
Zastupitelstvo města Chropyně
Datum jednání: 27.03.2019 Číslo jednání: 4 Číslo materiálu: 0024-ZM2019

Návrh na změnu Územního plánu Chropyně  (plochy VD, Ferdus, s. r. o.)

Zpracovatel: Ing. Jiří Pospíšil
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová
Důvod předložení: Na základě  žádosti

Přílohy:
žádost

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města  Chropyně  schvaluje

záměr pořízení změny Územního plánu Chropyně,  o kterou požádala firma  Ferdus,  s.  r.  o.,  se  sídlem  J.  Fučíka 699,
768 11 Chropyně,  IČ: 01911848. Jedná se o převedení části zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě  Zadní Díly do
ploch pro drobnou výrobu a služby, a to v rozsahu  1,9813 ha na části pozemku parcelní  číslo 1104/1 v  katastrálním
území  Chropyně  v  podrobnostech  dle  situačního  nákresu.  Navrhovatel  -  firma  Ferdus,  s.  r.  o.  uhradí  veškeré
náklady, spojené s pořizováním změny územního plánu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 4 zákona číslo 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města  Chropyně  určuje

zastupitele  Ing.  Věru  Sigmundovou,  starostku  města   Chropyně,  která  bude  spolupracovat  s  pořizovatelem  při
pořizování předmětné změny Územního plánu Chropyně

Zastupitelstvo města  Chropyně  ukládá

požádat MěÚ Kroměříž, jako pořizovatele územně  plánovacích dokumentací o pořízení předmětné změny Územního
plánu Chropyně.

Důvodová zpráva:



Město  Chropyně  obdrželo  dne 27.02.2019 podání  společnosti  Ferdus,  s.  r.  o.,  IČ:  01911848,  sídlem  J.  Fučíka  699,
768  11  Chropyně,  jehož  předmětem  je  návrh  na  pořízení  změny  Územního  plánu  Chropyně.  Návrh  na  pořízení
změny územního plánu souvisí se záměrem společnosti vybudovat nové, obchodně skladové centrum v sousedství
stávající provozovny. V žádosti jsou poměrně věcně a v potřebných podrobnostech  popsány  základní  rysy  záměru
včetně  předpokládaných  dopadů  na  dotčené  území.  Žádost,  obsahující  vedle  textového  vyjádření  také  grafickou
podobu záměru, která je přiložena k předkládanému materiálu.

OVŽP k návrhu uvádí následovné:

Je  skutečností,  že  záměr  výstavby  nového  obchodně  skladového  centra  se  nachází  v  plochách,  vymezených
územním plánem pro  bydlení.  V  těchto  plochách  je  daný  záměr  nepřípustný.  Pokud  je  město  Chropyně  záměru
firmy Ferdus nakloněno, může pořídit odpovídající změnu územního plánu.  V  opačném případě  je  záměr  stavebním
úřadem nepovolitelný. K návrhu se dále uvádí, že  tento  není  OVŽP  hodnocen  jako vhodné  řešení.  Do  harmonického
uspořádání ploch,  které dnes  v  dotčeném území  máme a  kde územní  plán logicky  navrhuje  rozvoj  území  v  oblasti
bydlení,  mohou  být  vklíněním  ploch  služeb  a  skladování  vytvořeny  konflikty,  spojené  s  dopady  nového  využití
ploch  na  okolí.  Vedle  toho  je  nutno  říci,  že  konkrétní  podnikatelský  záměr  společnosti  Ferdus,  která  v  Chropyni
působí dlouhá léta bez toho, že by k jejím aktivitám byly nějaké stížnosti či připomínky, nevytváří u OVŽP  obavy,  že
by  se  současný  stav  realizací  záměru  zásadně  změnil  a  dotčené sousedství  záměru  hmatatelně  utrpělo.  Negativní
dotčení  území,  spojené s  aktivitami  firmy  FERDUS se  s  ohledem na charakter  činnosti  firmy  nepředpokládá. Firma
FERDUS však může skončit a jiná firma, která se ještě se svou činností vejde do možných způsobů  využití  ploch  VD,
potíže  způsobit  může.  Záležitost  byla  konzultována  se  zpracovatelem  Územního  plánu  Chropyně  Ing.  arch.
Kroumanem  a  spořizovatelem  územního  plánu  MěÚ  Kroměříž.  Pořizovatel  územního  plánu  konstatoval,  že  je
svrchovanou věcí města Chropyně, jaké uspořádání  území  v  územním plánu schválí  a  zpracovatel  územního plánu
uvedl,  že  s  danou  změnou  v  území  jako  urbanista  nemá  žádný  problém.  Zpracovatel  však  zdůraznil,  že  bude
nezbytné  důsledně  řešit  dopravu,  spojenou se  záměrem,  zejména  pak  s  přepravní  trasou  a  dále  že  bude  vhodné
oddělit novou plochu VD od stávající sídlištní zástavby pásem zeleně. 

OVŽP ne  jednu stranu  rozumí  potřebě  zaběhnuté  firmy,  která chce  expandovat  do  svého  okolí  a  současně  přitom
vytvořit  mimo  jiné  i  nová  pracovní  místa,  na  druhou  stranu  je  však  nezbytné  záměr  zodpovědně  posoudit  v
kontextu s možnými stinnými stránkami záměru, které by mohly působit dlouhodobé problémy ve městě. 

S  přihlédnutím  ke  všem  důležitým  skutečnostem  a  předpokladům  se  OVŽP  přiklání  k  názoru  vyhovět  návrhu
společnosti Ferdus a změnu územního plánu pořídit s tím, že pořizovací náklady by hradil  navrhovatel.  S  případnou
změnou územního plánu bude nutné provést změnu územní studie, která byla  pro  Zadní  Díly  zpracována a  náklady
s touto změnou by měla rovněž uhradit firma Ferdus. 

Na stranu pozitiv případné realizace záměru  firmy  FERDUS lze závěrem přičíst  skutečnost,  že  obec  postupně  získá
finanční prostředy za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu řádově v  milionech korun.












