a  to  nejen z  politického  hlediska,  ale
zejména pak věcného. S přihlédnutím k výše uvedené argumentaci a úvahám se OVŽP přiklání k ukončení pořizování
předmětné změny územního plánu.
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SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ZM NY . 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYN  
 
 
 
Vážená paní starostko, 
 
v souladu s § 47 odstavec 4 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , Vám tímto sd lujeme, že je možné p edložit návrh Zadání  
zm ny .2 Územního plánu Chropyn  ke schválení Zastupitelstvu m sta Chropyn . 
V návrhu usnesení zastupitelstva m sta (pokud jej takto schvalující orgán schválí) by se m lo objevit toto 
následující zn ní jednotlivých bod : 
 
Zastupitelstvo m sta po projednání: 
 
 1) schvaluje 
 
 Zadání zm ny .2 Územního plánu Chropyn  dle p ílohy .1 
 
 2) bere na v domí 
   

Vyhodnocení požadavk  dot ených orgán , podn t  sousedních obcí a p ipomínek uplatn ných 
p i projednání návrhu Zadání zm ny .2 Územního plánu Chropyn  dle p ílohy .2. 
 
V p íloze našeho dopisu Vám sou asn  zasíláme návrh Zadání zm ny . 2 Územního plánu 

Chropyn  a vyhodnocení požadavk  dot ených orgán , podn t  sousedních obcí a p ipomínek 
uplatn ných p i projednání návrhu Zadání zm ny .2  Územního plánu Chropyn . Tyto p ílohy se stanou 
sou ástí usnesení zastupitelstva a m ly by být archivovány spole n  s usnesením zastupitelstva. 
 
 
 
 

otisk ú edního razítka 
 
 

Pavla Litvinová 
referentka stavebního ú adu 
M stského ú adu Krom íž 

 
  
 
Obdrží: M sto Chropyn  

 
P ílohy: 
1x návrh Zadání zm ny .2 Územního plánu Chropyn  

1x vyhodnocení požadavk  dot ených orgán , podn t  sousedních obcí a p ipomínek uplatn ných p i      

      projednávání návrhu Zadání zm ny .2 Územního plánu Chropyn  





                                                       Návrh zadání změny č.2 Územního plánu Chropyně  

 
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče,  
1. máje 3191, 767 01 Kroměříž 
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ÚVOD 
Zastupitelstvo města Chropyně rozhodlo na svém zasedání konaném dne 28.03.2018 o pořízení změny 
č.2 Územního plánu Chropyně. Město Chropyně požádalo dne 16.04.2018 Městský úřad Kroměříž, 
stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, o pořízení změny č.2 Územního 
plánu Chropyně. Zastupitelstvo město Chropyně určilo na svém zasedání paní Ing. Věru Sigmundovou, 
starostku města, členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu. 
 
 
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území město, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje město a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích 
na změnu charakteru město, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury. 

 
Zastavěné území bude aktualizováno v celém řešeném území v souladu se stavebním zákonem 
a souvisejícími právními předpisy.  
Vymezení zastavěného území bude aktualizováno na podkladu aktuální katastrální mapy a uvedeno 
do souladu s úplným zněním územního plánu v území.   
 

1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 
 
Politika územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1)  
upřesnila vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí republikového významu. 
Řešené území se nachází v rozvojové ose OS11  Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav 
– hranice ČR/Rakousko. 
Řešeným územím prochází koridor železniční dopravy ŽD1 koridor Brno – Přerov (stávající trať č.300) 
s větví na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice. 
Koridor pro plynovod P9 přepravní soustavy s názvem „Moravia - VTL plynovod“. 
- je zapracováno  
 
Změna č. 2 Územního plánu Chropyně naplňuje republikové priority územního plánování. Označení 
priorit odpovídá značení PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 následujícím způsobem: 

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické aktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů. 
- Změnou č.2 ÚP zůstane zachována urbanistická koncepce, koncepce dopravní a technické 
infrastruktury, koncepcí uspořádání krajiny.  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
- Změnou č.2 ÚP nebude zabírána kvalitní zemědělská půda. 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 
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- Je respektováno, netýká se změny č.2 ÚP, územní plán předcházel při vytváření urbánního prostředí 
prostorové segregaci. 
 (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňování jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR. 
- Výsledky jednotlivých fází pořizování územně plánovací dokumentace vyhodnocovat s určeným 
zastupitelem město. 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následně koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 
- Netýká se Změny č.2 ,v ÚP  je zohledněna ochrana přírody, hospodářský rozvoj a s tím související 
životní úroveň obyvatel. 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a 
napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
-  Netýká se Změny č.2, obec není součástí hospodářsky problémového území 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
- Netýká se Změny č.2, návrh funkčního využití ploch v ÚP podporuje polycentrický rozvoj sídelní 
struktury.  
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields). 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 
- Netýká se Změny č.2, obec nemá plochu brownfields. 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v 
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
- Změnou č.2 dochází ke změně využití funkční plochy  a  zároveň k respektování ochrany NATURA 2000 
a ochrana krajinného rázu 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. Omezovat nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
 - Změnou č.2 nebude ovlivněna propustnost krajiny. 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného 
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 
- Netýká se Změny č.2. 
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot v území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo atd.). 
- Netýká se Změny č.2.  
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. Zmírňovat 
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné 
prostřednictvím obchvatů a zajištění její ochrany jinými vhodnými opatřeními. 
Zároveň ale vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických 
opatření na eliminaci těchto účinků). 
- Netýká se Změny č.2.  
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na 
to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou). 
- Netýká se Změny č.2.  
(24a) 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. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní 
- Netýká se Změny č.2.  
 (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemísťování zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 
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Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje. 
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože 
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy 
a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou 
dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky 
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné 
sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
- Netýká se Změny č.2.  
 (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
- Netýká se Změny č.2.  
 
  

2. Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
 
Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 (dále jen ZÚR ZK) 
pro dané území vyplývají požadavky: 
 
ZÚR ZK zpřesňují vymezení rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav 
– hranice ČR/Rakousko, vymezení v PÚR ČR 2008. 
- Je respektováno. 
Úkoly pro územní plánování: 
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území OS11 
b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčeného vymezením OS11 a stanovit pravidla 
pro jejich využití 
c) koordinovat územní návaznosti mezi OS11 a OB9 a mezi OS11 a N-OS2 
d) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území OS11 a na 
dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech. 
- Je respektováno. 
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Ze ZÚR ZK vyplývá požadavek vymezit koridor tratí č. 300 (Brno – Kojetín-) Chropyně – (Přerov), 
vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb -  ZO3. 
- Je respektováno. 
 
Ze ZÚR ZK vyplývá požadavek vymezit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu PO1 pro plynovod 
republikového významu Hrušky – Příbor, zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63. 
- Je respektováno. 
 
Ze ZÚR ZK vyplývá požadavek vymezit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu PO2 pro plynovod 
republikového významu Bezměrov, kompresní stanice VVTL plynovodu. 
- Je respektováno. 
 
Ze ZÚR ZK vyplývá požadavek vymezit koridor pro splavení řeky Moravy v úseku Otrokovice – Kroměříž. 
Pro plánování a využívání území uvedeného koridoru vodní dopravy se stanovuje dodržování těchto 
zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: 
- rozvíjet vnitrozemskou plavbu s ohledem na zachování podmínek ochrany přírody a krajiny 
- zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru splavení Moravy ( v prodloužení Baťova kanálu) 
- Je respektováno. 
 
Přírodními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky přírodního dědictví 
kraje: 

 Zvláště chráněná území přírody  
 Obecně chráněná území přírody a krajiny 
 Prvky soustavy NATURA 2000 
 Vodohospodářsky významná území 
 Nerostné bohatství 

 
Úkoly pro územní plánování: 
a) prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území a na 
obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou, 
b) upřesnit územní vymezení lokálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě blízkých biotopů v území 
a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů, 
c) podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci 
vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů, 
d) dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoje lázeňských míst a jejich zázemí, respektovat 
požadavky na zajištění přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 
v území, 
e) respektovat výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a vymezená 
území s prognózními zásobami nerostných surovin, prověřovat územní podmínky pro těžbu surovin, 
dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin a na řešení způsobu jeho dalšího využívání. 
- Je respektováno. 
 
Ze ZÚR ZK vyplývá požadavek vymezit plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšné opatření: 
- PU10 nadregionální biocentrum 104 – Chropyňský luh a PU14 nadregionální biokoridor 142 – 
Chropyňský luh - soutok 
- Je respektováno. 
 
Kulturními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí území s archeologickými nálezy. 
Úkoly pro územní plánování: 
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a) vytvářet územní podmínky pro zachování hodnot památkového fondu kraje, dbát na kvalitu a soulad 
řešení navazující zástavby, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní zásahy, 
b) vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lokalit archeologických nálezů, podporovat 
územní požadavky na vybudování doprovodné informační vybavenosti. 
- Je respektováno. 
 
Civilizačními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí tradice využívání území kraje, originální 
urbanismus, architektonická a technická díla. 
Úkoly pro územní plánování: 
a) podporovat územní řešení, respektující originalitu krajsky výjimečných staveb a souborů staveb a 
jejich urbanistického uspořádání. 
- Je respektováno. 
 
Město Chropyně spadá dle ZÚR ZK do krajinného celku Kroměřížsko, krajinného prostoru Kroměříž a 
krajinný prostor  Chropyňsko typu „krajina zemědělská intenzivní“. 
Krajina intenzivní zemědělská: 
Výskyt: krajinné celky Kroměřížsko, Holešovsko, Uherskobrodsko, zčásti Valašskomeziříčsko a 
Uherskohradišťsko. 
Krajinný ráz: rovinaté oblasti až ploché pahorkatiny na spraších, intenzivní zemědělství, především 
obilnářství, 
Přírodní prvky – černozemní půdy na spraši, spíše xerotermofytní biotopy 
Kulturní prvky – makrostruktury polí, větrolamy, selské statky, sakrální architektury, dochované 
architektonické a urbanistické znaky sídel 
Vjemové znaky – otevřená krajinná scéna, rozlehlost, přehlednost území, dominance horizontály 
v krajině, dominance sakrální architektury a siluety historických měst 
Možná ohrožení: 
- zábory a poškození zemědělské půdy, 
- necitlivá zástavba příměstských území, 
- umisťování staveb velkých objemů a výšek 
Zásady pro využívání: 

 dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu, 
 respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel, 
 nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech, 
 omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech 

obcí, 
 dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí 

- Je respektováno. 
 
Priority územního plánování vyplývající z aktualizace ZÚR ZK pro dané území města Chropyně: 
(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. 
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky 
na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských 
oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací 
činnosti obcí. 
- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 
(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů 
podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově 
významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České 
republiky 2008 (dále PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajinných záměrů, které vyplývají ze 
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strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního 
obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). 
- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 
(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových 
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
republikového rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou 
působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace 
nových hospodářských aktivit v těchto územních s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění 
potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 
(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského 
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály 
koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních 
významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. 
Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem 
zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
- Netýká se daného území. 
 
(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a 
opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy 
kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje 
nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na: 

 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou 
formu dopravní obsluhy území kraje; 

 rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 
podílem motorové dopravy. 

- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 
(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke 
zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 

 zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a 
kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově 
a zkvalitnění krajinných hodnot území, 

 umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co 
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření, 

 zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat 
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty 
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit 
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny, 

 zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní 
charakteristiky. 



                                                       Návrh zadání změny č.2 Územního plánu Chropyně  

 
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče,  
1. máje 3191, 767 01 Kroměříž 
 

10

-  Je respektováno. Všechny hodnoty sídla a krajiny zůstávají zachovány a chráněny. 
 
(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených 
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: 

 upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 

 významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, 
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné 
zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

 využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k 
podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území 
a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

 hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 

 vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání 
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace; 

 výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, 
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s 
podmínkami v konkrétní části území; 

 významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce 
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační 
a turistické využívání území; 

 rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 
činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel 
současných i budoucích; 

 zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní; 

 vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

 vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování 
a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní; 

 důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a 
rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití. 

- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 

(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení 
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, 
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které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 

 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v 
hlavních centrech oblastí; 

 zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v 
území; 

 preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní 
rezervy pro případnou náhradní výstavbu. 

- Netýká se změny č.2, území není součástí specifických oblastí. 
 
(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a 
energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit 
možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie. 
- Netýká se změny č.2. 
 
(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území 
kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve 
využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé 
zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativní jevy z působení přívalových 
srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF 
zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany. 
- Změnou č.2 nedojde k záboru zemědělské půdy, naopak budou ve změně ÚP zrušeny návrhové plochy 
těžby nerostů a dopravy. 
 
(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 
- Je respektováno. 
 
(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 
strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a 
prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 
- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 
(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí 
České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací 
s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí 
překračujících hranici kraje a státní hranici. 
-  Je respektováno, netýká se změny č.2, ÚP Chropyně navazuje na platné územní plány okolních obcí.  
 
(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních 
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují 
konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 
- Je respektováno. 
    
 
Změna č.2 Územního plánu Chropyně musí respektovat níže uvedené rozvojové dokumenty 
Zlínského kraje: 

 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 
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 Plán oblasti povodí Moravy a Dyje 
 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 
 Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce 
 Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 
 Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje 
 Krajinný ráz Zlínského kraje 
 Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje 
 Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje  
 Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje 
 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje 

 
- Je respektováno, netýká se změny č.2. 
 

3. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů k řešení 
v územně plánovací dokumentaci  

Z územně analytických podkladů, které vyhodnocují současný stav i podmínky využívání území a jeho 
hodnoty, rozvojové tendence a střety zájmů a z Rozborů udržitelného rozvoje území 2014 – ORP 
Kroměříž vyplývají pro území hlavní okruhy problémů k řešení. Podmínky vyplývající z ÚAP jsou 
zapracovány dále v příslušných kapitolách a je nutno je zohlednit při zpracování Územního plánu 
Chropyně.  

a) Respektovat a v řešení zohlednit limity využití území, zejména: 
 Území s archeologickými nálezy 
 Region lidové architektury 
 Nemovitá kulturní památka 
 Architektonicky cenná stavba 
 Významná stavební dominanta 
 Oblast krajinného rázu (krajinný celek Kroměřížsko, krajinný prostor 1.3 Chropyňsko) 
 NATURA 2000 
 Místo krajinného rázu 
 Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 
 Národní přírodní památka 
 Památný strom 
 Přírodní hodnoty (lesy včetně ochr.pásma, vodní plochy) 
 Pozemky s I. a II. třídou ochrany ZPF 
 Plochy investic do půdy (meliorace) 
 Ochranná pásma vodních zdrojů 
 Přírodní léčivý zdroj 
 Vodní útvary povrchových a podzemních vod 
 Aktivní zóna záplavového území 
 Záplavové území 
 Retenční prostor 
 Chráněné ložiskové území 
 Výhradní ložiska štěrkopísků 
 Staré ekologické zátěže a kontaminované  
 Skládka  
 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 
 Bezpečnostní a ochranná pásma inženýrských sítí 
 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 
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 Komunikační vedení včetně ochranného pásma 
 Vymezení zóny havarijního plánování 

  

b) Respektovat a v řešení zohlednit hodnoty území, zejména: 
 Nemovitá kulturní památka 
 Národní přírodní památka 
 NATURA 2000 
 Architektonicky cenná stavba  

 

c) Vyhodnotit  a v řešení zohlednit záměry v území  

d) Respektovat požadavky na řešení vyplývající z Rozborů udržitelného rozvoje území 2014 – ORP 
Kroměříž III. aktualizace ÚAP 2014 a určení problémů k řešení v územním plánu, např. 

 Navržená vysokorychlostní trať 
 Chybějící cyklostezky 
 Silnice II.třídy zatěžuje zastavěné území 
 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 Zastavěné území zasahuje do aktivní záplavové zóny 
 Zastavěné území zasahuje do přírodního parku 
 

4. Další požadavky (požadavky město, dotčených orgánů, veřejnosti) 
 

 Změnit zastavitelnou plochu technické infrastruktury (T 85) a zastavitelnou plochu dopravní 
infrastruktury (D 84) na plochu zemědělskou (Z). 

 
 

I. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 
 

 Změna č.2 ÚP Chropyně bude respektovat urbanistickou koncepci města.  
 

II. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn 

 
 Změna č.2 ÚP Chropyně bude respektovat Územní plán Chropyně úplné znění po vydání Změny 

č.1.  
 

III. 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.2 ÚP Chropyně bude respektovat Územní plán Chropyně úplné znění po vydání Změny 

č.1.  
 

 
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit,  
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V rámci řešení Změny č.2 Územního plánu Chropyně se požadavky na vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv nepředpokládají.  
 
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 
 
V rámci řešení Změny č.2 Územního plánu Chropyně se požadavky nepředpokládají.  
 
d) 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 rámci řešení Změny č.2 Územního plánu Chropyně se požadavky nepředpokládají.  
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení,  
 
Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven. 
 
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 
 

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou  č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a s ostatními právními předpisy, které 
se na danou problematiku vztahují. 
 
             Návrh Změny č.2 Územního plánu Chropyně bude obsahovat textovou část a odůvodnění a 
grafickou část územního plánu a odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh Změny č.2 Územního plánu Chropyně bude zpracován v následujícím členění: 
 
Příloha P1: Textová část Změny č. 2 Územního plánu Chropyně  
 
Přílohy P2: Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Chropyně 
P2—1 Výkres základního členění území                                                                          1: 5 000 
P2—2 Hlavní výkres                                                                                                            1: 5 000 
P2—3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                                  1: 5 000 
 
Odůvodnění: 
Přílohy P3: Textová část odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Chropyně 
P3—1 Textová část odůvodnění  
P3—2 Srovnávací znění textové části předpokládaného právního stavu po vydání Změny č. 2 ÚP    
           Chropyně 
Přílohy P4: Grafická část odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Chropyně 
P4—1—2 Koordinační výkres                                                                                         1: 5 000 
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Textové části i výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem, vlastnoručním podpisem a záznamem 
o účinnosti.  
Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrhu změny územního plánu konzultovat 
s pořizovatelem – Městský úřad Kroměříž, odborem stavební úřad, oddělení územního plánování 
a státní památkové péče a s určeným zastupitelem města Chropyně – svolá min. 1 výrobní výbor. 
 
Vyhotovení úplného znění územního plánu bude obsahovat výkresy dotčené změnou územního plánu, 
budou opatřeny autorizačním razítkem, vlastnoručním podpisem a záznamem o účinnosti.  
 
Úplné znění Územního plánu Chropyně po vydání změny č. 2  
 
P1 Textová část – úplné znění stav po vydání změny č. 2 — příloha č. 1 
 
P2 Grafická část — příloha č. 2 
P2—1 Výkres základního členění území – úplné znění po vydání změny č. 2                   1: 5 000 
P2—2 Hlavní výkres – úplné znění po vydání změny č. 2                                                     1: 5 000 
P2—3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – úplné znění po vydání změny č. 2                             

1: 5 000 
 
P3 Textová odůvodnění – úplné znění po vydání změny č. 2 obsahující: 
P3—0 Odůvodnění Územního plánu Chropyně 
P3—1 Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Chropyně 
P3—2 Odůvodnění změny č. 2 Územního plánu Chropyně 
 
P4 Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚP Chropyně: 
P4—1 Výkres širších vztahů – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP Chropyně                             1: 100 000 
P4—2 Koordinační výkres – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP Chropyně                                   1: 5 000 
P4—3 Koordinační výkres – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP Chropyně                                    1: 2 000 
P4—4 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP Chropyně 
                      1 : 5000 
 

Dokumentace bude zpracována nad katastrální mapou v digitální podobě dle „Metodiky 
jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace 
Zlínského kraje ( metodika Sjednocení dÚP HKH2007 – sjednocená verze pro ÚAP a ÚP). Kontrolu dat 
digitálního zpracování územního plánu dle metodiky zajistí Krajský úřad Zlínského kraje. 

 
   Dokumentace bude zpracována v rozsahu: 

- pro společné jednání – 2 tiskové výstupy + 1x digitální vyhotovení ve formátu *pdf 
- pro veřejné projednání – 2 tiskové výstupy + 1x digitální vyhotovení ve formátu *pdf 
- výsledný Územní plán Chropyně úplné znění po vydání změny č.2 bude předán  4x v listinné 

podobě, 4x digitálně na CD se soubory *.pdf a 1x digitálně se soubory *.dgn nebo *.dwg,* shp., 
*.doc, a *.xls.  

 
Textové části i výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem, vlastnoručním podpisem a záznamem 
o účinnosti.      
 

       Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrhu Změny č.2 Územního plánu Chropyně 
konzultovat s pořizovatelem – Městský úřad Kroměříž, odborem stavební úřad, oddělení územního 
plánování a státní památkové péče a s určeným zastupitelem města Chropyně – svolá min. 1 výrobní 
výbor. 
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g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
 
V řešeném území se nacházejí evropsky významné lokality (EVL) soustavy NATURA 2000. Pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně pokud nevyloučí významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast, bude předmětem řešení územního plánu vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo: 
Zastupitelstvo města Chropyně dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
Dne……………………………………………..                   usnesení  č.       ……………………………………………….. 
 
 
Starostka města:     Ing. Věra Sigmundová                                  ……………………………………………….. 
 
 
Místostarosta:                                                                                 ………………………………………………… 
 



 - 1 - 

Příloha č.2 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek 
k zadání změny č.2 Územního plánu Chropyně: 
 
a) Stanovisko : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,     
                           oddělení hodnocení ekologických rizik, KUZL 59333/2018,  
                           doručeno dne 28.08.2018 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako 
příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 
67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platné znění, obdržel dne 15. srpna 2018 Návrh 
zadání změny č. 2 územního plánu Chropyně, který zahrnuje tyto změny: 
• změna plochy těžby (T 85) na plochu zemědělskou (Z) 
• změna plochy dopravní infrastruktury (D 84) na plochu zemědělskou (Z) 
Změna č. 2 ÚP Chropyně bude respektovat urbanistickou koncepci města i úplné znění ÚP Chropyně 
po vydání změny č. 1. Nejsou požadavky na vymezení nových ploch a koridorů. 
Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseků životního prostředí a ve smyslu ust. § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává Krajský 
úřad následující vyjádření: 
Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: 
Krajský úřad, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 
písmene d) a § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Orgán ochrany přírody vydává stanovisko, dle § 45Í odstavce 1) výše uvedeného zákona, v tom 
smyslu, že uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Krajský úřad při vydávání stanoviska přihlédl 
k povaze, celkovému rozsahu, umístění a konstatuje, že změnou dotčené území zasahuje na území 
evropsky významné lokality (EVL) CZ0714085 Morava - Chropyňský luh. Lokalita je navržená pro 
ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky 
významných druhů, jako jsou: bobr evropský (Castor fiber), čolek velký (Triturus cristatus), hrouzek 
Kesslerův (Gobio kesslerii), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočerný 
(Lycaena dispar). V území této EVL však není navrhována změna takového charakteru a rozsahu, 
která by danou lokalitu (území soustavy Natura 2000) mohla významně ovlivnit. Předložená změna 
tedy EVL Morava - Chropyňský luh vzhledem ke svému charakteru, a taktéž k tomu, že jejím 
uplatňováním nedojde k záboru zemědělské půdy, respektuje. Naopak budou zrušeny návrhové 
plochy těžby nerostů a s ní související plochy dopravy, které do výše uváděné EVL přímo zasahují. S 
ohledem na tyto skutečnosti je možné významný vliv koncepce na území Natura 2000 vyloučit. 
 
Stanovisko z hlediska posuzováni vlivů na životní prostředí (SEA): 
 
Krajský úřad, jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v 
platném znění, sděluje, že návrh zadáni změny č. 2 ÚP Chropyně není nutno posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí. 
Odůvodnění: 
V souladu s § 10i zákona o posuzování vlivů na ŽP, po důkladném vyhodnocení předložených 
podkladů a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na ŽP, konstatuje 
krajský úřad, že přeložený návrh zadání změny č. 2 ÚP Chropyně není nutno posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí. 
Nebyl stanoven požadavek na zpracování variant. Změna č. 2 ÚP Chropyně bude respektovat 
urbanistickou koncepci města i úplné znění ÚP Chropyně po vydání změny č. 1. Nejsou požadavky na 
vymezení nových ploch a koridorů. Výše uvedené změny ÚP Chropyně nezakládají rámec pro záměry 
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vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí. Nebyl zjištěn kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na ŽP. Zároveň nebyla shledána žádná z 
charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristika dotčeného 
území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a 
synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti za významnou do té míry, aby bylo nutné 
tyto vlivy posoudit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Závažnost a rozsah vlivů lze 
vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Přeshraniční vlivy jsou vyloučeny. 
Zároveň s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje), který 
vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí 
(SEA). 
Neuvedená kritéria přílohy č. 8 byla v rámci předloženého návrhu irelevantní, proto zde nejsou 
zmiňována. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy, 
podle zvláštních předpisů. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
 
b) Stanovisko : Městský úřad Kroměříž, Koordinované závazné stanovisko  
                        č. 0588/18, doručeno dne 08.10.2018 
 
Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 61 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení 
vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává k 
„Návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Chropyně“ koordinované stanovisko k ochraně veřejných 
zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o odpadech“): 

Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu 
Kroměříž, příslušný dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k ZADÁNÍ ZMĚNY č. 
2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ souhlasné závazné stanovisko. 
Odůvodnění: Orgán odpadového hospodářství přezkoumal změnu č. 2 Územního plánu Chropyně a 
nemá k ní žádné připomínky. 
  
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, jako orgán státní správy lesů, příslušný dle § 
61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s §§ 
10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v jeho platném znění a § 48 odst. 2, písm. b) zák. č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, 
vydává k Návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Chropyně souhlasné závazné stanovisko. 
Odůvodnění: Zájmy hájené zákonem č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
nejsou návrhem zadáni změny č. 2 Územního plánu Chropyně dotčeny. 
 
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):   
Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1, písm. q), ZOPK vydává 
k návrhu změny č. 2 ÚP CHROPYNĚ souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění: Návrhem zrušení ploch pro těžbu a příjezdovou komunikaci v navržené změně č. 2 ÚP 
nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny.  



 - 3 - 

Navržená změna ÚP by neměla negativně ovlivnit ráz krajiny, ani zvláště chráněné části 
přírody.  
 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní 
úřad za použití ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen "stavební zákon") posoudil předložený územní plán podle zákona  č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon "o pozemních komunikacích") 
a podle dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích z hlediska řešení územním 
plánům a regulačním plánům  ve věci místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací vydává souhlasné stanovisko. 
K návrhu změny územního plánu č. 2 nemáme požadavky ani připomínky. 
Odůvodnění: Silničně správní úřad přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci z hlediska 
zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Z hlediska řešení dopravy ve vztahu k  místním komunikacím a veřejně přístupným 
účelovým komunikacím  k územnímu plán, nemáme žádné požadavky a připomínky.   
 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: 
Výroková část: 
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, 
příslušný k vydání stanoviska dle § 25 odst. 1 a § 29 odst. 2 písm. c/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění, vydává stanovisko památkové péče pro koordinované stanovisko č. 
588/18 ve věci Návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Chropyně, s datací 07/2018. K předložené 
akci nemáme připomínky. 
Odůvodnění: Návrh územního plánu je zpracováván dle platné legislativy. 
 
Závěr: Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích stanovisek dotčených orgánů 
vydává k předložené dokumentaci souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Vyhodnocení vyjádření: 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
 
c) Stanovisko: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  

   č.j. KHSZL 21357/2018, doručeno 30.08.2018 
 
Dne 15. 8. 2018 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení 
Městského úřadu Kroměříž, stavebního úřadu, oddělení územního plánování  
a státní památkové péče, Velké náměstí 115, Kroměříž, PSČ: 767 01,  
o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně. 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh zadání Změny č. 2 územního 
plánu Chropyně. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko: 
S návrhem zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně s souhlasí. 
Odůvodnění: 
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V rámci předloženého návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně bude změněna 
zastavitelná plocha technické infrastruktury (T 85) - návrhové plocha těžby nerostů  
a zastavitelná plocha dopravní infrastruktury (D 84) - návrhová plocha místní komunikace  
k těžebnímu prostoru na plochu zemědělskou (Z). 
Zastavěné území bude aktualizováno v celém řešeném území v souladu se stavebním zákonem a 
souvisejícími právními předpisy. Vymezení zastavěného území bude aktualizováno na podkladu 
aktuální katastrální mapy a uvedeno do souladu s úplným zněním územního plánu v území. 
Změnou č. 2 Územního plánu Chropyně nedojde ke změně stávající urbanistická koncepce, koncepce 
dopravní a technické infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny. 
Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně není v rozporu s požadavky zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhodnocení stanoviska:  
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.  
 
d) Vyjádření:  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního  
                        řádu, Oddělení územního plánování, č.j. KUZL 61637/2018,  
                        KUSP 59332/2018 ÚP, doručeno 24.08.2018 
 
Vyjádření nadřízeného orgánu k návrhu zadání Změny č.2 Územního plánu Chropyně 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ( dále jen 
„krajský úřad") jako nadřízenému orgánu, byl dne 15.8.2018 doručen návrh zadání Změny č. 2 
Územního plánu Chropyně (dále jen „návrh zadání Změny č. 2 ÚP Chropyně") k uplatnění 
požadavků na obsah územního plánu dle § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), 

Požadavky:  
Krajský úřad jako nadřízený orgán vydává ve smyslu ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjádření, ve 
kterém uplatňuje následující požadavky na obsah Změny č.2 ÚP Chropyně: 
a) koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
k předloženému návrhu zadání nemáme žádané další požadavky 
b) politika územního rozvoje 
k předloženému návrhu zadání nemáme žádné další požadavky 
c) územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
zahrnujících právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen (dále jen „ZÚR ZK“) 
-správný název záměru P 09 Plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia VTL plynovod" platný v 
současné době z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR ve znění 
Aktualizace č.1"). Tento záměr včetně názvu se promítá v „ZÚR ZK“ do záměru P01. 
- používat správný název záměru P 10 Plynovod přepravní soustavy vedoucí z obce Kralice nad 
Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející severně od Brna včetně 
plochy pro výstavbu nové kompresorové stanice Bezměrov platný v současné době, z Politiky 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 (dále jen „PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 “). Tento 
záměr včetně názvu se promítá v „ZÚR ZK“ v záměru P02. 

  
Vyhodnocení vyjádření: 
Požadavek byl zapracován již ve Změně č.1 ÚP Chropyně. 
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   e) Vyjádření : Ministerstvo životního prostředí České republiky, Olomouc,  
                        č.j. MZP/2018/570/1061, doručeno dne 22.08.2018 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Vlil (MŽP), obdrželo Vaše oznámení o 
zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Chropyně. 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v 
platném znění (horní zákon), na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP  
k dispozici konstatujeme, že na předmětném k.ú. jsou evidována výhradní ložiska štěrkopísků: ložisko 
Chropyně-Zářičí (číslo ložiska B3 133 000), ložisko Plešovec (číslo ložiska B 3 008 600), pro jejichž 
územní ochranu byla stanovena chráněná ložisková území a dále ložisko nevyhrazeného nerostu 
Chropyně, které je v souladu s příslušnými ustanoveními horního zákona součástí pozemku. 
Při zajištění územní ochrany prostoru výhradního ložiska cihlářské suroviny nemáme 
k projednávanému návrhu ÚP, za státní správu geologie, připomínky. 
 
Vyhodnocení vyjádření:  
Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí.  
 
f) Vyjádření : Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j.: MPO 60804/2018  
                       doručeno dne 03.09.2018     
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, na základě § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se k návrhu 
zadání Změny č. 2 územního plánu Chropyně vyjadřuje následovně: 
Do severní části správního území města zasahuje chráněné ložiskové území č. 13300000 Chropyně a 
výhradní ložisko štěrkopísků č. 3133000 Chropyně - Zářiči, východně od Plešivce bylo dále vymezeno 
chráněné ložiskové území č. 00860000 Chropyně I a výhradní ložisko štěrkopísků č. 3008600 
Plešovec-Chropyně. Proto požadujeme ve Změně č. 2 ÚP chráněná ložisková území i výhradní ložiska 
respektovat. Severozápadně od města se nachází ložisko nevyhrazených nerostů - štěrkopísků č. 
3155300 Chropyně, které je ovšem součástí pozemku. Plochy ostatních prognózních zdrojů 
štěrkopísků č. 9403400 Chropyně - Nová role, č. 9403000 Chropyně 1 a č. 9402800 Bezměrov, 
vyskytující se v severovýchodní, východní a jihozápadní části správního území města, nejsou limitem 
využití území. Do návrhu zadání, na str. 12 požadujeme do výčtu limitů využití území doplnit i 
výhradní ložiska štěrkopísků. Jinak s návrhem zadání Změny č.2 ÚP Chropyně souhlasíme. 
 
Vyhodnocení vyjádření:  
Pořizovatel požadavek doplnil do zadání.  
 
g) Vyjádření: Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž, SPU 418603/2018/Vr 
                       4RP33395/2011-130759, doručeno dne 14.09.2018 
 
Dne 15. 8. 2018 byl Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému úřadu pro Zlínský kraj, Pobočce 
Kroměříž doručen od Městského úřadu Kroměříž návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně 
a výzva k uplatnění vyjádření, ve kterém budou uvedeny požadavky na obsah změny územního plánu. 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž jako věcně a místně příslušný 
správní úřad podle zákona č. 503/2013 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých 
souvisejících zákonů, v souladu s § 19, písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření: 
Se zaslaným návrhem zadání Změny č. 2 Územního plánu Chropyně, na základě ust. §19 písm. c) 
zákona č. 139/2002 Sb., nadepsaný správní úřad souhlasí a neuplatňuje žádné požadavky na obsah 
změny. 
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Vyhodnocení vyjádření:  
Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí.  
 
 
h) Vyjádření: Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,    

           SBS 25669/2018/OBÚ-01/1, doručeno dne 27.08.2018 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán podle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon") vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Chropyně dle § 47 
stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán při pořízení 
územního plánu vyhodnotil předložený návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Chropyně ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě 
tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem zadání souhlasí. 
 
Vyhodnocení stanoviska :  
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.  
 
 
ch) Vyjádření: Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

Sp.zn.: 85586/2018-1150-OÚZ-BR, SpMO 5610-662/2018-1150, 
doručeno dne 14.09.2018 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 
ochrany územních zájmů Brno. v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, 
Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo  
a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, 
Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se vyjadřuje ve smyslu § 47 odst. 2 
stavebního zákona a uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany ČR do 
textové a grafické části návrhu změny č. 2 územního plánu Chropyně. 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona  
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona  
č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona ě. 127/2005 o elektronických komunikacích. V části 
koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen 
na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona ě. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu) - viz. mapový podklad, UAP - jev 82a. V případě kolize může 
být výstavba omezena. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. 
mapový podklad, UAP-jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové 
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části Odůvodnění návrhu změny územního plánu, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
a zapracovat do grafické části (koordinačního výkresu). 
V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně plánovací 
dokumentací (dále jen „UPD") vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb 
nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a 
VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva 
a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany ČR (viz UAP - jev 119). 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 
 
Vyhodnocení vyjádření:    
Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí, požadavek byl již zapracován ve Změně č.1 ÚP Chropyně. 
 
i) Vyjádření: Ministerstvo dopravy, zn. 460/2018-910-UPR/2, doručeno 11.09.2018 
 
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za 
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení  
§ 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje 
požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. 
k) a 1) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.l 14/1995 Sb.,  
o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu města 
Chropyně. 
Drážní doprava 
Řešeným územím je vedena jednokolejná elektrizovaná železniční trať č. 300 Brno - Přerov, která je 
ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme 
respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 
V souladu se ZÚR Zlínského kraje požadujeme vymezit a respektovat koridor pro modernizaci 
železniční tratě Brno - Přerov v celkové šířce 120m jako plochu dopravy a záměr zařadit mezi veřejně 
prospěšné stavby. 
Vodní doprava 
Územím obce prochází koridor pro průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe, který požadujeme  
v souladu se ZÚR Zlínského kraje vymezit jako územní rezervu. 
Z hlediska silniční a letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované 
zájmy. 
 
Vyhodnocení vyjádření:  
Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí.  
 
Podněty sousedních obcí:  
Sousední obce neuplatnily u pořizovatele své podněty ve smyslu § 47 odstavce 2 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů. 
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Připomínky ostatních organizací a institucí:  
 
a) Připomínka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, 

             zn. 45789/2018-SŽDC-GŘ-O26, doručena dne 11.09.2018 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 
cesta a plní funkci vlastníka dráhy a oprávněného investora pro drážní stavby, zajišťuje 
provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření SŽDC 
se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, 
které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 
Řešeným územím je vedena jednokolejná elektrizovaná železniční trať č. 300 Brno - Přerov, 

která je ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. 
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

ZÚR Zlínského kraje zpřesňují vymezení koridoru konvenční železniční tratě č. 300 (Brno - 
Kojetín -) Chropyně - (Přerov) s veřejně prospěšnou stavbou Z03 a šířkou koridoru 120 m. 
Požadujeme respektovat územní ochranu v souladu s PÚR ČR a ZÚR Zlínského kraje. 

Na základě „Studie proveditelnosti Modernizace trati Brno - Přerov" (sdružení firem SUDOP 
BRNO, spol. s r.o. a MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., 06/2015) schválené „ve variantě M2“, 
probíhá zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace Modernizace trati Brno - Přerov, 5. 
stavba, Kojetín - Přerov", kterou zajišťuje SŽDC, Stavební správa východ. 

V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalit v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí. 
 
b) Připomínka: Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, 

zn. 2018-006128, doručena dne 02.10.2018 
 

Předmětem návrhu zadání změny ě. 2 územního plánu Chropyně je aktualizace vymezení 
zastavěného území na podkladu aktuální katastrální mapy. Územní plán stanoví základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání 
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Řešené území obsahuje katastrální území Chropyně a 
Plešovec. 

Upozorňujeme, že převážná část katastrálního území Chropyně a celé katastrální území Plešovec 
se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Plešovec a Břestský les, jehož správcem je společnost 
VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 
Sb. ve znění následujících novelizací. Upozorňujeme, že pro umísťování staveb v PHO platí zákonná 
omezení dle vyhlášky ě. 501/2006 Sb., §24 odst. 4, která vymezuje činnosti v OP nepřípustné. Jedná 
se o servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, 
zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice, další stavby, zejména dílny, sklady, 
nádrže topných olejů, sběrny, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou 
ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky. 

Město Chropyně je zásobeno pitnou vodou z jímacího území Břest. Z VDJ Břest je vodovodním 
potrubím azbestocement DN300 přivedena voda do města. Vodovodní síť ve městě Chropyni je z 
převážné části v majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Provozovatelem celé vodovodní sítě je VaK 
Kroměříž, a.s. 
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Odpadní vody z města jsou svedeny kanalizační sítí na centrální ČOV Chropyně. Majitelem a 
provozovatelem podstatné části kanalizační sítě ve městě Chropyně včetně ČOV Chropyně je 
společnost VaK Kroměříž, a.s. Do kanalizační sítě města je zaústěný výtlak splaškových odpadních vod 
z obce Zářiči. 

Místní část Plešovec je napojena na rozvodnou vodovodní síť města Chropyně. Majitelem a 
provozovatelem vodovodní sítě v Plešovci je společnost VaK Kroměříž, a.s. Odpadní vody z Plešovce 
jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí na místní ČOV Plešovec. Kanalizační síť včetně místní ČOV 
Plešovec je ve vlastnictví Města Chropyně. Provozovatelem kanalizační sítě v Plešovci a ČOV Plešovec 
je VaK Kroměříž, a.s. 
Technická řešení napojení navrhovaných ploch na veřejný vodovod a kanalizaci je nutné projednat se 
zástupci VaK Kroměříž, a.s. Upozorňujeme zpracovatele územního plánu na fakt, že v okrajových 
rozvojových lokalitách nemusí stávající dimenze vodovodu a kanalizace vyhovovat požadavkům na 
novou výstavbu. Při navrhování staveb požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, prostorová uspořádání podzemních sítí 
technické vybavenosti dle ČSN 73 6005 a zohlednit umístění stávajících sítí v majetku VaK 
Kroměříž,a.s. Dále požadujeme v územních plánech vymezovat ochranná pásma vodovodů a 
kanalizací v nezastavěných částech území. 
Trasy nových vodovodních řadů a kanalizačních stok požadujeme navrhovat a umísťovat na veřejně 
přístupných místech v zeleném pásu mimo komunikace. 
V místech navržených ochranných valů je nutné zohlednit a zachovat stávající zařízení ve správě VaK 
Kroměříž, a.s. 
S lokalitou pro individuální bydlení navrženou v blízkosti ČOV Chropyně souhlasíme za předpokladu, 
že v prostoru mezi zástavbou a garážemi minimálně do vzdálenosti 50 m od oplocení ČOV - severním 
směrem bude před zahájením výstavby vysazena ochranná zeleň. Tento požadavek předkládal VaK 
Kroměříž již předchozích řízeních. Ostatní strany ochranného pásma budou ve vzdálenosti 100 m od 
ČOV. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí.  
 
c) Připomínka: ČEPRO, a.s., č.j.: 4209/FŘ/18 (9215/18), doručena dne 04.09.2018 
 
Přes řešené území prochází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a.s. s jejím ochranným 
pásmem, kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění o nouzových zásobách 
ropy a podle ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin). Dále je zde umístěn areál skladu PHM 
ČEPRO, a.s.- Plešovec. 
Polohopisnou situaci své technické infrastruktury v digitální podobě jsme předali orgánům územního 
plánování v rámci splnění zákonné povinnosti. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti osob i majetku s ohledem na charakter látek přepravovaných 
dálkovodem požaduje ČEPRO, a.s., aby do územního plánu obce Chropyně, byly zapracovány 
následující připomínky: 
1. Koordinační výkres musí obsahovat zákres a popis ochranného pásma produktovodu (300 m na 

každou stranu od osy potrubí) 
2. Textová část odůvodnění musí obsahovat informace o existenci ochranného pásma 

produktovodu a konkrétní omezení, která jsou v něm stanovena. 
3. Všechny stavby a činnosti plánované v ochranném pásmu produktovodu musí respektovat 

minimální vzdálenosti stanovené platnými právními předpisy i ČSN 650204 
Při projektové přípravě i realizaci staveb situovaných do ochranného pásma produktovodu je pak 
nutné vyžádat si k nim předchozí vyjádření naší společnosti. ČEPRO, a.s., je účastníkem územního, 
stavebního i kolaudačního řízení a v průběhu i trvání stavby dozoruje bezpečnou realizaci i 
provozování stavby ve vztahu k produktovodu. 
Popis omezení v blízkosti zařízení ČEPRO, a.s. a související předpisy 
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OCHRANNÉ PÁSMO PRODUKTOVODU 
Ochranné pásmo je pro produktovody vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí (v dálkovodním koridoru se tato vzdálenost měří 
od krajního dálkovodu hořlavých kapalin) a toto ochranné pásmo je definováno jako prostor v 
bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen 
k zabezpečení plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a 
těžebních podniků a odvály hlušin. 
Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno: 
- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí 
přes řeku, 
- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a 
železniční tratě podél potrubí, 
- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 
- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho 
provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 
V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit 
produktovod nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí 
být prováděny tak, aby nedošlo k poškození produktovodu. 
Pouze pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 
bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí, udělí provozovatel produktovodu písemný 
souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek  
a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu produktovodu. Souhlas musí obsahovat podmínky, 
za kterých byl udělen. 
Související předpisy a normy. Zákon číslo 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů 
ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),  
v účinném znění, zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, vládní nařízení číslo 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách  
a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin). 
 
AREÁL SKLADU POHONNÝCH HMOT 
Jedná o skladování ve velkoobjemových nádržích. Úložiště tím splňuje charakter tankoviště, pro které 
je stanoveno bezpečnostní pásmo 250 m. Toto bezpečnostní pásmo je prostor vymezený od vnějšího 
okraje půdorysu skladovacích zařízení, v němž se vyskytují hořlavé kapaliny. Současně pro areály 
skladů zajišťuje příslušný krajský úřad zpracování vnějšího havarijního plánu, který zpracovává pro 
konkrétní objekt zónu havarijního plánování. Pro skladovací zařízení ropných produktů je podle 
zákona číslo 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v aktuálním znění, stanoveno ochranné 
pásmo, které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na všechny 
strany od půdorysu těchto zařízení. V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se 
jednání, kterým by mohl poškodit skladovací zařízení nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný  
a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího 
zařízení. 
Pouze pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 
bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí, udělí provozovatel skladovacího zařízení 
písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek  
a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl 
udělen. 
Související předpisy: Zákon číslo 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v účinném znění, ČSN 
650201 (Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci) - normativní příloha C, 
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., 
zásady pro vymezení zóny havarijního plánování, vše v účinném znění. 



 - 11 - 

Vyhodnocení připomínky:  
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí.  
 

 
Stanoviska a připomínky byly zapracovány do návrhu zadání dne 10.10.2018, podněty sousedních 
obcí ke Změně č.2 Územnímu plánu Chropyně nebyly podány.   
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Datum: 27. 2. 2018

Související ustanovení právních předpisů:
§ 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 18 č. 183/2006 Sb.,
§ 102 č. 183/2006 Sb.,
§ 49 odst. a č. 22/2004 Sb.,
§ 18 č. 82/1998 Sb.,
§ 19 č. 82/1998 Sb.,
§ 24 č. 82/1998 Sb.,
§ 26 č. 82/1998 Sb.,

Dotaz:
Zastupitelstvo města před lety vyhovělo žádosti vlastníka pozemků a do územního plánu byla
zapracována plocha pro těžbu štěrkopísků o výměře cca 10 ha. Od tohoto okamžiku do
současnosti činí vlastník pozemků kroky, směřující k povolení těžby, dosud však na potřebná
povolení nedosáhl a to i přes to, že územní plán s plochou těžby je účinný již 4 roky. Je jasné, že
získat potřebná povolení k těžbě není v dané ploše jednoduché, navíc je vysoce pravděpodobné,
že EIA, dříve provedená k záměru, pozbyde platnosti a vlastník bude nucen zajistit nové
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Za popsané situace zastupitelstvo města přijalo v
loňském roce usnesení, dle kterého bylo provedeno místní referendum k otázce „Souhlasíte s
tím, aby město ve své samostatné působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě
štěrkopísku v lokalitě Hejtman?“ s možností odpovědi ANO/NE. Výsledkem referenda je
požadavek, aby město Chropyně změnou ÚP zabránilo těžbě štěrkopísků v lokalitě Hejtman.
Referendum je platné a závazné. K těmto závěrům referenda a s přihlédnutím k judikatuře ve
věci náhrad za změny v území byl do zastupitelstva města předložen materiál, který danou
problematiku rámcově vyhodnotil, zkonstatoval, že pravděpodobnost náhrad, které by město
Chropyně mělo zaplatit vlastníkovi je poměrně vysoká a k tomu bylo doporučeno zajistit
maximum informací tak, aby bylo možno věc zodpovědně posoudit a rozhodnout o dalším
postupu, tedy měnit, nebo neměnit územní plán. Ve věci Vás žádáme o posouzení následujících
otázek: 1) Jaké je, za daného stavu věci, riziko, že město Chropyně bude platit vlastníkovi
náhrady za změny v území v případě změny územního plánu, který stávající plochu těžby
vymaže? 2) Lze závěry referenda považovat za veřejný zájem? 3) Závěry našeho referenda jsou
platné a závazné. Mohou je zastupitelé ignorovat, respektive při hlasování neschválit změnu ÚP
např. zdržením se hlasování? Jaké mohou být následky takového postupu? 4) V případě, že
zastupitelé změnu odsouhlasí, investor vyhraje soudní spor a město bude nuceno uhradit
vzniklou škodu, je možné vymáhat tuto škodu po zastupitelích (vymáhání škody, způsobené
městu s péčí řádného hospodáře)? 5) V případě, že zastupitelé změnu územního plánu připustí,
jaká bude jejich odpovědnost? Bude plošná, nebo budou rozhodovat individuální postoje u
hlasování? 
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Odpověď:

1) Již vzhledem k složitosti projednávané problematiky (viz níže) si nedovolujeme předjímat
za současné situace rozhodnutí soudu a vyjadřovat se tak k oprávněnosti možného nároku na
náhradu škody za zmařenou investici, zvláště v případě, kdy k takovéto škodě ještě ani nemohlo
dojít. Ostatně advokátní služby tohoto charakteru nejsou, a ze své povahy ani nemohou
zodpovědně být, předmětem právního poradenství poskytovaného v rámci právní poradny SMO.
Obecně může pouze konstatovat, že není vyloučeno, aby byla v takovém případě náhrada za
omezení vlastnického práva přiznána. Nicméně přesto se Vám dále pokusíme poskytnout
podrobnější výklad související právní úpravy.

 

Nárok na náhradu škody způsobené přijetím územního plánu nebo jeho změnou lze v prvé řadě
odvozovat již od ústavně zaručené ochrany vlastnického práva, v tomto smyslu může územní
plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny
základních práv a svobod). Jedná-li se o zásahy do vlastnického práva, jejichž čitelnost
přesahuje spravedlivou míru, kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení
podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost veřejné moci
zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny). Právo na poskytnutí
náhrady za jeho nucené omezení v některých případech zákonodárce sám vtělil do stavebního
zákona. Podle jeho § 102 odst. 2 platí: „Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná
majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního
plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada (..).“ Toto ustanovení se tak
vztahuje pouze na případy změny spočívající v zrušení určení pozemku k zastavění. V těchto
případech však zákon stanovuje i podmínky, za kterých povinnost k náhradě nevznikne. Dle
odst. 3: „Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na
základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny,
či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení
o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění
stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo b) před uplynutím lhůty 5 let
byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva
je účinná.“

Náhrady újmy se ovšem lze domáhat i v typově jiných skutkových situacích bez nutnosti
existence bližší zákonné úpravy, tj. i případech dalších, ve stavebním zákoně neuvedených,
změn v území - srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7.
2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009.
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Vydání (změna) územního plánu zastupitelstvem obce je výkonem veřejné správy podle
stavebního zákona, svěřené do samostatné působnosti obce, a nárok účastníka na náhradu tím
způsobené škody, který nepodléhá režimu náhrady za změnu v území podle jeho § 102 odst. 2,
se posuzuje podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci (…), ve znění pozdějších předpisů – viz ad 4).

 

2) Podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je nucené omezení vlastnického
práva možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. V ustálené
rozhodovací praxi správních soudů se již ustálil názor, že územní plánování je zásadně činností
prováděnou na základě zákona a ve veřejném zájmu. Jinými slovy, pořizování územně plánovací
dokumentace je výrazem veřejného zájmu na naplnění cílů definovaných v § 18 stavebního
zákona. Schválený návrh územního plánu představuje konkrétní podobu veřejného zájmu na
prostorovém a funkčním využití území obce, na jejím dalším rozvoji (viz rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51). První dvě podmínky dle Listiny pro
ústavně komfortní omezení vlastnického práva jsou tedy splněny ve většině takovýchto případů.
Při procesu pořizování územního plánu, resp. jeho změn, zastupitelé vždy musí vyvažovat řadu
různých veřejných i soukromých zájmů, výsledkem je konsensus reprezentující různé skupinové
i individuální zájmy obyvatel obce. Výsledek platného a závazného referenda je z tohoto
podhledu možné považovat za jednoznačně vyjádřený zájem většiny obyvatel obce.

3) Ustanovení § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších
předpisů zcela jednoznačně stanovuje, že rozhodnutí učiněné v místním referendu je pro
zastupitelstvo a orgány obce závazné. Závazným a platným výsledkem místního referenda
jsou tak orgány obce včetně zastupitelstva vázány – nemohou se od něj odchýlit, případně
mají povinnost konat. 

Ovšem zároveň platí, že závaznost se vztahuje pouze na činnosti v rámci zajišťování výkonu
samostatné působnosti, protože se místní referendum nemůže týkat výkonu státní správy –
orgány obce při výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti tak na něj nemusí brát
zřetel. 

Současně s eventuální nečinností, ignorováním či obdobným jiným postojem, který by bylo
možné označit za porušení povinnosti konat, právní úprava nespojuje žádné právní následky.
Z důvodu nerespektování závazného místního referenda není možné nijak sankcionovat
zastupitelstvo jako celek, např. zastupitelstvo rozpustit (tuto možnost znala dřívější právní
úprava účinná do roku 2008). Ani nelze říci, že by se jednotliví zastupitelé svým, ať už
jakýmkoliv, postojem k hlasování o otázce vzešlé z referenda, obecně dopouštěli nějakého
přestupkového jednání. Samozřejmě jako při každém jiném hlasování, ovšem nelze vyloučit
případnou trestněprávní odpovědnost jednotlivých zastupitelů, např. za porušení povinností při
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správě cizího majetku. 

Jinými slovy, obecně by ignorování výsledku závazného referenda nebylo možné označit jinak,
než jako porušení právních předpisů (§ 49 zákona o místním referendu). Prakticky rozhodnutí
zastupitelstva nelze nijak nahradit. Posouzení toho, zda zastupitelstvo, resp. jednotliví
zastupitelé, řádně konali při naplňování výsledků referenda, tak zůstává v politické rovině, a to
především na voličích oprávněných k volbám do obecního zastupitelstva. 

Avšak i nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb zůstává výsledkem referenda zavázáno,
neboť to je závazné i pro všechna další zastupitelstva. Jeho právní účinky trvají do nahrazení
novým závazným rozhodnutím přijatém v opakovaném referendu [nejdříve za 24 měsíců, viz § 7
písm h) zákona o místním referendu], nebo takovéto rozhodnutí může pozbýt reálného významu
v důsledku podstatné změny poměrů, za kterých by již nebylo dále uskutečnitelné.

4) Pokud by hlasování zastupitelů jen potvrdilo výsledek místního referenda, nebylo by
možno o odpovědnosti zastupitelů uvažovat. V takovém případě se totiž zastupitel dostává jen
do pozice vykonavatele vůle vzešlé z místního referenda a nečiní tak nic zakázaného.

5)            Viz předchozí odpověď.

Závěrem pro úplnost dodáváme, že účelem služeb právní poradny je poskytnutí základních
informací ohledně jednotlivých dotazovaných případů tak, aby tazatel získal přehled o svých
právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Výše uvedené vyjádření tedy nemůže
v žádném případě nahradit poskytnutí plnohodnotných právních služeb poskytovaných
advokátní kanceláří v rámci standardního výkonu advokacie, neboť jeho účelem není vyřešení
konkrétního právního případu, ale základní seznámení tazatele s jeho situací a případnými
možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.

Rovněž upozorňujeme, že výše uvedený právní názor není právně závazný, neboť k závaznému
výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy.

Děkujeme za Váš dotaz.Více informací o službách právní poradny naleznete na internetových
stránkách www.poradnaproobce.cz. Pokud jste s naší prací spokojeni, informujte o možnostech
právní poradny také své kolegy.

Zpracoval: Vojtěch Svoboda Schválil: Filip Rigel
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Junior právník Senior právník
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Služby poradny pro obce financuje pro své členy Svaz měst a obcí České republiky z členských
příspěvků.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou
a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí
ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se
na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření
v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů
a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností
věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz
sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než
osmi milionů obyvatel ČR. Podrobné informace lze nalézt na
internetových stránkách www.smocr.cz.

O odbornost a správnost odpovědí v rámci právní poradny pečuje

Komplexní a spolehlivé
zázemí pro města a obce

specialisté na právo územních samospráv
více než patnáctileté zkušenosti v oblasti
veřejného práva
komplexní právní servis pro vedení měst a obcí
právní podpora při nakládání s majetkem a vedení
sporů
právní podpora při výkonu přenesené působnosti
dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek
a dotací
individuální nastavení balíčků právních služeb

Poskytujeme komplexní právní servis městským a obecním úřadům, včetně individuálního právního
poradenství voleným představitelům územních samosprávných celků. Zajišťujeme právní zázemí pro
územní samosprávné celky při výkonu samostatné i přenesené působnosti. Díky současným
technickým prostředkům jsme schopni zajistit okamžitý právní servis po celém území České republiky.

Podrobné informace o námi poskytovaných službách, právním týmu a našich referencích naleznete na
internetových stránkách www.akkvb.cz.

Kontaktovat nás můžete též telefonicky na čísle 226 259 401 nebo e-mailem na adresu
pravnik@akkvb.cz.






































































