Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Vendryně

Příloha č. II.a

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Vendryně – návrhu opatření obecné povahy

• dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle §
172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).
• zpracován a projednán v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s §
68 správního řádu.
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Námitka č. 1
Podatel:

Ing. Váňa Petr, MBA

Datum
podání:

14. 11. 2017

Text
námitky:

V rámci projednávání změny územního plánu obce Vendryně číslo 1 podávám tímto námitku k
územnímu plánu v níže uvedeném znění.
Žádám Obec Vendryni, aby doplnila regulativy pro plochy označované v územním plánu jako BR o
možnost „povolovat stavby a zařízení pro poskytování služeb a podnikatelské aktivity lokálního
významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných
předpisech nad příslušnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a organizaci zástavby
lokality připustit".

Dotčené
území

Plochy BR.

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:

Původně navrhoval pořizovatel námitce vyhovět a do podmínek pro využití ploch BR – ploch bydlení –
individuální v rozptýlené zástavbě měly být, jako podmíněně přípustné doplněny stavby pro služby a
podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují
limity uvedené v příslušných právních předpisech nad příslušnou míru a lze jejich realizaci s ohledem
na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit.
V rámci projednání dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona se však ukázalo, že takováto úprava by se
dostala do přímého rozporu s veřejnými zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, neboť plochy BR
zahrnují rozptýlené venkovské bydlení. Plochy BR jsou vymezeny vesměs v podhorské části krajiny
obce Vendryně. Drobné provozovny v těchto plochách by mohly znamenat narušování této venkovské
krajiny s dochovanými harmonickými zemědělskými vztahy v krajině a estetickými a přírodními
hodnotami. Podnikání by mělo být zaměřeno pouze na zemědělské aktivity, různé provozovny
nesouvisející se zemědělstvím by v klidném venkovském prostředí měly být eliminovány. S
provozovnami jsou spojeny další negativní a rušivé vlivy ve venkovské krajině, jako jsou rozsáhlé
zpevněné plochy, nárůst automobilové dopravy a další.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona).

Námitka č. 2
Podatel:

Zahradnik Zbyhněv, Pavlová 136, Slovenská republika

Datum
podání:

24. 11. 2017

Text
námitky:

Na základě veřejné vyhlášky obce Vendryně z 23.10.2017 podávám dle § 22 odst. 3 stavebního zákona
v stanovené lhůtě připomínku.
V zadání změny č.l ÚP obce Vendryně, které bylo projednáno a upraveno dle § 47 zákona č.l83/2006 Sb
a následně schváleno zastupitelstvem obce dne 23.9.2015 byl můj požadavek uveden pod číslem 51.
Jednalo se o převod části pozemku p.č. 4101 do ploch pro bydlení.
Po seznámení se s upraveným návrhem změny č.l ÚP obce Vendryně datovaném červenec 2017, které
vypracovalo Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., jsem zjistil:
Můj požadavek pod číslem 51 se STRATIL.
Nyní pod čislem 51 je jiný pozemek a to p.č. 3615/26, kterého majitelem je Antonín Szotkowski
Vendryně 6.27,
Stejný majitel Antonín Szotkowski se stejným pozemkem p.č 3615/26 je zároveň uveden i pod číslem
požadavku 32.
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Tuto skutečnost považuji za pochybení, a proto žádám o nápravu a řádné projednání mého původního
požadavku č.51 tj. převod části pozemku č.p. 4101 do ploch pro bydlení.
V příloze č.l přikládám vyjádření správce VTL plynovodu. Zároveň vám oznamuji změnu mého trvalého
bydliště, které je nyní: 943 59 Pavlova č. 136 Slovensko.
Dotčené
území

p. č. 4101 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se vyhovuje v části opravy chyby.
Námitce se nevyhovuje v požadavku na nové projednání.

Odůvodnění:

V části odůvodnění změny č. 1 došlo k chybě, kdy u požadavku 51 bylo špatně uvedeno parcelní číslo.
Požadavek označen jako 1/Z9 byl již ve fázi projednání dle § 50 stavebního zákona vymezen na
pozemku p. č. 4101 v k. ú. Vendryně. Tato zjevná chyba v čísle parcely byla opravena.
Nové projednání požadavku na vymezení plochy bydlení na pozemku p. č. 4101 v k. ú. Vendryně není
vzhledem k charakteru chyby popsané výše nutné, neboť požadavek se tzv. neztratil, ale byl z návrhu
řešení změny č. 1 vypuštěn s ohledem na stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny, který ve svém stanovisku uplatněném v rámci projednání dle § 50 stavebního zákona uvedl
k návrhu plochy 1/Z9 na pozemku p. č. 4101, že dle studie krajinného rázu se jedná o krajinářsky velmi
cenný segment krajiny - prostorovou bohatostí a harmonií zástavby a krajinného rámce. Zahrnuje
území, ve kterých je doposud dochovaná rázovitá struktura zástavby nebo taková zástavba, která
výrazně dotváří hodnoty krajinné scény. Ochrana krajinného rázu spočívá:
• v omezení soustředěných forem zástavby, zachování, event. doplnění typické rozptýlené urbanistické
struktury při citlivém respektování forem a měřítka hodnotných staveb.
• Bude respektována historická struktura zástavby s možností jejího úměrného doplnění – cit. plochy
nelze považovat za úměrné doplnění. plocha 1/Z9 nenavazuje na zastavěné území, je vymezena ve
volném lánu zemědělského pole. V lokalitě Zaolší jsou dosud nevyčerpané zastavitelné plochy.
Vzhledem k tomuto byl návrh plochy 1/Z9 pod požadavkem č. 51 z návrhu změny č. 1 vypuštěn.
Stav je totiž takový, že pozemek 4101 se skutečně nachází v území, ve kterém ještě není plně využito
zastavěné území, což dle § 18 odst. 4 stavebního zákona je jedním z ukazatelů možnosti vymezení nové
zastavitelné plochy, neboť při tomto se musí vyhodnocovat i míra využití zastavěného území.

Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona.
V území nedošlo k takovým změnám, aby se dalo předpokládat, že při opakovaném projednání by
došlo ke změně stanoviska dotčeného k návrhu plochy 1/Z9.
Předložené stanovisko společnosti GridServices není pro pořizování změny č. 1 relevantní, neboť
stanovuje podmínky, až pro samotnou výstavbu a není možné je s ohledem na § 43 odst. 3 stavebního
zákona zohlednit. Územní plán neumísťuje stavby. Toto vyjádření by sloužilo vlastníkovi, až při přípravě
konkrétního projektu na umístění stavby.
Navíc umístění stavby by s ohledem na existenci dalšího ochranného pásma, a to vedení VN, bylo na
pozemku dosti problematické.
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Obec Vendryně v současné době na svém území nabízí dostatek vhodnějších zastavitelných ploch pro
bydlení a není tedy důvodné, v tak komplikovaném území, vymezovat nové, a to také s ohledem na
ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu.

Námitka č. 3
Podatel:

Dvořák Dalibor, č. p. 52, 73955 Smilovice

Datum
podání:

5. 12. 2017

Text
námitky:

Vznáším námitku proti vyřazení mého pozemku v katastrálním území Vendryně parcelní číslo 4397,
z návrhu změny č.1 ÚP obce Vendryně. Plocha s označením 1/Z15 byla vypuštěna z návrhu pro
nesouhlasné stanovisko odboru ŽPaZ MěÚ Třinec. S uvedenými argumenty nemohu souhlasit neboť
zástavbu v okolí mého pozemku nelze charakterizovat jako zástavbu rozptýlenou naopak zástavba
podél přilehlých komunikací nese znaky soustředěné zástavby. Pozemek se nachází asi 300m od
mateřské školy, zdravotnického střediska, prodejny potravin, restaurace a je mezi dvěmi autobusovými
zastávkami. Parcela je situovaná u místní komunikace, s možností napojení na stávající veřejnou tech.
Infrastrukturu. Je zjevné, že pozemek leží v intravilánu vzhledem k dostupnosti občanské vybavenosti
je ideální pro zástavbu rodinným domem. Sám pořizovatel při komplexním prověřování širších vazeb
v předmětném území – lokalitě Zaolší, konstatoval, že můj požadavek na vymezení předmětného
pozemku pro stavbu RD fakticky koresponduje s možností vymezení jako proluky v již zastavěném
území. Plánuji, že by pozemek využil můj syn pro stavbu jednopodlažní dřevostavby, která rozhodně
nepřevýší okolní zástavbu a nemůže ta změnit stávající krajinný ráz. Jsem přesvědčen, že úkolem
územního plánování není jen jednostranná ochrana krajiny, ale i uplatňování zásad územního rozvoje
ve smyslu umožnění výstavby rodinných domů mladším generacím, aby nemusely odcházet do měst a
měly možnost udržovat blízké rodinné vazby.
Z výše uvedeného vyplývá, že nejsou relevantní důvody pro vyřazení plochy vedené pod označením
1/Z15 z návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně, a proto trvám na schválení mého návrhu, to znamená na
vymezení předmětné plochy jako plochy zastavitelné.
p. č. 4397 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

V návrhu změny č. 1 určeném pro projednání dle § 50 stavebního zákona byl pozemek součástí
navržené zastavitelné plochy 1/Z15. K návrhu této plochy uplatnil v rámci projednání dle § 50
stavebního zákona nesouhlasné stanovisko dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny s tím, že
dle studie krajinného rázu se jedná o krajinářsky velmi cenný segment krajiny - prostorovou bohatostí a
harmonií zástavby a krajinného rámce. Zahrnuje území, ve kterých je doposud dochovaná rázovitá
struktura zástavby nebo taková zástavba, která výrazně dotváří hodnoty krajinné scény. Ochrana
krajinného rázu spočívá:
• v omezení soustředěných forem zástavby, zachování, event. doplnění typické rozptýlené urbanistické
struktury při citlivém respektování forem a měřítka hodnotných staveb.
• Bude respektována historická struktura zástavby s možností jejího úměrného doplnění – cit. plochu
nelze považovat za úměrné doplnění. Plocha 1/Z15 rovněž zabírá další průhled mezi stávající
zástavbou, zahušťuje ji, čímž se potírá rozptýlený charakter zástavby, navíc je v podmáčením místě. V
lokalitě Zaolší jsou dosud nevyčerpané zastavitelné plochy.
Charakter zástavby v okolí pozemku má skutečně rozptýlený charakter, což je hodnotou v tomto území
sledovanou a chráněnou. Není pravdivé tvrzení podatele, že se pozemek nachází u místní komunikace,
pozemek se nachází ve volném pásu nezastavěného území.

Stránka 4 z 51

To, že je zde dobrá dostupnost občanské vybavenosti a technické infrastruktury ještě nezakládá
vlastníkovi nárok na zahrnutí pozemku do ploch zastavitelných, neboť v území mohou být sledovány
jiné veřejné zájmy.
Výstavba a rozvoj obce (umožnění výstavby rodinných domů mladším generacím) je zajištěn návrhem
dostatečného množství zastavitelných ploch v části Záolší, již v platném územním plánu. Tedy
koordinace veřejných zájmů na rozvoji území a zároveň ochrany přírody a krajiny je zde zajištěna
bezezbytku.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Námitka č. 4
Podatel:

Kałuža Luboš, č. p. 603, 73995 Bystřice

Datum
podání:

6. 12. 2017

Text
námitky:

Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu a dle § 52 odst. 2
stavebního zákona následující připomínku:
Předmětem připomínky je nesouhlasné stanovisko Městského úřadu v Třinci, Odbor životního
prostředí a zemědělství, k požadavku č.35 (zastavitelná plocha 1Z/19), na zařazení parcely č. 1519/4 do
zastavitelné plochy.
Dotčený orgán uvádí, že část plochy na pozemku p. č. 1519/4 se jeví k zástavbě nevhodná a ohrožující
blízký vodní tok.
Tímto žádám o zařazení této nevhodné části plochy mezi nezastavitelnou, (rozšíření sousední parcely č.
1518/2, která je v územním plánu zahrnuta mezi plochy ZP, tak aby zmiňovaný vodní tok zařazením
zbylé části pozemku p. č. 1519/4 do zastavitelné plochy, nebyl ohrožen).
Zbylou část p. č. 1519/4 požaduji zařadit mezi zastavitelnou plochu.
V příloze přikládám situační plán stavby RD, který je od r. 2012 v záměru na pozemku zhotovit. Mohu
předložit kompletní projektovou dokumentaci stavby, která respektuje zákon 254/2001 sb. (vodního
zákona).
Případnou výstavbou RD nedojde k vzniku negativních vlivů na životní prostředí ani na zhoršení
hygienických podmínek v okolí stavby.

Dotčené
území

p. č. 1519/4 v k. ú. Vendryně
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Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Původně pořizovatel navrhoval námitce vyhovět, neboť z vyhodnocení výsledků veřejného projednání
vyplynulo, že pokud by se vymezila zastavitelná plocha bydlení pouze na části pozemku vzdálenější od
vodního toku, nedocházelo by zde k zásahům do veřejných zájmů. Plocha by pak vymezena
samostatně, jen na části pozemku 1519/4, tak aby byla zajištěna ochrana vodního toku. Pozemek by již
nebyl součástí rozsáhlejší plochy 1/Z19 viz. návrh níže:

V rámci projednání návrhů rozhodnutí o námitkách uplatnil dotčený orgán na úseku ochrany přírody a
krajiny s tímto vyhodnocením nesouhlas s trval na dodržení svého stanoviska ze dne 21. 12. 2016
uplatněného v rámci fáze společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně. Uvedená plocha
Z1/19 je dle studie KR v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu v rámci oblasti i místa
krajinného rázu, a to zejména se zásadami:
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – rozsáhlá plocha 1/Z19 (zcela zabrání ekologickostabilizačnímu vlivu na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny,
zástavbou se zcela potře výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu –
harmonického měřítka a vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto
krajinotvorným prvkem jsou ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou
ochranou živočichů dle § 5 zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření
ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku v části vzdálenější od vodního toku je nutné veřejné
zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny uvedené výše hájit a dotčenému orgánu připadá, že negativní
vlivy na životní prostředí by výstavba v této čísti obce měla.
Nově byla zjištěna skutečnost, že v místě navrhované zastavitelné plochy 1/Z19 byl zjištěn výskyt
zvláště chráněného druhu chřástala polního, který je dle vyhl. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, do kategorie silně ohrožený druh. Zastavitelná plocha s okolím je tedy jeho biotopem, který je
chráněn dle § 50 odst. 1 zákona: zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových
stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. V souvislosti se zjištěním
chřestala polního bylo upraveno i kosení pozemku.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti včetně zvláště chráněného druhu živočicha.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
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dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 5
Podatelé:

Robert Szewczyk a Ivona Szewczyk, Vendryně 762, 739 94 Vendryně

Datum
podání:

6. 12. 2017

Text
námitky:

Základní podstatou těchto námitek je fakt, že v rámci navrhované změny č. 1 územního plánu obce
Vendryně nebylo vyhověno návrhu dotčených osob, aby byl Pozemek nebo alespoň jeho část
navrácena do zastavitelného území obce Vendryně, tj. aby Pozemek nebo alespoň jeho přiměřená část
byla dle územního plánu obce Vendryně, ve znění změny č. 1, určena k zastavění.
Dle informací dotčených osob je důvodem nevyhovění jejich žádosti o znovuzařazení Pozemku mezi
pozemky určené k zastavění nesouhlasné stanovisko příslušného odboru životního prostředí. Se
závěry, kterými tento odbor nesouhlasné stanovisko zdůvodňuje, však dotčené osoby nesouhlasí a
namítají, že nejsou správné.
Dotčený Pozemek se nachází v oblasti, kde již jsou na sousedních pozemcích umístěny stavby, přičemž
zařazení Pozemku mezi pozemky zastavitelné rodinnou výstavbou by nikterak nevedlo k porušení
zásady mající za cíl zachování rozptýleného charakteru zástavby v dotčené lokalitě, jak se mylně
domnívá odbor životního prostředí. Dotčené osoby jsou dále přesvědčeny o tom, že zařazení Pozemku
mezi zastavitelné pozemky není v rozporu se zásadou ochrany vegetačních prvků nelesní zeleně
dotvářejících prostorovou strukturu krajiny, a to s ohledem na charakter nejbližšího okolí, kdy je
zřejmé, že i kdyby byl Pozemek zastavěn, nadále zůstane v okolí dostatek „zelených" ploch, které jsou
dostatečné k zachování a ochraně současného krajinného rázu.
Pokud by však, přes výše uvedené, dotčené orgány došly k závěru, že skutečně není možné Pozemek
jako celek zařadit mezí pozemky určené k zastavění, je dle přesvědčení dotčených osob na místě
důkladné zvážení možnosti, že by k zastavění byla určena alespoň přiměřená část Pozemku. Dotčené
osoby poukazují na skutečnost, že výměra Pozemku činí 3 000 m2 a je tedy zřejmé, že pro výstavbu
běžného rodinného domu s garáží není nutné zastavět celý tento Pozemek (ostatně zastavění celého
Pozemku nebylo nikdy plánováno), nýbrž pouze jeho přiměřenou část (viz také přiložený snímek
katastrální mapy s vyznačeným orientačním rozsahem plánovaného zastavění). Dotčené osoby jsou
toho názoru, že tato varianta nebyla dosud příslušnými orgány dostatečně a náležitě zvážena a
projednána. V této souvislosti se jsou dotčené osoby ochotny také zavázat k tomu, že na Pozemku
skutečně vybudují pouze jednu stavbu spolu se souvisejícím příslušenstvím (čistírna odpadních vod bude-li potřeba apod.) a současně tuto stavbu nebudou oplocovat, resp. oplotí v omezeném rozsahu
tak, aby byla zajištěna případná migrace volně žijících zvířat; dotčené osoby jsou v tomto směru
připraveny akceptovat požadavky příslušných orgánů.
Dotčené osoby dále poukazují na fakt, že Pozemek již byl postupně připravován k plánované výstavbě,
nicméně tato příprava byla přerušena z důvodu přijetí nového územního plánu obce Vendryně, kterým
došlo k „vynětí" Pozemku ze zastavitelných ploch. Proto byla obratem podána žádost o změnu nového
územního plánu, aby byl původní nesprávný postup, proti kterému se dotčené osoby také bránily,
napraven. Dotčené osoby již disponují nezbytnou dokumentací pro vybudování jednotlivých přípojek
inženýrských sítí ve vztahu k Pozemku, přičemž subjekty, které se k záměru vyjádřily (zejm. ČEZ
distribuce, a.s. atd.), vyslovily k plánované stavbě kladná stanoviska. Dotčené osoby také zdůrazňují, že
investovaly finanční prostředky na vybudování příjezdové cesty k Pozemku, přičemž ve prospěch
Pozemku je také pro onu příjezdovou cestu zřízeno věcné břemeno (služebnost) cesty, což by také dle
přesvědčení dotčených osob nemělo být pří rozhodování přehlíženo. Rozhodnutí o koupi dotčeného
Pozemku bylo také podpořeno vyjádřením úřadu územního plánování, které přikládáme jako přílohu k
této námitce a dle kterého postupoval odhadce, jelikož dotčené osoby si na koupi pozemku pořídili
bankovní úvěr. Z toho důvodu je také na pozemek zřízeno zástavní právo u České spořitelny a.s.
podložené právě tímto vyjádřením a na základě, kterého byl také vyhotoven znalecký posudek jako
podklad pro vyřízení bankovního úvěru. Podmínkou banky je také vystavění těchto dokladů: Pojistná
smlouva k pojištění nemovité věci. Oznámení o zástavním právu k pojistnému plnění potvrzené
pojišťovnou ve lhůtě do 12/2017 a Výpis z katastru nemovitostí se zapsanou budovou stojící na
Stránka 7 z 51

zastaveném pozemku 3/2019 - tyto termíny již byly na žádost dotčených osob několikrát prodloužen z
důvodu probíhajících změn ÚP ve Vendryni a nevíme, zdali je možno tyto termíny i dále odročovat,
nicméně i toto by dle dotčených osob neměl byt při rozhodování přehlíženo.
Vyhovění námitkám povede v neposlední řadě také k tomu, že dotčené osoby nebudou nárokovat
náhradu škody způsobenou v důsledku přijetí územního plánu, k němuž je nyní navrhována změna č. 1.
V tomto směru je třeba uvést, že kupní cena Pozemku činila dle kupní smlouvy uzavřené v prosinci
roku 2009 částku 960.000,- Kč, současná jeho hodnota pak činí pouhý zlomek této částky; finanční
dopad na vlastníky Pozemku, který jej zcela objektivně nabývali v dobré víře v možnost realizovat na
něm své stavební záměry, není snad třeba více komentovat. Dotčené osoby tedy mají za to, že
neexistuje žádný relevantní důvod, proč by Pozemek či alespoň jeho přiměřená část nezbytná pro
výstavbu rodinného domu a souvisejícího příslušenství neměla být v rámci navrhované změny č. 1
územního plánu obce Vendryně zařazena mezi zastavitelné plochy. Dotčené osoby proto navrhují, aby
bylo těmto námitkám vyhověno, aby tyto byly promítnuty do nově schvalované změny č. 1 územního
plánu obce Vendryně a aby Pozemek nebo jeho přiměřená část nezbytná pro výstavbu rodinného
domu a souvisejícího příslušenství byla nově dle územního plánu ve znění jeho změny č. 1 určena k
zastavění.
Dotčené
území

p. č. 1454/6 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:

Podatelé ve své námitce vymezili nově minimální výměru zastavitelné plochy bydlení. Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem námitku vyhodnotili a měli za to, že pokud by došlo k omezení
rozsahu původně navrhované zastavitelné plochy 1/Z18 na pozemku p. č. 1454/6 pouze na nezbytně
nutnou míru, zásah do veřejných zájmů by byl minimální a eliminovalo by to riziko soudních sporů o
náhradu za změnu v území viz. zákres níže.

Je třeba si uvědomit, že plochy byly z návrhu územního plánu Vendryně vypuštěny (respektive
změněno jejich funkční využití) na základě stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny, a tedy dle ust. §102 odst. 6 stavebního zákona náhrada škody by byla požadována po
dotčeném orgánu.
V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil k návrhu pořizovatele a určeného
zastupitele dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny nesouhlasné stanovisko a trval na
odůvodnění nesouhlasu uvedeném ve svém stanovisku ze dne 21. 12. 2016 uplatněného v rámci fáze
společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně. Uvedená plocha Z1/18 je dle studie KR v
rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu v rámci oblasti i místa krajinného rázu, a to
zejména se zásadami:
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – výstavba zcela zabrání ekologicko-stabilizačnímu vlivu
na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny, zástavbou se zcela potře
výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu – harmonického měřítka a
vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto krajinotvorným prvkem jsou
ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou ochranou živočichů dle § 5
zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
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svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku je nutné veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
krajiny uvedené výše hájit, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.
Pokud vlastník pozemku nezískal pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá právo na
umístění stavby a kdykoli může dojít k tomu, že s ohledem na veřejné zájmy bude možnost zastavění
jeho pozemku omezena. I když tedy plánoval výstavbu, po delší dobu svůj pozemek k výstavbě
nevyužil.
Územní plán obce Vendryně byl schválen Zastupitelstvem obce Vendryně dne 16.9.1999 s nabytím
účinnosti dne 24.9.1999 a následně změněn Územním plánem obce Vendryně – změna č.1 schválený
Zastupitelstvem obce Vendryně dne 19.8.2002 s nabytím účinnosti dne 4.9.2002, Územním plánem
obce Vendryně – změna č.2 schválený Zastupitelstvem obce Vendryně dne 21.6.2006 s nabytím
účinnosti dne 19.7.2006, Územním plánem obce Vendryně – změna č.3 vydaný Zastupitelstvem obce
Vendryně dne 23.4.2008 Opatřením obecné povahy č. 1/2008 s nabytím účinnosti dne 9.5.2008,
Územním plánem obce Vendryně – změna č.4 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 12.11.2008
Opatřením obecné povahy č. 2/2008 s nabytím účinnosti dne 28.11.2008, Územním plánem obce
Vendryně – změna č.5 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 22.04.2010 Opatřením obecné
povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 14.05.2010.
Dotčený pozemek se nacházel v zóně U-R (území zastavěné urbanizované, zóna obytná – individuální
bydlení – rozptýlené). Dle regulačních podmínek pro využití území jsou v zóně U-R mimo jiné přípustné
rodinné domy, drobné stavby, které plní funkci doplňkovou ke stavbě hlavní, příslušné technické
vybavení území. Současně se však pozemek nacházel v ploše obhospodařované půdy a nebylo možné
na něm umisťovat stavby pro bydlení, i když se také nacházel v zastavěném území.
Pozemek se nachází v lokalitě tzv. „Bystřických zadků“, kdy dle terénního průzkumu se jedná o lokalitu
míně svažitou – zvedající se směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem
hory Prašivá. V současné době je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou
strukturu zástavby, což je významnou hodnotou daného území. Starší zástavba se zahradami s
ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený charakter zástavby je stále
dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby mezi zemědělskými políčky,
pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž dochovány harmonické vztahy –
pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud obhospodařována (obiloviny, brambory a
další zemědělské produkty). Podél cest se v některých místech dosud dochovala ovocná stromořadí
(zejména švestky). Další zastavitelné plochy by mohly zcela zničit dochovanou rozptýlenou strukturu
zástavby v zemědělské krajině. Zástavbou by došlo k narušení harmonického měřítka a vztahů v
krajině, což není v souladu s § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Další rozšiřování zastavitelných
ploch v tomto případě není žádoucí, neboť územní plán Vendryně přistupuje k vymezování nových
zastavitelných ploch koncepčně a vymezuje je již v dostatečném množství s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj, charakter území a jeho hodnoty.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným. Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a
nezastavěného území v souladu s § 18 odst. (4) stavebního zákona.
Pozemky se sice mohly nacházet dle platného územního plánu obce Vendryně v zóně urbanizované –
rozptýlené výstavby, ale dále pro toto území platily také podrobnější podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití, a to zde bylo deklarováno jako zemědělská půda. Od nabytí účinnosti nového
stavebního zákona 1. 1. 2007 pojem zóna nebyl zákonem znám, a tedy umísťování staveb pro bydlení v
těchto zónách bylo od roku 2007 specifické, a tedy samotný fakt, že pozemek byl v určitém typu zóny
není argumentem, proč by měly být pozemky zahrnuty nyní mezi zastavitelné plochy.
To, zda zde skutečně vznikl nárok na náhradu škody dle ust. § 102 stavebního zákona musí hodnotit
zřejmě soudy. Dle názoru pořizovatele pozemky určeny k zástavbě nebyly, neboť se nacházely
v plochách zemědělských a pojem zóna nebyl od roku 2007 dle platné legislativy znám.
Stránka 9 z 51

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal.
To, že se v lokalitě, již nachází stavby nezakládá vlastníkovi nárok umístit ji také, právě to, že je již
území zastavěno může být překážkou, neboť každé území unese jinou míru zastavěnosti, dle
dotčeného orgánu je zde míra zastavění již naplněna a je třeba hájit veřejné zájmy v území, které jsou
deklarovány rozptýleným charakterem zástavby.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 6
Podatelé:

Ing. Roman Kantor a PharmDr. Jolanta Kantor, Bystřice 1262, 739 95 Bystřice zastoupeni na základě
plné moci JUDr. Martinem Abrahamem, zapsaným v seznamu advokátů pod číslem ev. 12531,
společníkem ve firmě Abraham & Partneři advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00
Praha 2, adresa pro doručování Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava

Datum
podání:

7. 12. 2017

Text
námitky:

Ing. Roman Kantor a PharmDr. Jolanta Kantor vlastní ve svém společném jmění manželů mimo jiné:
• pozemek p. č. 1454/5 o výměře 3868 m2
v obci Vendryně, katastrálním území Vendryně, zapsáno na listu vlastnictví č. 2476 u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (dále jen „Pozemky").
2.
Obecní úřad obce Vendryně vydal dne 23. 10. 2017 veřejnou vyhlášku zn. Stav. č.j. 1964/17/Mar(ev. č.
písemnosti 77/2017), kterou oznámil zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1
územního plánu Vendryně (dále jen „Návrh změny ÚP") — návrhu opatření obecné povahy včetně
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
3.

Stejnou veřejnou vyhláškou bylo rovněž určeno, že dotčené osoby mohou do 6. 12. 2017

podávat námitky proti Návrhu změny ÚP.
4.
Ing. Roman Kantor a PharmDr. Jolanta Kantor, jako vlastníci Pozemku, který je dotčen změnou
č. 1 územního plánu obce Vendryně, tímto v zákonné lhůtě podávají ve smyslu § 172 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen ..Správní řád") a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon") námitky proti výše uvedenému
Návrhu změny ÚP.
II.
5.

NÁMITKY
Pozemek byl v Návrhu změny ÚP zařazen do zastavitelné plochy 1/Z18 (dále také jako

„Dotčená plocha") s určením BR - bydlení - individuální v rodinných domech – v rozptýlené zástavbě.
6.
Zastavitelná plocha 1/Z18 však byla z Návrhu změny ÚP po společném jednání, dohodovacím
jednání a rozporovém jednání konaném dne 9. 5. 2017 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
Odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „ÚPaSŘ KÚ MSK"), vypuštěna.
7.
Tyto námitky tak směřují proti vypuštění Dotčené plochy z Návrhu změny ÚP.
a. Zastavitelná plocha 1/Z18 je v souladu se zásadami krajinného rázu a zásadami dle § 18 Stavebního
zákona
8.
Odůvodnění změny č. 1 ÚP uvádí, že Dotčená plocha byla vypuštěna z důvodu nesouhlasu
odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec (dále jen „ŽPaZ MěÚ Třinec").
Konkrétně z důvodu rozporu se zásadami „ochrany vegetačních prvků nelěsní zeleně dotvářejících
prostorovou strukturu krajiny" a z důvodu možného narušení rozptýleného charakteru zástavby.
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9.
ÚPaSŘ KÚ MSK, jenž řešil rozpor mezi obecním úřadem obce Vendryně a ŽPaZ MěÚ Třinec,
vydal stanovisko, kterým podpořil nesouhlasné stanovisko ŽPaZ MěÚ Třinec. Své stanovisko odůvodnil
tím, že „nenašel žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch, který by převažoval nad cíli a
úkoly územního plánováni vyjádřenými v ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona a požadavky ust. § 12
zákona o ochraně přírody a krajiny, na ochraně významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 tohoto
zákona, ochrany biotopu dle § 5 odsí. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, migrační prostupnosti pro
volně žijící živočichy a hlediska naplnění § 2 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny
prosazovat vytváření ekologicky vyváženě a esteticky hodnotně krajiny".
10.
Nesouhlasná stanoviska obou úřadů, resp. jejich odborů, jsou však vágní a absentují v nich
konkrétní zdůvodnění, čím konkrétně se Dotčená plocha dostává do rozporu se zásadami vyjádřeními
ve stanoviscích. S uvedenými důvody tak vlastníci dotčeného Pozemku zásadně nesouhlasí.
Odůvodnění stanovisek jsou vágní natolik, že jsou nepřezkoumatelná, jejich argumentaci nelze
verifikovat ani falsifikovat a porušují tak zásadu vyjádřenou v § 4 odst. 4 Správního řádu, tedy
neumožňují dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
11.
Předně je potřeba poznamenat, že ŽPaZ MěÚ Třinec při posuzování krajinného rázu vychází z
odborného podkladu s názvem „Studie vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny", vypracované lng. arch. Ivanem Vorlem v říjnu roku 2008. Od roku 2008 však
již uběhlo 9 let, kdy v krajině došlo k řadě podstatných změn, které mají podstatný vliv na aktuální
posuzování krajinného rázu. Dotčené orgány tak při vydávání nesouhlasných stanovisek porušily
zásadu stanovenou v $ 2 odst. 4 a § 3 Správního řádu, a sice že nezjistily stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti a přijaté řešení, tedy vypuštění Dotčených ploch, neodpovídá okolnostem
daného případu.
12.
Ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nevylučuje případné
umisťování a povolování staveb, ale naopak uvádí, že „zásahy do krajinného rázu, zejména umisťováni
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. "
Odstavec 2 tohoto ustanovení pak stanoví nezbytnost souhlasu orgánu ochrany přírody k umísťování a
povolování staveb či jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
13.
Ve světle výše uvedeného tak nemůže obstát odůvodnění nesouhlasu s vymezením Dotčené
plochy na základě ,, ochrany vegetačních prvku nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu
krajiny". Nikdo totiž aktuálně nezkoumal, zda vůbec jsou na Dotčené ploše přítomny nějaké vegetační
prvky nelesní zeleně. Rovněž tím, že bude Dotčená plocha vymezená jako zastavitelná, nedojde k
zásahu, snížení či změně krajinného rázů. Až při případném řízení o umístění a povolení stavby bude
třeba zkoumat, zda tyto by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
14.
Na tomto místě vlastníci Pozemku v Dotčené ploše poukazují na skutečnost, že výměra
Pozemku činí 3.868 m2 a je tedy zřejmé, že pro výstavbu běžného rodinného domu s garáží není nutné
zastavět celý Pozemek (ostatně zastavění celého Pozemku nebylo nikdy plánováno), nýbrž pouze jeho
přiměřenou část. Tato varianta nebyla příslušnými orgány zvážena a projednána. V této souvislosti jsou
vlastnici Pozemku ochotní se zavázat k tomu, že na Pozemku vybudují pouze jednu stavbu spolu se
souvisejícím příslušenstvím (čistírna odpadních vod - bude-li potřeba apod.) a současně tuto stavbu
nebudou oplocovat, resp. oplotí v omezeném rozsahu tak, aby byla zajištěna případná migrace volně
žijících zvířat, čili jsou v tomto směru připraveni akceptovat požadavky příslušných orgánů, kterými lze
zájmy ochrany přírody a krajiny dostatečně chránit.
Důkaz: snímek katastrální mapy s vyznačeným rozsahem plánovaného zastavění
(Příloha A03)
15.
Rovněž nelze přijmout argumentaci ŽPaZ MěÚ Třinec ochranou významných krajinných prvků
dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednak je to z důvodu, že nebyly
konkrétně vymezeny jednotlivé významné krajinné prvky, které je třeba chránit, naopak se jedná o
pouhé vágní konstatování ŽPaZ MěO Třinec bez přímé vazby na Dotčenou plochu, a dále z důvodu, že
významné krajinné prvky mohou být využívány tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, avšak ŽPaZ MěÚ Třinec nezdůvodnil, čím konkrétně
by toto nebylo splněno. Opět je potřeba konstatovat, že k případnému umisťování staveb,
pozemkovým úpravám a změnám kultur pozemků je zapotřebí závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody. Není tedy přijatelné omezení určitého zařazení Dotčené plochy bez konkrétního ohrožení
zásad chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.
16.
Ze stejných důvodů nelze přijmout ani argumentaci migrační prostupnosti pro volně žijící
živočichy. Žádný z dotčených orgánů se nezabýval zkoumáním konkrétních migračních tras, tedy i
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prostupností přes Dotčenou plochu. K Dotčené ploše tak byly vydány totožná nesouhlasná stanoviska,
aniž by byly zkoumány možnosti zachování její části (např. jak bylo učiněno u plochy 1/Z17), a byl tak
naplněn požadavek nalezení rovnováhy mezi veřejným a soukromým zájmem, tedy nalezení
vyváženého „vztahu podmínek pro příznivé životni prostředí, pro hospodářský' rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generaci budoucích"1.
17.
Dotčená plocha rovněž objektivně neposkytuje možnost „ intenzivní zástavby na svazích
okrajů Slezských Beskyd'1. Případné zastavění Dotčené plochy by, za splnění dalších podmínek (např. s
ohledem na krajinný ráz), žádným způsobem nenarušilo dosavadní rozptýlený charakter zástavby.
Zcela jistě by pak zůstal zachován rozptýleny charakter případné zástavby v případě, kdy by byla v
Návrhu změny ÚP zachována pouze část Dotčené plochy. Jak již bylo uvedeno v bodu 14. námitek,
vlastníci Pozemku souhlasí s případným zastavěním pouze části Pozemku, tedy ponechání pouze
poměrné části Dotčené plochy.
18.
Nepřijatelná je rovněž argumentace ÚPaSR KU MSK, který podpořil nesouhlasné stanovisko
ŽPaZ MěÚ Třinec odkazem na fakt, že „území obce Vendryněje součástí navrhovaného přírodního
parku Slezské Beskydy, kterému dominuje lesnatý horský hřeben od Velké Čantoryje po Ostrou horu...
". Dotčená plocha se totiž nachází na jihozápadním svahu Prašivé hory, čili ani náznakem nesousedí s
navrhovaným přírodním parkem Slezské Beskydy, jelikož se nachází ve zcela jiné části údolí.
Argumentace ÚPaSŘ KU MSK je scestná také z důvodu, že v okolí Dotčené plochy se nenachází ani
ochranné pásmo lesa, natož pak lesnatý horský hřeben. Rozhodnutí o vypuštění Dotčené plochy z
Návrhu změny ÚP je tak i z tohoto důvodu věcně nesprávné a neodpovídá okolnostem daného případu
a skutečnému stavu věci, čím jsou porušeny zásady vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 Správního
řádu.
19.
Dotčená plocha se nenachází ani v území s vodním tokem či ochrannou zelení. Zachování
Dotčené plochy v Návrhu změny ÚP tak může být odůvodněno v souladu s odůvodněním k zastavitelné
ploše 1/Z17. V opačném případě vznikají nedůvodné rozdíly mezi Dotčenou plochou a plochou 1/Z17,
která, byť po redukci na území mimo vodní tok a ochranou zeleň, byla v Návrhu změny ÚP zachována.
Stalo se tak i přesto, že ZPaZ MčÚ Třinec u plochy 1/Z17 argumentoval rovněž rozporem se zásadami
rozptýleného charakteru zástavby a ochranou vegetačních prvků nelezní zeleně dotvářejících
prostorovou strukturu krajiny. Dotčená plocha tak svým charakterem odpovídá ploše I/Z17. a tedy by
měla být stejné jako ona zachována, byť po jejím případném zmenšení (upravení). V opačném případě
se Obecní úřad obce Vendryně dopustí nezákonného jednání, jelikož poruší zásadu uvedenou v § 2
odst. 4 Správního řádu, a sice že při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nesmí
vznikat nedůvodné rozdíly.
20.
Návrh změny ÚP stanoví, že po uplatnění navrhovaných opatření a pod podmínkou zpracování
územní studie, změna územního plánu „nebude znamenat nepříznivé ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí a lze ji doporučit". Jedním z navrhovaných opatření, s ohledem na ráz krajiny s
rozptýlenou zástavbou, bylo stanovení minimálního stavebního pozemku na velikost 2.000 m2, a to u
ploch BR - bydlení individuální v rodinných domech — v rozptýlené zástavbě. Tato podmínka je u
Dotčené plochy také splněna, jelikož má tento Pozemek velikost větší než 2.000 m2, a tedy i v případě
jeho zastavění nevznikne intenzivní zástavba.
21.
V neposlední řadě je důležité zmínit, že Pozemek nacházející se na Dotčené ploše spadá dle
evidence BPEJ do IV. ochrany zemědělského půdního fondu a je na něm „velmi málo produkční půdy".
Pozemek tak v podstatě nelze hospodárně využít jinak než k zastavění.
Dotčené
území

p. č. 1454/5 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

V námitce jsou uvedena významná tvrzení a argumenty na základě kterých, pořizovatel s určeným
zastupitelem navrhli námitce částečně vyhovět a omezit rozsah původně navrhované zastavitelné
plochy 1/Z18 na pozemku p. č. 1454/5 pouze na nezbytně nutnou míru. Zásah do veřejných zájmů by
byl minimální a eliminovalo by to riziko soudních sporů o náhradu za změnu v území viz. zákres níže.
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Je třeba si uvědomit, že plochy byly z návrhu územního plánu Vendryně vypuštěny (respektive
změněno jejich funkční využití) na základě stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny, a tedy dle ust. §102 odst. 6 stavebního zákona náhrada škody by byla požadována po městě
Třinci.
V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil k návrhu pořizovatele a určeného
zastupitele dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny nesouhlasné stanovisko a trval na
odůvodnění nesouhlasu uvedeném ve svém stanovisku ze dne 21. 12. 2016 uplatněného v rámci fáze
společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně. Dále své odůvodnění nesouhlasu doplnil.
Uvedená plocha Z1/18 je dle studie KR v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu v
rámci oblasti i místa krajinného rázu, a to zejména se zásadami:
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – výstavba zcela zabrání ekologicko-stabilizačnímu vlivu
na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny, zástavbou se zcela potře
výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu – harmonického měřítka a
vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto krajinotvorným prvkem jsou
ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou ochranou živočichů dle § 5
zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku je nutné veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
krajiny uvedené výše hájit, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.
Pokud vlastník pozemku nezískal pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá právo na
umístění stavby a kdykoli může dojít k tomu, že s ohledem na veřejné zájmy bude možnost zastavění
jeho pozemku omezena.
Územní plán obce Vendryně byl schválen Zastupitelstvem obce Vendryně dne 16.9.1999 s nabytím
účinnosti dne 24.9.1999 a následně změněn Územním plánem obce Vendryně – změna č.1 schválený
Zastupitelstvem obce Vendryně dne 19.8.2002 s nabytím účinnosti dne 4.9.2002, Územním plánem
obce Vendryně – změna č.2 schválený Zastupitelstvem obce Vendryně dne 21.6.2006 s nabytím
účinnosti dne 19.7.2006, Územním plánem obce Vendryně – změna č.3 vydaný Zastupitelstvem obce
Vendryně dne 23.4.2008 Opatřením obecné povahyč. 1/2008 s nabytím účinnosti dne 9.5.2008,
Územním plánem obce Vendryně – změna č.4 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 12.11.2008
Opatřením obecné povahy č. 2/2008 s nabytím účinnosti dne 28.11.2008, Územním plánem obce
Vendryně – změna č.5 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 22.04.2010 Opatřením obecné
povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 14.05.2010.
Dotčený pozemek se nacházel v zóně U-R (území zastavěné urbanizované, zóna obytná – individuální
bydlení – rozptýlené). Dle regulačních podmínek pro využití území jsou v zóně U-R mimo jiné přípustné
rodinné domy, drobné stavby, které plní funkci doplňkovou ke stavbě hlavní, příslušné technické
vybavení území. Současně se však pozemek nacházel v ploše obhospodařované půdy a nebylo možné
na něm umisťovat stavby pro bydlení, i když se také nacházel v zastavěném území.
Pozemek se nachází v lokalitě tzv. „Bystřických zadků“, kdy dle terénního průzkumu se jedná o lokalitu
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míně svažitou – zvedající se směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem
hory Prašivá. V současné době je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou
strukturu zástavby, což je významnou hodnotou daného území. Starší zástavba se zahradami s
ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený charakter zástavby je stále
dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby mezi zemědělskými políčky,
pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž dochovány harmonické vztahy –
pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud obhospodařována (obiloviny, brambory a
další zemědělské produkty). Podél cest se v některých místech dosud dochovala ovocná stromořadí
(zejména švestky). Další zastavitelné plochy by mohly zcela zničit dochovanou rozptýlenou strukturu
zástavby v zemědělské krajině. Zástavbou by došlo k narušení harmonického měřítka a vztahů v
krajině, což není v souladu s § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Další rozšiřování zastavitelných
ploch v tomto případě není žádoucí, neboť územní plán Vendryně přistupuje k vymezování nových
zastavitelných ploch koncepčně a vymezuje je již v dostatečném množství s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj, charakter území a jeho hodnoty. Vlastník pozemku nemá právní nárok na
stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně
vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního
zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným.
Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a nezastavěného území v souladu s § 18
odst. (4) stavebního zákona.
Pozemky se sice mohly nacházet dle platného územního plánu obce Vendryně v zóně urbanizované –
rozptýlené výstavby, ale dále pro toto území platily také podrobnější podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití a to zde bylo deklarováno jako zemědělská půda. Od nabytí účinnosti nového
stavebního zákona 1. 1. 2007 pojem zóna nebyl zákonem znám, a tedy umísťování staveb pro bydlení v
těchto zónách bylo od roku 2007 specifické a tedy samotný fakt, že pozemek byl v určitém typu zóny
není argumentem, proč by měly být pozemky zahrnuty nyní mezi zastavitelné plochy.
Odůvodnění svého nesouhlasného stanoviska k návrhu změny č. 1 považuje dotčený orgán za
dostatečné, věcné a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Dále OOP konstatuje, že dostatečně zjistil
skutečný stav věci na místě samém (provedeno místní šetření a pořízena fotodokumentace). Studie
vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing.
Arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR") je odpovídajícím podkladem
pro posouzení krajinného rázu, neboť přírodní, kulturní a historické charakteristiky se nemění, soulad s
estetickou hodnotou, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině byl ověřen na místním šetření a
odpovídá studii.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině. Z důvodu novely stavebního zákona a tvorbě územně analytických podkladů
(vymezení oblastí a míst krajinného rázu) a dále pro objektivizaci posuzování krajinného rázu na území
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), bylo zadáno zpracování Studie vyhodnocení krajinného
rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing. Arch. Ivan Vorel, Na
Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR"). Studie je zpracována dle metodických doporučení
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). AOPK ČR vydává metodiky s
doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, je odbornou organizací státní ochrany
přírody. OOP se se studií ztotožňuje, používá ji jako odborný podklad. Studii KR jako podklad v
konkrétních případech vždy prověřuje na místě samém a posuzuje konkrétní záměry se studií a
vlastním zhodnocením krajinného rázu a úvahami správního orgánu v souladu se správním řádem.
Ve studii KR je vymezena oblast krajinného rázu „Koridor řeky Olše" se znaky a hodnotami přírodní,
kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v
krajině. Dále je vymezeno místo krajinného rázu B 3 Bystřice nad Olší (zahrnující navrhovanou
zastavitelnou plochu Z18), které je charakterizováno: místo krajinného rázu je vymezeno na jihozápadě
hranou levobřežní říční terasy řeky Olše a na pravém břehu zahrnuje krajinu podhůří Slezských Beskyd
se zástavbou obcí Vendryně a Bystřice nad Olší. Na jihovýchodě je místo krajinného rázu ohraničeno
hranicemi ORP Třinec. Charakter sníženiny části Jablunkovské brázdy je podtržen vizuálním
ohraničením prostoru na severovýchodě okraji Slezských Beskyd. Partie meandrujícího toku jsou
provázeny dopravním koridorem silnice E75 a železnice. Rovněž pro místo krajinného rázu byly
vymezeny znaky a hodnoty přírodní, kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot,
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harmonického měřítka a vztahů v krajině: mezi znaky a hodnoty přírodní charakteristiky patří: reliéf
styku plošinné Jablunkovské brázdy (Náveské pahorkatiny) se svahy Slezských Beskyd (Nýdecké
vrchoviny) a hlubokým údolím Hluchové, silně urbanizovaná krajina doplněná menšími plochami luk,
orné půdy a četných prvků krajinné zeleně, meandrující tok Olše, jejího pravého přítoku Hluchové a
drobných vodotečí, výrazné linie doprovodné zeleně podél vodních toků, přírodě blízké lokality vázané
na vodní toky (zeleň, nivní louky), rozptýlená krajinná zelen (solitéry a jejich skupiny), zeleň zahrad
obklopující sídla a rozptýlenou zástavbu lemující soustředěnou zástavu Bystřice. Mezi znaky
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině patří: výrazná krajinná osa meandrujícího
toku Olše, množství nelesní rozptýlené zeleně v nivní poloze, zřetelné vymezení otevřených prostorů
údolí lesnatými svahy Slezských Beskyd a Lysohorské hornatiny.
Ve studii KR jsou stanovena pro místo krajinného rázu opatření k ochraně identifikovaných znaků a
hodnot, ochranné podmínky: zásady ochrany a tvorby KR budou spočívat v ochraně prostředí
meandrujícího toku Olše a zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských
Beskyd (Prašivá hora 541 m n.m., Javorový 627 m n.m., Koliba).
Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro
ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
•
Zachování lužních partií v koridorech vodotečí, zachování doprovodné zeleně koridoru
Olše.
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny
(doprovodná zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny).
•
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby (Bystřice nad Olší).
•
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb v esteticky
působivých polohách.
•

Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd.

Výše uvedenými zásadami ochrany krajinného rázu se OOP (orgán ochrany přírody) řídil, neboť se s
nimi ztotožňuje. Posuzované místo (plocha Z18) by znamenala výstavbu dalších několik domů, čili
souvisle zastavěné území v místě s přírodními charakteristikami - mozaika stávajících luk a občasných
pastvin, políček, zahrad s ovocnými dřevinami, solitérně rostoucími stromy, remízy, ovocnými stromy
na mezích atd. Zastavění v rozsahu plochy Z18 je v rozporu s podmínkou ochrany krajinného rázu zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd (Prašivá). Lokalita
„Bystřické zadky" je svažitým územím, na něž navazují lesnaté svahy Slezských Beskyd, konkrétně hory
Prašivá. Zahušťováním zástavby v rozsahu některých navrhovaných ploch by došlo ke zintenzivnění
zástavby, což by narušilo krajinný ráz (estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajiny), což
není v souladu s § 12 odst. 1 zákona. Harmonické měřítko (kromě výše uvedeného ze studie KR)
spočívá v rozptýlené struktuře zástavby, ve vyváženosti mezi rozptýlenou zástavbou a mozaikou luk,
pastvin, políček, mezí s dřevinami, solitérními dřevinami, remízy. Zemědělské vztahy jsou harmonické a
jsou dosud zachovány, spočívají především v extenzivním zemědělském využívání krajiny kosením,
pastvou, sušením sena pro dobytek, pěstováním zemědělských plodin na malých políčkách, jsou zde
místa se skupinkami úlů. Krajina je protkána ovocnými dřevinami, zejména slivoněmi, které tvoří
stromořadí podél cest, jsou vysázeny na mezích i jednotlivě v harmonické krajině, přítomny jsou i nové
výsadby ovocných dřevin. Zintenzivněním zástavby dojde k narušení cit. harmonického měřítka a
vztahů v krajině, ke snížení estetické hodnoty v krajině a tím k porušení § 12 odst. 1 zákona.
Studie KR byla zpracována v roce 2008. V souladu se zněním § 12 odst. 1 zákona jsou ve studii KR
vymezeny přírodní, kulturní a historické charakteristiky (jejich znaky a hodnoty), estetická hodnota,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ty se v území nezměnily, což bylo prověřeno na místním
šetření, které je vždy prováděno v době posuzování záměrů, v tomto případě změny č. 1 ÚP Vendryně.
Studie KR je tedy objektivním a odborným podkladem, se kterým se OOP ztotožňuje. Stav věci byl
řádně zjištěn v souladu se správním řádem na místě samém a rovněž s podklady - studií KR.
OOP jako dotčený orgán uplatňuje stanoviska již při územním plánování v souladu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy se ochrana přírody podle zákona zajišťuje zejména spoluúčastí v procesu územního
plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny. OOP hodnotí krajinu a krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 1 zákona (chrání jeho přírodní a
estetické hodnoty, harmonické měřítko i vztahy v krajině) již ve fázi územního plánování. Vymezení
zastavitelné plochy je rizikem, OOP postupuje v území koncepčně. Procesem podle § 12 odst. 2 zákona
se již posuzují konkrétní stavby, např. ve vymezených zastavitelných plochách, v zastavěném území
atd.
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Bod 13:
Tato část námitky je důkazem neodborného výkladu § 12 odst. 1 zákona a tedy ochrany krajinného
rázu, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. OOP zkoumal krajinný
ráz na místě samém a pořizoval v některých případech i fotodokumentaci. Krajinný ráz je
charakteristika určitého místa a oblasti. Místa i oblasti jsou vymezeny ve studii KR. Jedná se o širší
území zahrnující přírodní charakteristiky (remízy, sady, stromořadí, solitérní dřeviny, lesy, louky apod.),
kulturní a historické charakteristiky atd. viz výše. To, že na pozemku parc.č. 1454/5 v k.ú. Vendryně
nerostou stromy neznamená, že krajinný ráz (širší území, tzv. místo krajinného rázu) zde nemá své
hodnoty a charakteristiky.
Bod 14:
Vlastníci pozemku pro změnu č. 1 ÚP Vendryně navrhovali celý pozemek do zastavitelné plochy. Celý
pozemek je tedy možno zastavět i několika rodinnými domy, doplňkovými stavbami, zpevněnými
plochami a jinými. Což je tedy významný zásah do nezastavěného území a krajinného rázu. Ač se chtějí
vlastníci zavázat k výstavbě 1 domu (neznámo jakým způsobem), OOP nesouhlasí s dalším
zastavováním krajiny viz. všechny uvedené důvody z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny). V
lokalitě „Bystřické zadky", je totiž v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně navrhováno více
zastavitelných ploch (mnohé velmi rozsáhlé) a tedy budoucích staveb. Při ochraně nezastavěného
území, krajiny a krajinného rázu je nutno je posuzovat jako celek, nikoli jednotlivě. Kumulativní vliv
navrhovaných zastavitelných ploch v krajině se na krajinném rázu projeví silně negativně v rozporu s
ochranou krajinného rázu dle § 12 zákona. Z pohledu vlastníka pozemku a tedy žadatele o změnu se
jedná o posouzení jedné plochy, případně jednoho rodinného domu, jak je uvedeno v bodu 14
námitky. OOP však musí nahlížet na věc komplexně, vyhodnotit, že v lokalitě jsou další požadavky na
zastavitelné plochy na úkor volné, nezastavěné krajiny, které společně tvoří určité rozšíření
urbanizovaného území na úkor volné krajiny a celkově naruší KR.
Bod 16:
Migrační prostupnost pro volně žijící živočichy je zcela nezbytná pro udržování druhů a populací, jejichž
obecná ochrana je stanovena v § 5 odst. 1 zákona, Potřeba migrační prostupnosti vyplývá zejména z
podkladu „Příroda a krajiny České republiky", kde se uvádí: postupným rozšiřováním urbanizovaného
území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá výstavba nových
obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí. Postupným
rozšiřováním zástavby (vymezováním nových zastavitelných ploch) dochází k fragmentaci krajiny postupné dělení větších celků na menší, které ztrácejí své původní kvality. Rozdrobování částí krajiny
(ekosystémů) vede k postupnému zmenšování plošek a jejich oddělování bariérami pro
charakteristické druhy konkrétních částí krajiny obtížně prostupnými. Krajina ztrácí propojenost
(konektivitu) a prostupnost (permeabilitu). Zmenšování ploch má vliv na schopnost přežití některých
druhů živočichů nebo rostlin, může dojít k vymizení druhů, mění se zásadně charakter ekosystémů,
přičemž dochází ke snížení jejich kvality. Přežívají zejména druhy široce adaptované, tolerantní a hojné,
ekosystémy a krajina se homogenizují. Přibývají druhově ochuzené lesy, trávníky či jiné biotopy. Ztrácí
se druhové a prostorové bohatství krajiny. Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny
nebezpečným fenoménem především proto, že negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou
dlouhodobé a nevratné. Krajina pak nemůže plnohodnotně zajišťovat potřeby populací, ztrácí svou
přirozenou kvalitu, dochází ke snižování biodiverzity v krajině. Dle § 5 odst. 1 zákona jsou všechny
druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí.
Plocha Z18 je situována do stávající louky s remízky, solitérními dřevinami, ovocnými dřevinami na
mezích a podél cest, který tvoří ekosystém s určitou druhovou diverzitou.
Bod 17:
Dotčená plocha Z18 spolu s dalšími plochami 1/Z23, 1/Z24, 1/Z19 je právě tím rozšiřováním
urbanizovaného území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá
výstavba nových obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí,
jak je popsáno v reakci na bod 16. Spolu s dalšími plochami již dochází k vymezení dalších rozsáhlých
ploch pro jednotlivé rodinné domy, a tedy k možnosti intenzivní zástavby. I jeden rodinný dům s
oplocenou zahradou spolu s dalšími rodinnými domy se zahradami v místě stávající louky v rámci
navrhované plochy 1/Z18 nahradí stávající ekosystém a rozšíří urbanizované území právě „uprostřed"
louky, uprostřed fungujícího ekosystému.

Stránka 16 z 51

Bod 18:
To, že krajský úřad při řešení rozporu použil, jako argumentaci to, že se plánuje přírodní park Slezské
Beskydy souvisí s tím, že tento fakt deklaruje, že i navazující území obce Vendryně je nutné posuzovat
citlivě a i když pozemky nejsou zahrnuty přímo do plánovaného parku, je možné, že by znehodnocením
území výstavnou mohlo dojít k nevratným změnám, které mají přímý vliv na hodnotu tohoto parku.
Bod 19:
Plocha 1/Z17 se nachází v úplně jiné situaci než plocha 1/Z18. Navazuje přímo na komunikaci, které je
již z jedné strany zastavěna, jsou zde zainvestované sítě technické infrastruktury z veřejných
prostředků, kdy obec je povinna zajistit jejich hospodárné využití. Plocha 1/Z17 se nenachází v bloku
volné krajiny, tak jako plocha 1/Z18.
Bod 20:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným. Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a
nezastavěného území v souladu s § 18 odst. (4) stavebního zákona.
To, zda zde skutečně vznikl nárok na náhradu škody dle ust. § 102 stavebního zákona musí hodnotit
zřejmě soudy. Dle názoru pořizovatele pozemky určeny k zástavbě nebyly, neboť se nacházely
v plochách zemědělských a pojem zóna nebyl od roku 2007 dle platné legislativy znám.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 7
Podatel:

Mgr. Pitucha Michal, Horní 826, Lyžbice, 73961 Třinec a Szlauerová Marie, č. p. 39, 73994 Vendryně
zastoupeni na základě plné moci JUDr. Martinem Abrahamem, zapsaným v seznamu advokátů pod
číslem ev. 12531, společníkem ve firmě Abraham & Partneři advokátní kancelář s.r.o., se sídlem
Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, adresa pro doručování Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava

Datum
podání:

7. 12. 2017

Text
námitky:

Mgr. Michal Pitucha a paní Marie Szlauerová jsou mimo jiné spoluvlastníky následujících pozemků:
•
p. p. č. 1542/17 o výměře 10708 m2
•
•

p. p. č. 1542/31 o výměře 220 m2
p. p. č. 1543 o výměře 514 m2

•
p. p. č. 1547/2 o výměře 647 m:
to vše v obci Vendryně, katastrálním území Vendryně, zapsáno na listu vlastnictví č. 3270 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (dále jen „Pozemky").
3.
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Obecní úřad obce Vendryně vydal dne 23. 10. 2017 veřejnou vyhlášku zn. Stav. č.j. 1964/17/Mar (ev.
č. písemnosti 77/2017), kterou oznámil zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1
územního plánu Vendryně (dále jen „Návrh změny ÚP") -návrhu opatření obecné povahy včetně
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Stejnou veřejnou vyhláškou bylo rovněž určeno, že dotčené osoby mohou do 6. 12. 2017 podávat
námitky proti Návrhu změny ÚP.
Mgr. Michal Pitucha a paní Marie Szlauerová, jako spoluvlastníci Pozemků, které jsou dotčeny změnou
č. 1 územního plánu obce Vendryně, tímto v zákonné lhůtě podává ve smyslu § 172 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „Správní řád") a §
52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon'1)
námitky proti výše uvedenému Návrhu změny ÚP.
II.

NÁMITKY

5.
Pozemky byly v Návrhu změny ÚP zařazeny do zastavitelné plochy 1/Z19 (dále také jako
„Dotčená plocha") s určením BR - bydlení - individuální v rodinných domech – v rozptýlené zástavbě.
6.
Zastavitelná plocha 1/Z19 však byla z Návrhu změny ÚP po společném jednání, dohodovacím
jednání a rozporovém jednání konaném dne 9. 5. 2017 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
Odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „ÚPaSŘ KÚ MSK"), vypuštěna.
7.
Tyto námitky tak směřují proti vypuštění Dotčené plochy z Návrhu změny ÚP.
a. Zastavitelná plocha 1/7.19 je v souladu se zásadami krajinného rázu a zásadami dle § 1S Stavebního
zákona
8.
Odůvodnění vypuštění plochy 1/Z19 z Návrhu změny ÚP je uvedeno, že uvedená plocha je v
rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu, a to zejména se zásadami uvedenými pro
zastavitelnou plochu 1/Z17.
9.
Odůvodnění změny č. 1 ÚP tedy odkazem na plochu 1/Z17 uvádí, že Dotčená plocha byla
vypuštěna z důvodu nesouhlasu odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec
(dále jen „ZPaZ MěÚ Třinec"). Konkrétně z důvodu rozporu se zásadami „ochrany vegetačních prvků
nelesni zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny" a z důvodu možného narušení
rozptýleného charakteru zástavby.
10.
ÚPaSŘ KÚ MSK, jenž řešil rozpor mezi obecním úřadem obce Vendryně a ŽPaZ MěÚ Třinec,
vydal stanovisko, kterým podpořil nesouhlasné stanovisko ŽPaZ MěÚ Třinec. Své stanovisko odůvodni!
tím, že „nenašelžádný zákonný zájem na vymezenízastavitelných ploch, který by převažoval nad cíli a
úkoly územního plánováni vyjádřenými v ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona a požadavky ust. §12
zákona o ochraně přírody a krajiny, na ochraně významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 tohoto
zákona, ochrany biotopu dle § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, migrační prostupnosti pro
volně žijící živočichy a hlediska naplnění § 2 odst. 2 pism. g) zákona o ochraně přírody a krajiny
prosazovat vytváření ekologicky vyváženě a esteticky hodnotně krajiny".
11.
Nesouhlasná stanoviska obou úřadů, resp. jejich odborů, jsou však vágní a absentují v nich
konkrétní zdůvodnění, čím konkrétně se Dotčená plocha dostává do rozporu se zásadami vyjádřeními
ve stanoviscích. S uvedenými důvody tak spoluvlastníci dotčených Pozemků zásadně nesouhlasí.
Odůvodnění stanovisek jsou vágní natolik, že jsou nepřezkoumatelná, jejich argumentaci nelze
verifikovat ani falsifíkovat a porušují tak zásadu vyjádřenou v § 4 odst. 4 Správního řádu, tedy
neumožňují dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
12.
Předně je potřeba poznamenat, že ŽPaZ MěÚ Třinec při posuzování krajinného rázu vychází z
odborného podkladu s názvem ,,Studie vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny", vypracované Ing. arch. Ivanem Vorlem v říjnu roku 2008. Od roku 2008
však již uběhlo 9 let, kdy v krajině došlo k řadě podstatných změn, které mají podstatný vliv na aktuální
posuzování krajinného rázu. Dotčené orgány tak při vydávání nesouhlasných stanovisek porušily ásadu
stanovenou v § 2 odst. 4 a § 3 Správního řádu, a sice že nezjistily stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti a přijaté řešení, tedy vypuštění Dotčené plochy, neodpovídá okolnostem daného případu.
13.
Ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nevylučuje případné
umisťování a povolování staveb, ale naopak uvádí, že „[zjásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování sta\'eb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachováni významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. " Odstavec 2 tohoto ustanovení pak stanoví nezbytnost souhlasu orgánu ochrany přírody k
umísťování a povolování staveb či jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
14.

Ve světle výše uvedeného tak nemůže obstát odůvodnění nesouhlasu s vymezením Dotčené
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plochy na základě „ochrany vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu
krajiny". Nikdo totiž aktuálně nezkoumal, zda vůbec jsou na Dotčené ploše přítomny nějaké vegetační
prvky nelesní zeleně. Rovněž tím, že bude Dotčená plocha vymezená jako zastavitelná, nedojde k
zásahu, snížení či změně krajinného rázů. Až při případném řízení o umístění a povolení stavby bude
třeba zkoumat, zda tyto by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
15.
Na tomto místě spoluvlastníci Pozemků v Dotčené ploše poukazují na skutečnost, že výměra
pozemku, u kterého připadá v úvahu zastavění, činí 10.708 m2 a je tedy zřejmé, že pro výstavbu
běžných rodinných domů není nutné zastavět celé Pozemky (ostatně zastavění celých Pozemků nebylo
nikdy plánováno), nýbrž pouze jejich přiměřenou část, lze uvažovat i o snížení uvažovaného počtu
domů. Tato varianta nebyla příslušnými orgány zvážena a projednána. V této souvislosti jsou
spoluvlastníci Pozemků ochotní se zavázat k tomu, že na Pozemcích vybudují menší počet domň než
původně plánovaných a současně tyto stavby nebudou oplocovat, resp. oplotí v omezeném rozsahu
tak, aby byla zajištěna případná migrace volně žijících zvířat, čili jsou v tomto směru připraveni
akceptovat požadavky příslušných orgánů, kterými lze zájmy ochrany přírody a krajiny dostatečně
chránit.
16.
Rovněž nelze přijmout argumentaci ŽPaZ MěÚ Třinec ochranou významných krajinných prvků
dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednak je to z důvodu, že nebyly
konkrétně vymezeny jednotlivé významné krajinné prvky, které je třeba chránit, naopak se jedná o
pouhé vágní konstatování ŽPaZ MěÚ Třinec bez přímé vazby na Dotčenou plochu, a dále z důvodu, že
významné krajinné prvky mohou být využívány tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, avšak ŽPaZ MěÚ Třinec nezdůvodnil, čím konkrétně
by toto nebylo splněno. Opět je potřeba konstatovat, že k případnému umisťování staveb,
pozemkovým úpravám a změnám kultur pozemků je zapotřebí závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody. Není tedy přijatelné omezení určitého zařazení Dotčené plochy bez konkrétního ohrožení
zásad chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.
17.
Ze stejných důvodů nelze přijmout ani argumentaci migrační prostupnosti pro volně žijící
živočichy. Žádný z dotčených orgánů se nezabýval zkoumáním konkrétních migračních tras, tedy i
prostupností přes Dotčenou plochu. K Dotčené ploše tak byly vydány totožná nesouhlasná stanoviska,
aniž by byly zkoumány možnosti zachování její části (např. jak bylo učiněno u plochy l/Z 17), a byl tak
naplněn požadavek nalezení rovnováhy mezi veřejným a soukromým zájmem, tedy nalezení
vyváženého „vztahu podmínek pro příznivé životni prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
odmínky života generací budoucích"'.
18.
Dotčená plocha rovněž objektivně neposkytuje možnost,, intenzivní zástavby na svazích okrajů
Slezských Beskyd". Případné zastavění Dotčené plochy by, za splnění dalších podmínek (např. s
ohledem na krajinný ráz), žádným způsobem nenarušilo dosavadní rozptýlený charakter zástavby.
Zcela jistě by pak zůstal zachován rozptýlený charakter případné zástavby v případě, kdy by byla v
Návrhu změny ÚP zachována pouze část Dotčené plochy. Jak již bylo uvedeno v bodu 15, námitek,
spoluvlastníci Pozemků souhlasí s případným zastavěním pouze části Pozemků, tedy ponechání v
Návrhu změny ÚP pouze poměrné části Dotčené plochy.
19.
Nepřijatelná je rovněž argumentace ÚPaSŘ KÚ MSK, který podpořil nesouhlasné stanovisko
ŽPaZ MěÚ Třinec odkazem na fakt, že „ území obce Vendryněje součástí navrhovaného přírodního
parku Slezské Beskydy, kterému dominuje lesnatý horský hřeben od Velké Cantoryje po Ostrou horu...
". Dotčená plocha se totiž nachází na jihozápadním svahu Prašivé hory, čili ani náznakem nesousedí s
navrhovaným přírodním parkem Slezské Beskydy, jelikož se nachází ve zcela jiné části údolí.
Argumentace ÚPaSR KÚ MSK je scestná také z důvodu, že v okolí Dotčené plochy se nenachází ani
ochranné pásmo lesa, natož pak lesnatý horský hřeben. Rozhodnuli o vypuštění Dotčené plochy z
Návrhu změny ÚP je tak i z tohoto důvodu věcně nesprávné a neodpovídá okolnostem daného případu
a skutečnému stavu věci, čím jsou porušeny zásady vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 a ti 3 Správního
řádu.
20.
Dotčená plocha se nenachází ani v území s vodním tokem či ochrannou zelení. Zachování
Dotčené plochy v Návrhu změny ÚP tak může být odůvodněno v souladu s odůvodněním k zastavitelné
ploše 1/Z17. V opačném případě vznikají nedůvodné rozdíly mezi Dotčenou plochou a plochou l/Z 17,
která, byť po redukci na území mimo vodní tok a ochranou zeleň, byla v Návrhu změny ÚP zachována.
Stalo se tak i přesto, že ŽPaZ MěÚ Třinec u plochy 1/Z17 argumentoval rovněž rozporem se zásadami
rozptýleného charakteru zástavby a ochranou vegetačních prvků nelezní zeleně dotvářejících
prostorovou strukturu krajiny. Dotčená plocha tak svým charakterem odpovídá ploše 1/Z17. a tedy by
měla byt stejně jako ona zachována, byť po jejím případném zmenšení (upraveni). V opačném případě
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se Obecní úřad obce Vendryně dopustí nezákonného jednání, jelikož poruší zásadu uvedenou v § 2
odst, 4 Správního řádu, a sice že při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nesmí
vznikat nedůvodné rozdíly.
21.
Návrh změny ÚP stanoví, že po uplatnění navrhovaných opatření a pod podmínkou zpracování
územní studie, změna územního plánu „nebude znamenat nepříznivé ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí a lze ji doporučit". Jedním z navrhovaných opatření, s ohledem na ráz krajiny s
rozptýlenou zástavbou, bylo stanovení minimálního stavebního pozemku na velikost 2.000 m2, a to u
ploch BR - bydlení individuální v rodinných domech — v rozptýlené zástavbě. Tuto podmínku by u
Dotčené plochy také bylo možné splnit, jelikož Pozemky mají podstatně větší plochu než 2.000 m2 a
zástavbu lze tedy koncipovat tak, aby nebyla intenzivní.
22.
V neposlední řadě je důležité zmínit, že Pozemky nacházející se na Dotčené ploše spadají dle
evidence BPEJ do IV. ochrany zemědělského půdního fondu a jsou na nich „velmi málo 1 Srov. § 18
Stavebního zákona Produkční půdy". Pozemky tak v podstatě nelze hospodárně využít jinak než k
zastavění,
23.
Podstatný je rovněž fakt, že k vymezení Dotčené plochy jako zastavitelné nepodal připomínky
žádný z obyvatel obce Vendryně, který s Dotčenou plochou sousedí. Je tedy zřejmé, že spekulativní
připomínky některých jiných obyvatel nejsou opodstatněné.
b. Vypuštění zastavitelné plochy 1/Z19 je v rozporu s principem proporcionality
24.
V případě, že by došlo k přijetí Návrhu změny ÚP ve stávající podobně, tj. bez zastavitelné
plochy 1/Z19, hrozí, že bude podán návrh na zrušení takového opatření obecné povahy.
25.
V takovém případě by soud při meritorním přezkumu Návrhu změny ÚP vycházel z ustálené
judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek NSS 1 Ao 1/2005 -98), tedy prováděl by
pětistupňový „algoritmus". Pátým bodem takového algoritmu je přezkum obsahu vydaného opatření
obecné povahy z hlediska jeho proporcionality (přiměřenosti právní regulace).
26.
Jak již bylo uvedeno výše v předcházejících bodech, všechny prvky ochrany krajiny, případně
zachování rozptýleného charakteru zástavby, je možno chránit a zachovat i v případě, že Dotčená
plocha nebude z Návrhu změny ÚP vypuštěna.
27.
Všechny dotčené, relevantní právní předpisy obsahuji speciální úpravu, pomocí které je
možné dosáhnout vyváženého vztahu mezi soukromým a jednotlivými veřejnými zájmy, resp.
zásadami.
28.
Zejména je vhodné připomenout možnost pořízení regulačního plánu, kterým by byly
stanoveny podmínky pro takové využití zastavitelných pozemků, jenž by bylo v souladu s připomínkami
ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KÚ MSK. Jelikož existují i jiné nástroje, kterými by bylo vyhověno
připomínkám ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KÚ MSK, není nutné Dotčenou plochu, případně její část,
vyloučit z Návrhu změny ÚP.
29.
V případě, že bude Dotčená plocha vypuštěna z Návrhu změny ÚP, dojde rovněž k nepoměrně
většímu zásahu do práva vlastnit majetek v podobě vysokých finančních ztrát, než k případným
zásahům do jednotlivých veřejných zájmů na ochranu významných krajinných prvků, migrační
rostupnosti a jiných.
30.
Vzhledem k výše uvedenému se tak vypuštění Dotčené plochy z Návrhu změny ÚP jeví jako
neproporcionální, a jako takové není v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu.
III. MAJETKOVÁ ÚJMA VLASTNÍKA POZEMKŮ
31.
Pozemky byly spoluvlastníky pořízeny za cenu 1.175.000.-Kč. Pokud dojde k vyloučení Dotčené
plochy z Návrhu změny ÚP, bude zachována současná hodnota nezastavitelných pozemků, jejíž výše
činí cca 51.982,- Kč, což je hodnota odvozená z eKatalogu BJEP, který uvádí jako průměrnou cenu
Pozemků, v souladu s vyhláškou 441/2013 Sb., cenu ve výši 4,3,- Kč/m2. Pozemky se tedy znehodnotily
o cca 1.123.018.-Kč.
32.
Důkaz:
Kopie kupní smlouvy na Pozemky (Příloha A02)
33.
Spoluvlastníci Pozemků rovněž již v rámci přípravy výstavby na Pozemcích pořídili
projektovou dokumentaci vypracovanou společností STATIVA PROJEKCE A REALIZACE STAVEB s.r.o. za
cenu 40.000.- Kč.
D ů kaz:
Kopie projektové dokumentace (Příloha A 03) Čestně prohlášení spoluvlastníků o
nákladech projektové dokumentace (Příloha A04) 34.
V důsledku přijetí Návrhu změny ÚP tak
vlastníkovi Pozemků bude i nadále trvat celková újma ve výši cca 1.163.018,- Kč.
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35.
Bude-li námitkám vyhověno, spoluvlastníci Pozemků nebudou nárokovat náhradu škody
vzniklé v důsledku přijetí územního plánu. 36.
Vzhledem k výše uvedenému a k principu
vyváženého vztahu mezi soukromým a jednotlivými veřejnými zájmy lze konstatovat, že újma
spoluvlastníků Pozemků je vyšší, než újma, která případně hrozí veřejnému zájmu, pokud by došlo k
převážení zájmů spoluvlastníků Pozemků nad cíli a úkoly územního plánování dle ustanovení § 18 odst.
4 Stavebního zákona.
V. SHRNUTÍ
37.

Dotčená zastavitelná plocha 1/Z19. vůči jejímu vypuštění z "Návrhu změny ÚP směřují tyto

námitky, musí být opětovné do Návrhu změny ÚP zapracována, jelikož: a.
nesouhlasné stanovisko
ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KU MSK neobsahuje žádné konkrétní důvody, pro které by bylo nutné
zastavitelnou Dotčenou plochu z Návrhu změny ÚP vyloučit. Stanoviska jsou tak příliš vágní, tedy
nepřezkoumatelné a nemohou obstát, neboť jsou v rozporu s § 2 odst. 4, § 3 a § 4 odst. 4 Správního
řádu:
b.
vymezení Dotčené plochy nenarušuje krajinný ráz, natož pak posuzovaný dle studie z roku
2008, a není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování vyjádřenými v ustanovení § 18 odst. 4
Stavebního zákona. Dotčené orgány, které došiv k opačnému závěru, porušily § 2 odst. 4 a § 3
Správního řádu, neboť nezjistili stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti a přijali tak řešení,
které neodpovídá okolnostem daného případu:
c.
veškeré připomínky nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů lze řešit mnohem
přiměřenějším způsobem, který lépe vyváží soukromé a jednotlivé veřejné zájmy, a sice přijetím
regulačního plánu obce. Vypuštění Dotčené plochy rovněž představuje zásah do ústavně
garantovaného práva na majetek, který není proporcionální k dotčenému veřejnému zájmu:
d.
vypuštění Dotčené plochy 1/ZI9 z Návrhu změny ÚP je rovněž nezákonné pro svůj rozpor s § 2
odst. 4 Správního řádu, neboť při rozhodování o vypuštění zastavitelných ploch došlo k nedůvodnvm
rozdílům mezi plochou 1/ZI 7 a plochami 1/Z18. 1/Z19. 1/Z22. 1/Z23al/Z24.
Na základě výše uvedených skutečnosti si Vás dovoluji požádat o zahrnutí Pozemků jako astavitetného
území plochy 1/Z19, připadne jen části této plochy, zpět do právě zpracovávané změny č. 1 územního
plánu obce Vendryně.
Dotčené
území

p. č. 1542/17, 1542/31, 1543 a 1547/2 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

V námitce byla uvedena významná tvrzení a argumenty na základě kterých, pořizovatel s určeným
zastupitelem navrhli námitce částečně vyhovět a omezit rozsah původně navrhované zastavitelné
plochy 1/Z19 tak, že na částech pozemků p. č. 1542/17 a 1542/31, které navazují na zastavěné území,
bude vymezena zastavitelná plochy bydlení. Zásah do veřejných zájmů by se minimalizoval a
eliminovalo by to riziko soudních sporů o náhradu za změnu v území viz. zákres níže.

Je třeba si uvědomit, že plochy byly z návrhu územního plánu Vendryně vypuštěny (respektive
změněno jejich funkční využití) na základě stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny, a tedy dle ust. §102 odst. 6 stavebního zákona náhrada škody by byla požadována po městě
Třinci.
V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil k návrhu pořizovatele a určeného
zastupitele dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny nesouhlasné stanovisko a trval na
odůvodnění nesouhlasu uvedeném ve svém stanovisku ze dne 21. 12. 2016 uplatněného v rámci fáze
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společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně. Dále své odůvodnění nesouhlasu doplnil.
Uvedená plocha Z1/18 je dle studie KR v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu v
rámci oblasti i místa krajinného rázu, a to zejména se zásadami:
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – výstavba zcela zabrání ekologicko-stabilizačnímu vlivu
na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny, zástavbou se zcela potře
výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu – harmonického měřítka a
vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto krajinotvorným prvkem jsou
ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou ochranou živočichů dle § 5
zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku je nutné veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
krajiny uvedené výše hájit, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.
Pokud vlastník pozemku nezískal pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá právo na
umístění stavby a kdykoli může dojít k tomu, že s ohledem na veřejné zájmy bude možnost zastavění
jeho pozemku omezena.
Územní plán obce Vendryně byl schválen Zastupitelstvem obce Vendryně dne 16.9.1999 s nabytím
účinnosti dne 24.9.1999 a následně změněn Územním plánem obce Vendryně – změna č.1 schválený
Zastupitelstvem obce Vendryně dne 19.8.2002 s nabytím účinnosti dne 4.9.2002, Územním plánem
obce Vendryně – změna č.2 schválený Zastupitelstvem obce Vendryně dne 21.6.2006 s nabytím
účinnosti dne 19.7.2006, Územním plánem obce Vendryně – změna č.3 vydaný Zastupitelstvem obce
Vendryně dne 23.4.2008 Opatřením obecné povahyč. 1/2008 s nabytím účinnosti dne 9.5.2008,
Územním plánem obce Vendryně – změna č.4 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 12.11.2008
Opatřením obecné povahy č. 2/2008 s nabytím účinnosti dne 28.11.2008, Územním plánem obce
Vendryně – změna č.5 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 22.04.2010 Opatřením obecné
povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 14.05.2010.
Dotčený pozemek se nacházel v zóně U-R (území zastavěné urbanizované, zóna obytná – individuální
bydlení – rozptýlené). Dle regulačních podmínek pro využití území jsou v zóně U-R mimo jiné přípustné
rodinné domy, drobné stavby, které plní funkci doplňkovou ke stavbě hlavní, příslušné technické
vybavení území. Současně se však pozemek nacházel v ploše obhospodařované půdy a nebylo možné
na něm umisťovat stavby pro bydlení, i když se také nacházel v zastavěném území.
Pozemek se nachází v lokalitě tzv. „Bystřických zadků“, kdy dle terénního průzkumu se jedná o lokalitu
míně svažitou – zvedající se směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem
hory Prašivá. V současné době je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou
strukturu zástavby, což je významnou hodnotou daného území. Starší zástavba se zahradami s
ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený charakter zástavby je stále
dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby mezi zemědělskými políčky,
pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž dochovány harmonické vztahy –
pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud obhospodařována (obiloviny, brambory a
další zemědělské produkty). Podél cest se v některých místech dosud dochovala ovocná stromořadí
(zejména švestky). Další zastavitelné plochy by mohly zcela zničit dochovanou rozptýlenou strukturu
zástavby v zemědělské krajině. Zástavbou by došlo k narušení harmonického měřítka a vztahů v
krajině, což není v souladu s § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Další rozšiřování zastavitelných
ploch v tomto případě není žádoucí, neboť územní plán Vendryně přistupuje k vymezování nových
zastavitelných ploch koncepčně a vymezuje je již v dostatečném množství s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj, charakter území a jeho hodnoty. Vlastník pozemku nemá právní nárok na
stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně
vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního
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zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným.
Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a nezastavěného území v souladu s § 18
odst. (4) stavebního zákona.
Pozemky se sice mohly nacházet dle platného územního plánu obce Vendryně v zóně urbanizované –
rozptýlené výstavby, ale dále pro toto území platily také podrobnější podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití a to zde bylo deklarováno jako zemědělská půda. Od nabytí účinnosti nového
stavebního zákona 1. 1. 2007 pojem zóna nebyl zákonem znám, a tedy umísťování staveb pro bydlení v
těchto zónách bylo od roku 2007 specifické a tedy samotný fakt, že pozemek byl v určitém typu zóny
není argumentem, proč by měly být pozemky zahrnuty nyní mezi zastavitelné plochy.
Odůvodnění svého nesouhlasného stanoviska k návrhu změny č. 1 považuje dotčený orgán za
dostatečné, věcné a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Dále OOP konstatuje, že dostatečně zjistil
skutečný stav věci na místě samém (provedeno místní šetření a pořízena fotodokumentace). Studie
vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing.
Arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR") je odpovídajícím podkladem
pro posouzení krajinného rázu, neboť přírodní, kulturní a historické charakteristiky se nemění, soulad s
estetickou hodnotou, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině byl ověřen na místním šetření a
odpovídá studii.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině. Z důvodu novely stavebního zákona a tvorbě územně analytických podkladů
(vymezení oblastí a míst krajinného rázu) a dále pro objektivizaci posuzování krajinného rázu na území
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), bylo zadáno zpracování Studie vyhodnocení krajinného
rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing. Arch. Ivan Vorel, Na
Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR"). Studie je zpracována dle metodických doporučení
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). AOPK ČR vydává metodiky s
doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, je odbornou organizací státní ochrany
přírody. OOP se se studií ztotožňuje, používá ji jako odborný podklad. Studii KR jako podklad v
konkrétních případech vždy prověřuje na místě samém a posuzuje konkrétní záměry se studií a
vlastním zhodnocením krajinného rázu a úvahami správního orgánu v souladu se správním řádem.
Ve studii KR je vymezena oblast krajinného rázu „Koridor řeky Olše" se znaky a hodnotami přírodní,
kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v
krajině. Dále je vymezeno místo krajinného rázu B 3 Bystřice nad Olší (zahrnující navrhovanou
zastavitelnou plochu Z18), které je charakterizováno: místo krajinného rázu je vymezeno na jihozápadě
hranou levobřežní říční terasy řeky Olše a na pravém břehu zahrnuje krajinu podhůří Slezských Beskyd
se zástavbou obcí Vendryně a Bystřice nad Olší. Na jihovýchodě je místo krajinného rázu ohraničeno
hranicemi ORP Třinec. Charakter sníženiny části Jablunkovské brázdy je podtržen vizuálním
ohraničením prostoru na severovýchodě okraji Slezských Beskyd. Partie meandrujícího toku jsou
provázeny dopravním koridorem silnice E75 a železnice. Rovněž pro místo krajinného rázu byly
vymezeny znaky a hodnoty přírodní, kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině: mezi znaky a hodnoty přírodní charakteristiky patří: reliéf
styku plošinné Jablunkovské brázdy (Náveské pahorkatiny) se svahy Slezských Beskyd (Nýdecké
vrchoviny) a hlubokým údolím Hluchové, silně urbanizovaná krajina doplněná menšími plochami luk,
orné půdy a četných prvků krajinné zeleně, meandrující tok Olše, jejího pravého přítoku Hluchové a
drobných vodotečí, výrazné linie doprovodné zeleně podél vodních toků, přírodě blízké lokality vázané
na vodní toky (zeleň, nivní louky), rozptýlená krajinná zelen (solitéry a jejich skupiny), zeleň zahrad
obklopující sídla a rozptýlenou zástavbu lemující soustředěnou zástavu Bystřice. Mezi znaky
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině patří: výrazná krajinná osa meandrujícího
toku Olše, množství nelesní rozptýlené zeleně v nivní poloze, zřetelné vymezení otevřených prostorů
údolí lesnatými svahy Slezských Beskyd a Lysohorské hornatiny.
Ve studii KR jsou stanovena pro místo krajinného rázu opatření k ochraně identifikovaných znaků a
hodnot, ochranné podmínky: zásady ochrany a tvorby KR budou spočívat v ochraně prostředí
meandrujícího toku Olše a zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských
Beskyd (Prašivá hora 541 m n.m., Javorový 627 m n.m., Koliba).
Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro
ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
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•
Zachování lužních partií v koridorech vodotečí, zachování doprovodné zeleně koridoru
Olše.
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny
(doprovodná zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny).
•

Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby (Bystřice nad Olší).

•
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb v esteticky
působivých polohách.
•
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd.
Výše uvedenými zásadami ochrany krajinného rázu se OOP (orgán ochrany přírody) řídil, neboť se s
nimi ztotožňuje. Posuzované místo (plocha Z18) by znamenala výstavbu dalších několik domů, čili
souvisle zastavěné území v místě s přírodními charakteristikami - mozaika stávajících luk a občasných
pastvin, políček, zahrad s ovocnými dřevinami, solitérně rostoucími stromy, remízy, ovocnými stromy
na mezích atd. Zastavění v rozsahu plochy Z18 je v rozporu s podmínkou ochrany krajinného rázu zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd (Prašivá). Lokalita
„Bystřické zadky" je svažitým územím, na něž navazují lesnaté svahy Slezských Beskyd, konkrétně hory
Prašivá. Zahušťováním zástavby v rozsahu některých navrhovaných ploch by došlo ke zintenzivnění
zástavby, což by narušilo krajinný ráz (estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajiny), což
není v souladu s § 12 odst. 1 zákona. Harmonické měřítko (kromě výše uvedeného ze studie KR)
spočívá v rozptýlené struktuře zástavby, ve vyváženosti mezi rozptýlenou zástavbou a mozaikou luk,
pastvin, políček, mezí s dřevinami, solitérními dřevinami, remízy. Zemědělské vztahy jsou harmonické a
jsou dosud zachovány, spočívají především v extenzivním zemědělském využívání krajiny kosením,
pastvou, sušením sena pro dobytek, pěstováním zemědělských plodin na malých políčkách, jsou zde
místa se skupinkami úlů. Krajina je protkána ovocnými dřevinami, zejména slivoněmi, které tvoří
stromořadí podél cest, jsou vysázeny na mezích i jednotlivě v harmonické krajině, přítomny jsou i nové
výsadby ovocných dřevin. Zintenzivněním zástavby dojde k narušení cit. harmonického měřítka a
vztahů v krajině, ke snížení estetické hodnoty v krajině a tím k porušení § 12 odst. 1 zákona.
Studie KR byla zpracována v roce 2008. V souladu se zněním § 12 odst. 1 zákona jsou ve studii KR
vymezeny přírodní, kulturní a historické charakteristiky (jejich znaky a hodnoty), estetická hodnota,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ty se v území nezměnily, což bylo prověřeno na místním
šetření, které je vždy prováděno v době posuzování záměrů, v tomto případě změny č. 1 ÚP Vendryně.
Studie KR je tedy objektivním a odborným podkladem, se kterým se OOP ztotožňuje. Stav věci byl
řádně zjištěn v souladu se správním řádem na místě samém a rovněž s podklady - studií KR.
OOP jako dotčený orgán uplatňuje stanoviska již při územním plánování v souladu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy se ochrana přírody podle zákona zajišťuje zejména spoluúčastí v procesu územního
plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny. OOP hodnotí krajinu a krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 1 zákona (chrání jeho přírodní a
estetické hodnoty, harmonické měřítko i vztahy v krajině) již ve fázi územního plánování. Vymezení
zastavitelné plochy je rizikem, OOP postupuje v území koncepčně. Procesem podle § 12 odst. 2 zákona
se již posuzují konkrétní stavby, např. ve vymezených zastavitelných plochách, v zastavěném území
atd.
Bod 13:
Tato část námitky je důkazem neodborného výkladu § 12 odst. 1 zákona a tedy ochrany krajinného
rázu, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. OOP zkoumal krajinný
ráz na místě samém a pořizoval v některých případech i fotodokumentaci. Krajinný ráz je
charakteristika určitého místa a oblasti. Místa i oblasti jsou vymezeny ve studii KR. Jedná se o širší
území zahrnující přírodní charakteristiky (remízy, sady, stromořadí, solitérní dřeviny, lesy, louky apod.),
kulturní a historické charakteristiky atd. viz výše. To, že na pozemku parc.č. 1454/5 v k.ú. Vendryně
nerostou stromy neznamená, že krajinný ráz (širší území, tzv. místo krajinného rázu) zde nemá své
hodnoty a charakteristiky.
Bod 14:
Vlastníci pozemku pro změnu č. 1 ÚP Vendryně navrhovali celý pozemek do zastavitelné plochy. Celý
pozemek je tedy možno zastavět i několika rodinnými domy, doplňkovými stavbami, zpevněnými
plochami a jinými. Což je tedy významný zásah do nezastavěného území a krajinného rázu. Ač se chtějí
vlastníci zavázat k výstavbě 1 domu (neznámo jakým způsobem), OOP nesouhlasí s dalším
zastavováním krajiny viz. všechny uvedené důvody z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny). V
lokalitě „Bystřické zadky", je totiž v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně navrhováno více
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zastavitelných ploch (mnohé velmi rozsáhlé) a tedy budoucích staveb. Při ochraně nezastavěného
území, krajiny a krajinného rázu je nutno je posuzovat jako celek, nikoli jednotlivě. Kumulativní vliv
navrhovaných zastavitelných ploch v krajině se na krajinném rázu projeví silně negativně v rozporu s
ochranou krajinného rázu dle § 12 zákona. Z pohledu vlastníka pozemku a tedy žadatele o změnu se
jedná o posouzení jedné plochy, případně jednoho rodinného domu, jak je uvedeno v bodu 14
námitky. OOP však musí nahlížet na věc komplexně, vyhodnotit, že v lokalitě jsou další požadavky na
zastavitelné plochy na úkor volné, nezastavěné krajiny, které společně tvoří určité rozšíření
urbanizovaného území na úkor volné krajiny a celkově naruší KR.
Migrační prostupnost pro volně žijící živočichy je zcela nezbytná pro udržování druhů a populací, jejichž
obecná ochrana je stanovena v § 5 odst. 1 zákona, Potřeba migrační prostupnosti vyplývá zejména z
podkladu „Příroda a krajiny České republiky", kde se uvádí: postupným rozšiřováním urbanizovaného
území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá výstavba nových
obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí. Postupným
rozšiřováním zástavby (vymezováním nových zastavitelných ploch) dochází k fragmentaci krajiny postupné dělení větších celků na menší, které ztrácejí své původní kvality. Rozdrobování částí krajiny
(ekosystémů) vede k postupnému zmenšování plošek a jejich oddělování bariérami pro
charakteristické druhy konkrétních částí krajiny obtížně prostupnými. Krajina ztrácí propojenost
(konektivitu) a prostupnost (permeabilitu). Zmenšování ploch má vliv na schopnost přežití některých
druhů živočichů nebo rostlin, může dojít k vymizení druhů, mění se zásadně charakter ekosystémů,
přičemž dochází ke snížení jejich kvality. Přežívají zejména druhy široce adaptované, tolerantní a hojné,
ekosystémy a krajina se homogenizují. Přibývají druhově ochuzené lesy, trávníky či jiné biotopy. Ztrácí
se druhové a prostorové bohatství krajiny. Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny
nebezpečným fenoménem především proto, že negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou
dlouhodobé a nevratné. Krajina pak nemůže plnohodnotně zajišťovat potřeby populací, ztrácí svou
přirozenou kvalitu, dochází ke snižování biodiverzity v krajině. Dle § 5 odst. 1 zákona jsou všechny
druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí.
Plocha Z18 je situována do stávající louky s remízky, solitérními dřevinami, ovocnými dřevinami na
mezích a podél cest, který tvoří ekosystém s určitou druhovou diverzitou.
Bod 17:
Dotčená plocha Z19 spolu s dalšími plochami 1/Z23, 1/Z24, 1/Z18 je právě tím rozšiřováním
urbanizovaného území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá
výstavba nových obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí,
jak je popsáno v reakci na bod 16. Spolu s dalšími plochami již dochází k vymezení dalších rozsáhlých
ploch pro jednotlivé rodinné domy, a tedy k možnosti intenzivní zástavby. I jeden rodinný dům s
oplocenou zahradou spolu s dalšími rodinnými domy se zahradami v místě stávající louky v rámci
navrhované plochy 1/Z19 nahradí stávající ekosystém a rozšíří urbanizované území právě „uprostřed"
louky, uprostřed fungujícího ekosystému.
Bod 19:
To, že krajský úřad při řešení rozporu použil, jako argumentaci to, že se plánuje přírodní park Slezské
Beskydy souvisí s tím, že tento fakt deklaruje, že i navazující území obce Vendryně je nutné posuzovat
citlivě a i když pozemky nejsou zahrnuty přímo do plánovaného parku, je možné, že by znehodnocením
území výstavnou mohlo dojít k nevratným změnám, které mají přímý vliv na hodnotu tohoto parku.
Bod 20:
Plocha 1/Z17 se nachází v úplně jiné situaci než plocha 1/Z18. Navazuje přímo na komunikaci, které je
již z jedné strany zastavěna, jsou zde zainvestované sítě technické infrastruktury z veřejných
prostředků, kdy obec je povinna zajistit jejich hospodárné využití. Plocha 1/Z17 se nenachází v bloku
volné krajiny, tak jako plocha 1/Z19.
Bod 21:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
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prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Bod 22.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Bod 23:
To, že nikdo ze sousedních vlastníků nepodal připomínky není z pohledu možnosti vymezit zde plochu
pro výstavbu podpůrný argument, při pořizování územních plánu se berou ohledy zejména na zájmy
veřejné, nikoli podporu soukromých subjektů v okolí plochy.
Bod 24:
Když by došlo ke zrušení změny č. 1 platí v území platný územní plán, který taktéž plochy vymezuje,
jako plochy zemědělské nezastavitelné. Vlastník pozemku by zrušením změny č. 1 ničeho nedosáhl.
Bod.25:
Pořizovatel ve změně prověřil možnost vymezit plochu Z1/19 to, že k ní uplatnil nesouhlasné stanvisko
dotčený orgán, nemůže být chápáno, jako neproporcionální regulace. Pozemky nebyly v platném
územním plánu určeny k zástavbě, a tedy změna na nich nic právně nereguluje. Pouze nedošlo k tomu,
že by bylo vyhověno soukromým zájmům vlastníků.
Bod 26:
Dotčený orgán má za to, že by došlo k narušení rozptýleného charakteru zástavby a toto dostatečně
odůvodňuje viz. výše.
Bod 27:
K tomuto vyvážení má především dojít v rámci cílů územního plánování zejména dle ust. §18 odst. 2
stavebního zákona. Veřejné zájmy na ochraně nezastavěného území a ochrany krajiny zde nad
soukromým zájmem převýšily.
Bod 28:
Pokud dotčený orgán nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy, není možné zde navrhovat regulační
plán, ten by pak reguloval až umísťování staveb v samotné ploše. Dotčený orgán má problém již se
samotným zastavěním nikoli s uspořádáním výstavby. Tvrdí, že jakákoli výstavba by negativně zasáhla
do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným. Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a
nezastavěného území v souladu s § 18 odst. (4) stavebního zákona.
To, zda zde skutečně vznikl nárok na náhradu škody dle ust. § 102 stavebního zákona musí hodnotit
zřejmě soudy. Dle názoru pořizovatele pozemky určeny k zástavbě nebyly, neboť se nacházely
v plochách zemědělských a pojem zóna nebyl od roku 2007 dle platné legislativy znám.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 8
Podatel:

Hudzieczek Jan Ing., č. p. 1178, 73995 Bystřice zastoupen na základě plné moci JUDr. Martinem
Abrahamem, zapsaným v seznamu advokátů pod číslem ev. 12531, společníkem ve firmě Abraham &
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Partneři advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, adresa pro doručování
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava
Datum
podání:

07. 12. 2017

Text
námitky:

Ing. Jan Hudzieczek je mimo jiné vlastníkem následujících pozemků:
•
•

p. p. č. 2458 o výměře 519 m2
p. p. č. 2459 o výměře 2165 m2

•

p. p. č. 2470/17 o výměře 2044 m2

•

p. p. č. 2471/2 o výměře 134 nr

•

p. p. č. 2472/1 o výměře 28 m2

•
•

p. p. č. 2472/3 o výměře 4214 m2
p. p. č. 2473/3 o výměře 27 m2

•

p. p. č. 2473/4 o výměře 64 m2

to vše v obci Vendryně, katastrálním území Vendryně, zapsáno na listu vlastnictví č. 2619 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (dále jen „Pozemky").
Důkaz:
Kopie listu vlastnictví (Příloha A02)
2.
Obecní úřad obce Vendryně vydal dne 23. 10. 2017 veřejnou vyhlášku zn. Stav. č.j.
1964/17/Mar(ev. č. písemnosti 77/2017), kterou oznámil zahájení řízení o upraveném a posouzeném
návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně (dálejen „Návrh změny ÚP")- návrhu opatření obecné
povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
3.
Stejnou veřejnou vyhláškou bylo rovněž určeno, že dotčené osoby mohou do 6. 12. 2017
podávat námitky proti Návrhu změny ÚP.
4.
Ing. Hudzieczek, jako vlastník Pozemků, které jsou dotčeny změnou č. 1 územního plánu obce
Vendryně, tímto v zákonné lhůtě podává ve smyslu § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu (dále jen „Správní řád") a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „Stavební zákon") námitky proti výše uvedenému Návrhu změny ÚP.
II. NÁMITKY
5.
Pozemky byly v Návrhu změny ÚP zařazeny do zastavitelné ploch I/Z22 a 1/Z23 (dále také jako
„Dotčené plochy") s určením BR - bydlení - individuální v rodinných domech -v rozptýlené zástavbě.
6.
Zastavitelné plochy 1/Z23 a 1/Z24 však byly z Návrhu změny ÚP po společném jednání,
dohodovacím jednání a rozporovým jednáním konaném dne 9. 5. 2017 u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na Odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „ÚPaSŘ KÚ
MSK"), vypuštěny.
7.
Tyto námitky tak směřují proti vypuštění Dotčených ploch z Návrhu změny ÚP.
a. Zastavitelné plochy 1/Z23 a 1/7.24 je v souladu se zásadami krajinného rázu a zásadami dle § 18
Stavebního zákona
8.
Odůvodnění změny č. 1 ÚP uvádí, že Dotčené plochy byly vypuštěny z důvodu nesouhlasu
odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec (dále jen „ZPaZ MěÚ Třinec").
Konkrétně z důvodu rozporu se zásadami „ochrany vegetačních prvků nelesni zeleně dotvářejících
prostorovou strukturu krajiny" a z důvodu možného narušení rozptýleného charakteru zástavby.
9.
ÚPaSŘ KÚ MSK, jenž řešil rozpor mezi obecním úřadem obce Vendryně a ŽPaZ MěÚ Třinec,
vydal stanovisko, kterým podpořil nesouhlasné stanovisko ZPaZ MěÚ Třinec. Své stanovisko odůvodnil
tím, že „nenašel žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch, který by převažoval nad cíli a
úkoly územního plánování vyjádřenými v ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona a požadavky ust. § 12
zákona o ochraně přírody a krajiny, na ochraně významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 tohoto
zákona, ochrany biotopu dle § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, migrační prostupnosti pro
volně žijící živočichy a hlediska naplnění § 2 odst. 2 písni. g) zákona o ochraně přírody a krajiny
Stránka 27 z 51

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny".
10.
Nesouhlasná stanoviska obou úřadů, resp. jejich odborů, jsou však vágní a absentují v nich
konkrétní zdůvodnění, čím konkrétně se Dotčené plochy dostává do rozporu se zásadami vyjádřeními
ve stanoviscích. S uvedenými důvody tak vlastník dotčených Pozemků zásadně nesouhlasí. Odůvodněni
stanovisek jsou vágní natolik, že jsou nepřezkoumatelná. Jejich argumentaci nelze verifikovat ani
falsifikovat a porušují tak zásadu vyjádřenou v ti 4 odst. 4 Správního řádu, tedy neumožňují dotčeným
osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
11.
Předně je potřeba poznamenat, že ŽPaZ MěÚ Třinec při posuzování krajinného rázu vychází z
odborného podkladu s názvem „Studie vyhodnoceni krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny", vypracované Ing. arch. Ivanem Vorlem v říjnu roku 2008. Od roku 2008 však
již uběhlo 9 let, kdy v krajině došlo k řadě podstatných změn, které mají podstatný vliv na aktuální
posuzování krajinného rázu.
Dotčené orgány tak při vydávání nesouhlasných stanovisek porušily zásadu stanovenou v § 2 odst. 4 a
§ 3 Správního řádu, a sice že nezjistily stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a přijaté řešení,
tedy vypuštění Dotčených ploch, neodpovídá okolnostem daného případu.
12.
Ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nevylučuje případné
umisťování a povolování staveb, ale naopak uvádí, že „fzjásahydo krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachováni významných krajinných
prvku, zvláště chráněných územi, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. "
Odstavec 2 tohoto ustanovení pak stanoví nezbytnost souhlasu orgánu ochrany přírody k umísťování a
povolování staveb či jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný raz.
13.
Ve světle výše uvedeného tak nemůže obstát odůvodnění nesouhlasu s vymezením Dotčené
plochy na základě „ochrany vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu
krajiny". Nikdo totiž aktuálně nezkoumal, zda vůbec jsou na Dotčených plochách přítomny nějaké
vegetační prvky nelesní zeleně. Rovněž tím, že budou Dotčené plochy vymezeny jako zastavitelné,
nedojde k zásahu, snížení či změně krajinného rázů. Až při případném řízení o umístění a povolení
stavby bude třeba zkoumat, zda tyto by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
14.
Na tomto místě vlastník Pozemků v Dotčených plochách poukazuje na skutečnost, že výměra
Pozemků, u kterých připadá v úvahu zastavění, činí přes 8.000 m2 a je tedy zřejmé, že pro výstavbu
běžných rodinných domů není nutné zastavět celé Pozemky (ostatně zastavění celých Pozemků nebylo
nikdy plánováno), nýbrž pouze jejich přiměřenou část. Tato varianta nebyla příslušnými orgány zvážena
a projednána. V této souvislosti je vlastník Pozemků ochoten se zavázat k tomu, že na Pozemcích
vybuduje pouze omezený počet rodinných domů a současně tuto stavbu nebude oplocovat, resp.
oplotí v omezeném rozsahu tak. aby byla zajištěna případná migrace volně žijících zvířat, čili je v tomto
směru připraven akceptovat požadavky příslušných orgánů, kterými lze zájmy ochrany přírody a krajiny
dostatečně chránit.
15.
Rovněž nelze přijmout argumentaci ZPaZ MěU Třinec ochranou významných krajinných prvků
dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednak je to z důvodu, že nebyly
konkrétně vymezeny jednotlivé významné krajinné prvky, které je třeba chránit, naopak se jedná o
pouhé vágní konstatování ŽPaZ MěÚ Třinec bez přímé vazby na Dotčené plochy, a dále z důvodu, že
významné krajinné prvky mohou být využívány tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, avšak ŽPaZ MěÚ Třinec nezdůvodnil, čím konkrétně
by toto nebylo splněno. Opět je potřeba konstatovat, že k případnému umisťování staveb,
pozemkovým úpravám a změnám kultur pozemků je zapotřebí závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody. Není tedy přijatelné omezení určitého zařazení Dotčených ploch bez konkrétního ohrožení
zásad chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.
16.
Ze stejných důvodů nelze přijmout ani argumentaci migrační prostupnosti pro volně žijící
živočichy. Žádný z dotčených orgánů se nezabýval zkoumáním konkrétních migračních tras, tedy i
prostupností přes Dotčené plochy. K Dotčeným plochám tak byly vydány totožná nesouhlasná
stanoviska, aniž by byly zkoumány možnosti zachování její části (např. jak bylo učiněno u plochy
1/Z17), a byl tak naplněn požadavek nalezení rovnováhy mezi veřejným a soukromým zájmem, tedy
nalezení vyváženého „vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenští obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích"1.
17.
Dotčené plochy rovněž objektivně neposkytuj e možnost „ intenzivní zástavby na svazích
okrajů Slezských Beskyd". Případné zastavění Dotčených ploch by, za splnění dalších podmínek (např. s
ohledem na krajinný ráz), žádným způsobem nenarušilo dosavadní rozptýlený charakter zástavby.
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Zcela jistě bv pak zůstal zachován rozptýlený charakter případné zástavby v případě, kdy by byla v
Návrhu změny ÚP zachována pouze část Dotčených ploch. Jak již bylo uvedeno v bodu 14. námitek,
vlastník Pozemků souhlasí s případným zastavěním pouze části Pozemků, tedy ponechání v Návrhu
změny ÚP pouze poměrných částí Dotčených ploch.
18.
Nepřijatelná je rovněž argumentace ÚPaSŘ KÚ MSK, který podpořil nesouhlasné stanovisko
ŽPaZ MěÚ Třinec odkazem na fakt. že ,, území obce Vendryně je součástí navrhovaného přírodního
parku Slezské Beskydy, kterému dominuje lesnatý horský hřeben od Velké Čantoryje po Ostrou horu...
". Dotčené plochy se totiž nachází na jihozápadním svahu Prašivé hory, čili ani náznakem nesousedí s
navrhovaným přírodním parkem Slezské Beskydy, jelikož se nachází ve zcela jiné části údolí.
Argumentace ÚPaSŘ KÚ MSK je scestná také z důvodu, že v okolí Dotčených ploch se nenachází ani
ochranné pásmo lesa, natož pak lesnatý horský hřeben. Rozhodnutí o vypuštění Dotčených ploch z
Návrhu změny ÚP je tak i z tohoto důvodu věcně nesprávné a neodpovídá okolnostem daného případu
a skutečnému stavu věci, čím jsou porušeny zásady vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 Správního
řádu.
19.
Dotčené plochy se nenachází ani v území s vodním tokem či ochrannou zelení. Zachování
Dotčených ploch v Návrhu změny ÚP tak může být odůvodněno v souladu s odůvodněním k
zastavitelné ploše 1/Z17. V opačném případě vznikají nedůvodné rozdíly mezi Dotčenými plochami a
plochou 1/Z17. která, byť po redukci na území mimo vodní tok a ochranou zeleň, byla v Návrhu změny
ÚP zachována. Stalo se tak i přesto, že ŽPaZ MěÚ Třinec u plochy l/Z 17 argumentoval rovněž
rozporem se zásadami rozptýleného charakteru zástavby a ochranou vegetačních prvků nelezní zeleně
dotvářejících prostorovou strukturu krajiny. Dotčené plochy tak svým charakterem odpovídá ploše
1/217. a tedy by měly být stejně jako ona zachovány, byť po jejich případném zmenšení (upraveníy V
opačném případě se Obecní úřad obce Vendryně dopustí nezákonného jednání, jelikož poruší zásadu
uvedenou v § 2 odst. 4 Správního řádu, a sice že při rozhodování skutkově shodných nebo podobných
případů nesmí vznikat nedůvodné rozdíly.
20.
Návrh změny ÚP stanoví, že po uplatnění navrhovaných opatření a pod podmínkou zpracování
územní studie, změna územního plánu „nebude znamenat nepříznivé ovlivněni jednotlivých složek
životního prostředí a lze ji doporučit". Jedním z navrhovaných opatření, s ohledem na ráz krajiny s
rozptýlenou zástavbou, bylo stanovení minimálního stavebního pozemku na velikost 2.000 m2, a to u
ploch BR- bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlené zástavbě. Tato podmínka je u
Dotčených ploch také splněna, jelikož pozemky, u kterých připadá v úvahu případná zástavba, mají
velikost větší než 2.000 m2, a tedy i v případě jejich zastavění lze zástavbu koncipovat tak, aby nebyla
intenzivní.
21.
V neposlední řadě je důležité zmínit, že Pozemky nacházející se na Dotčených plochách spadají
dle evidence BPEJ do IV. ochrany zemědělského půdního fondu a jsou na nich „velmi málo produkční
půdy". Pozemky tak v podstatě nelze hospodárně využít jinak než Srov. § 18 Stavebního zákonak
zastavění.
22.
Podstatný je rovněž fakt, že k vymezení Dotčených ploch jako zastavitelných nepodal
připomínky žádný z obyvatel obce Vendryně, který s Dotčenými plochami sousedí. Je tedy zřejmé, že
spekulativní připomínky některých jiných obyvatel nejsou opodstatněné. b. Vypuštění zastavitelných
ploch 1/Z23 a 1/Z24 je v rozporu s principem proporcionality
23.
V případě, že by došlo k přijetí Návrhu změny ÚP ve stávající podobně, tj. bez zastavitelných
pioch 1/Z23 a 1/Z24, hrozí, že bude podán návrh na zrušení takového opatření obecné povahy.
24.
V takovém případě by soud při meritorním přezkumu Návrhu změny ÚP vycházel z ustálené
judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek NSS 1 Ao 1/2005 -98), tedy prováděl by
pětistupňový „algoritmus". Pátým bodem takového algoritmu je přezkum obsahu vydaného opatření
obecné povahy z hlediska jeho proporcionality (přiměřenosti právní regulace).
25.
Jak již bylo uvedeno výše v předcházejících bodech, všechny prvky ochrany krajiny, případně
zachování rozptýleného charakteru zástavby, je možno chránit a zachovat i v případě, že Dotčené
plochy nebudou z Návrhu změny ÚP vypuštěny.
26.
Všechny dotčené, relevantní právní předpisy obsahují speciální úpravu, pomocí které je
možné dosáhnout vyváženého vztahu mezi soukromým a jednotlivými veřejnými zájmy, resp.
zásadami.
27.
Zejména je vhodné připomenout možnost pořízení regulačního plánu, kterým by byly
stanoveny podmínky pro takové využití zastavitelných pozemků, jenž by bylo v souladu s připomínkami
ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KÚ MSK. Jelikož existují i jiné nástroje, kterými by bylo vyhověno
připomínkám ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KÚ MSK, není nutné Dotčené plochy, případně jejich části,
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vyloučit z Návrhu změny ÚP.
28.
V případě, že budou Dotčené plochy vypuštěny z Návrhu změny ÚP, dojde rovněž k
nepoměrně většímu zásahu do práva vlastnit majetek v podobě vysokých finančních ztrát než k
případným zásahům do jednotlivých veřejných zájmů na ochranu významných krajinných prvků,
migrační prostupnosti ajiných.
29.
Vzhledem k výše uvedenému se tak vypuštění Dotčených ploch z Návrhu změny ÚP jeví jako
neproporcionální, a jako takové není v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu.
III.

MAJETKOVÁ ÚJMA VLASTNÍKA POZEMKŮ

30.
Pozemky byly vlastníkem pořízeny za cenu 2.803.200.- Kč. Pokud dojde k vyloučení Dotčených
ploch z Návrhu změny ÚP, bude zachována současná hodnota nezastavitelných pozemků, jejíž výše činí
cca 39.538.- Kč. což je hodnota odvozená z eKatalogu BJEP, který uvádí jako průměrnou cenu Pozemků,
v souladu s vyhláškou 441/2013 Sb., cenu ve výši 4,3,- Kč/m2. Pozemky se tedy znehodnotily o cca
2.763.662.- Kč.
Důkaz:

Kopie kupní smlouvy na Pozemky (Příloha A 03)

31.
Vlastník Pozemků rovněž již v rámci přípravy výstavby na Pozemcích zakoupil do
spoluvlastnictví spolu se sousedy Polínkovými pozemek p. č. 2460/5, v obci Vendryně, katastrální
území Vendryně, zapsaný na listu vlastnictví č. 3302 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Třinec, na kterém svépomocí zpevnil a odvodnil příjezdovou cestu k Pozemkům.
Výši vynaložených nákladů odhaduje na 65.000,Kc.
Důkaz:
Čestné prohlášeni o nákladech vynaložených v souvislosti se zpevněním a odvodněním
příjezdové cesty (Příloha A 04)
32.
V důsledku přijetí Návrhu změny ÚP tak vlastníkovi Pozemků bude i nadále trvat celková
újma ve výši cca 2.828.662,- Kč.
33.
Bude-li námitkám vyhověno, vlastník Pozemků nebude nárokovat náhradu škody vzniklé v
důsledku přijetí územního plánu.
34.
Vzhledem k výše uvedenému a k principu vyváženého vztahu mezi soukromým a jednotlivými
veřejnými zájmy lze konstatovat, že újma vlastníka Pozemků je vyšší, než újma, která případně hrozí
veřejnému zájmu, pokud by došlo k převážení zájmů vlastníka Pozemků nad cíli a úkoly územního
plánování dle ustanovení § 18 odst. 4 Stavebního zákona.
V. SHRNUTÍ
35.
Dotčené zastavitelné plochy 1/Z23 a 1/Z24. vůči jejichž vypuštění z Návrhu změny ÚP směřují
tyto námitky, musí být opětovné do Návrhu změny ÚP zapracovány, jelikož:
a.
nesouhlasné stanovisko ŽPaZ MěÚ Třinec a ÚPaSŘ KÚ MSK neobsahuje žádné konkrétní
důvody, pro které by bylo nutné zastavitelné Dotčené plochy z Návrhu změny ÚP vyloučit. Stanoviska
jsou tak příliš vágní, tedy nepřezkoumatelné a nemohou obstát, neboť jsou v rozporu s S 2 odst. 4, t> 3
a § 4 odst. 4 Správního řádu;
b.
vymezení Dotčených ploch nenarušuje krajinný ráz, natož pak posuzovaný dle studie z roku
2008. a není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování vyjádřenými v ustanovení § 18 odst. 4
tavebního zákona. Dotčené orgány, které došly k opačnému závěru, porušily § 2 odst. 4 a § 3 Správního
řádu, neboť nezjistili stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti a přijali tak řešení, které
neodpovídá okolnostem daného případu;
c.
veškeré připomínky nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů lze řešit mnohem
přiměřenějším způsobem, který lépe vyváží soukromé a jednotlivé veřejné zájmy, a sice přijetím
regulačního plánu obce. Vypuštění Dotčených ploch rovněž představuje zásah do ústavné
garantovaného práva na majetek, který není proporcionální k dotčenému veřejnému zájmu;
d.
vypuštění Dotčených ploch 1/Z23 a 1/7.24 7. Návrhu změny ÚP je rovněž nezákonné pro svůj
rozpor s § 2 odst, 4 Správního řádu, neboť při rozhodování o vypuštění zastavitelnvch ploch došlo k
nedůvodným rozdílům mezi plochou 1/Z17 a plochami 1/Z18. 1/Z19. 1/Z22. 1/Z23 a 1/Z24.
VI. NÁVRH
Na základě výše uvedených skutečnosti si Vás dovoluji požádat o zahrnutí Pozemků jako
nastavitelného území ploch 1/Z23 a 1/Z24, případně jen jednu z nich či části těchto ploch, zpět do
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právě zpracovávané změny č. 1 územního plánu obce Vendryně.
Dotčené
území

p. č. 2458, 2459, 2470/17, 2471/2, 2472/1, 2473/3, 2473/4 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

V námitce byla uvedena významná tvrzení a argumenty na základě kterých, pořizovatel s určeným
zastupitelem navrhli námitce ve vztahu k ploše 1/Z23 vyhovět částečně a omezit rozsah původně
navrhované zastavitelné plochy. Ve vztahu k ploše 1/Z24 pak navrhli vyhovět zcela. Jak plocha 1/Z24,
tak plocha 1/Z23 navazují na zastavěné území. Zásah do veřejných zájmů by se omezil a eliminovalo by
to riziko soudních sporů o náhradu za změnu v území viz. zákres níže.

Je třeba si uvědomit, že plochy byly z návrhu územního plánu Vendryně vypuštěny (respektive
změněno jejich funkční využití) na základě stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny, a tedy dle ust. §102 odst. 6 stavebního zákona náhrada škody by byla požadována po městě
Třinci.
V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil k návrhu pořizovatele a určeného
zastupitele dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny nesouhlasné stanovisko a trval na
odůvodnění nesouhlasu uvedeném ve svém stanovisku ze dne 21. 12. 2016 uplatněného v rámci fáze
společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně. Dále své odůvodnění nesouhlasu doplnil.
Uvedená plochy Z1/23, Z1/24 jsou dle studie KR v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného
rázu v rámci oblasti i místa krajinného rázu, a to zejména se zásadami:
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – výstavba zcela zabrání ekologicko-stabilizačnímu vlivu
na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny, zástavbou se zcela potře
výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu – harmonického měřítka a
vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto krajinotvorným prvkem jsou
ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou ochranou živočichů dle § 5
zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku je nutné veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
krajiny uvedené výše hájit, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.
Pokud vlastník pozemku nezískal pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá právo na
umístění stavby a kdykoli může dojít k tomu, že s ohledem na veřejné zájmy bude možnost zastavění
jeho pozemku omezena.
Územní plán obce Vendryně byl schválen Zastupitelstvem obce Vendryně dne 16.9.1999 s nabytím
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účinnosti dne 24.9.1999 a následně změněn Územním plánem obce Vendryně – změna č.1 schválený
Zastupitelstvem obce Vendryně dne 19.8.2002 s nabytím účinnosti dne 4.9.2002, Územním plánem
obce Vendryně – změna č.2 schválený Zastupitelstvem obce Vendryně dne 21.6.2006 s nabytím
účinnosti dne 19.7.2006, Územním plánem obce Vendryně – změna č.3 vydaný Zastupitelstvem obce
Vendryně dne 23.4.2008 Opatřením obecné povahyč. 1/2008 s nabytím účinnosti dne 9.5.2008,
Územním plánem obce Vendryně – změna č.4 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 12.11.2008
Opatřením obecné povahy č. 2/2008 s nabytím účinnosti dne 28.11.2008, Územním plánem obce
Vendryně – změna č.5 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 22.04.2010 Opatřením obecné
povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 14.05.2010.
Dotčený pozemek se nacházel v zóně U-R (území zastavěné urbanizované, zóna obytná – individuální
bydlení – rozptýlené). Dle regulačních podmínek pro využití území jsou v zóně U-R mimo jiné přípustné
rodinné domy, drobné stavby, které plní funkci doplňkovou ke stavbě hlavní, příslušné technické
vybavení území. Současně se však pozemek nacházel v ploše obhospodařované půdy a nebylo možné
na něm umisťovat stavby pro bydlení, i když se také nacházel v zastavěném území.
Pozemek se nachází v lokalitě tzv. „Bystřických zadků“, kdy dle terénního průzkumu se jedná o lokalitu
míně svažitou – zvedající se směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem
hory Prašivá. V současné době je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou
strukturu zástavby, což je významnou hodnotou daného území. Starší zástavba se zahradami s
ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený charakter zástavby je stále
dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby mezi zemědělskými políčky,
pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž dochovány harmonické vztahy –
pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud obhospodařována (obiloviny, brambory a
další zemědělské produkty). Podél cest se v některých místech dosud dochovala ovocná stromořadí
(zejména švestky). Další zastavitelné plochy by mohly zcela zničit dochovanou rozptýlenou strukturu
zástavby v zemědělské krajině. Zástavbou by došlo k narušení harmonického měřítka a vztahů v
krajině, což není v souladu s § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Další rozšiřování zastavitelných
ploch v tomto případě není žádoucí, neboť územní plán Vendryně přistupuje k vymezování nových
zastavitelných ploch koncepčně a vymezuje je již v dostatečném množství s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj, charakter území a jeho hodnoty. Vlastník pozemku nemá právní nárok na
stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně
vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního
zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným.
Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a nezastavěného území v souladu s § 18
odst. (4) stavebního zákona.
Pozemky se sice mohly nacházet dle platného územního plánu obce Vendryně v zóně urbanizované –
rozptýlené výstavby, ale dále pro toto území platily také podrobnější podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití a to zde bylo deklarováno jako zemědělská půda. Od nabytí účinnosti nového
stavebního zákona 1. 1. 2007 pojem zóna nebyl zákonem znám, a tedy umísťování staveb pro bydlení v
těchto zónách bylo od roku 2007 specifické a tedy samotný fakt, že pozemek byl v určitém typu zóny
není argumentem, proč by měly být pozemky zahrnuty nyní mezi zastavitelné plochy.
Odůvodnění svého nesouhlasného stanoviska k návrhu změny č. 1 považuje dotčený orgán za
dostatečné, věcné a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Dále OOP konstatuje, že dostatečně zjistil
skutečný stav věci na místě samém (provedeno místní šetření a pořízena fotodokumentace). Studie
vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing.
Arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR") je odpovídajícím podkladem
pro posouzení krajinného rázu, neboť přírodní, kulturní a historické charakteristiky se nemění, soulad s
estetickou hodnotou, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině byl ověřen na místním šetření a
odpovídá studii.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině. Z důvodu novely stavebního zákona a tvorbě územně analytických podkladů
(vymezení oblastí a míst krajinného rázu) a dále pro objektivizaci posuzování krajinného rázu na území
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), bylo zadáno zpracování Studie vyhodnocení krajinného
rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing. Arch. Ivan Vorel, Na
Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR"). Studie je zpracována dle metodických doporučení
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Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). AOPK ČR vydává metodiky s
doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, je odbornou organizací státní ochrany
přírody. OOP se se studií ztotožňuje, používá ji jako odborný podklad. Studii KR jako podklad v
konkrétních případech vždy prověřuje na místě samém a posuzuje konkrétní záměry se studií a
vlastním zhodnocením krajinného rázu a úvahami správního orgánu v souladu se správním řádem.
Ve studii KR je vymezena oblast krajinného rázu „Koridor řeky Olše" se znaky a hodnotami přírodní,
kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v
krajině. Dále je vymezeno místo krajinného rázu B 3 Bystřice nad Olší (zahrnující navrhovanou
zastavitelnou plochu Z18), které je charakterizováno: místo krajinného rázu je vymezeno na jihozápadě
hranou levobřežní říční terasy řeky Olše a na pravém břehu zahrnuje krajinu podhůří Slezských Beskyd
se zástavbou obcí Vendryně a Bystřice nad Olší. Na jihovýchodě je místo krajinného rázu ohraničeno
hranicemi ORP Třinec. Charakter sníženiny části Jablunkovské brázdy je podtržen vizuálním
ohraničením prostoru na severovýchodě okraji Slezských Beskyd. Partie meandrujícího toku jsou
provázeny dopravním koridorem silnice E75 a železnice. Rovněž pro místo krajinného rázu byly
vymezeny znaky a hodnoty přírodní, kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině: mezi znaky a hodnoty přírodní charakteristiky patří: reliéf
styku plošinné Jablunkovské brázdy (Náveské pahorkatiny) se svahy Slezských Beskyd (Nýdecké
vrchoviny) a hlubokým údolím Hluchové, silně urbanizovaná krajina doplněná menšími plochami luk,
orné půdy a četných prvků krajinné zeleně, meandrující tok Olše, jejího pravého přítoku Hluchové a
drobných vodotečí, výrazné linie doprovodné zeleně podél vodních toků, přírodě blízké lokality vázané
na vodní toky (zeleň, nivní louky), rozptýlená krajinná zelen (solitéry a jejich skupiny), zeleň zahrad
obklopující sídla a rozptýlenou zástavbu lemující soustředěnou zástavu Bystřice. Mezi znaky
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině patří: výrazná krajinná osa meandrujícího
toku Olše, množství nelesní rozptýlené zeleně v nivní poloze, zřetelné vymezení otevřených prostorů
údolí lesnatými svahy Slezských Beskyd a Lysohorské hornatiny.
Ve studii KR jsou stanovena pro místo krajinného rázu opatření k ochraně identifikovaných znaků a
hodnot, ochranné podmínky: zásady ochrany a tvorby KR budou spočívat v ochraně prostředí
meandrujícího toku Olše a zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských
Beskyd (Prašivá hora 541 m n.m., Javorový 627 m n.m., Koliba).
Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro
ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
•
Zachování lužních partií v koridorech vodotečí, zachování doprovodné zeleně koridoru
Olše.
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny
(doprovodná zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny).
•
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby (Bystřice nad Olší).
•
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb v esteticky
působivých polohách.
•

Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd.

Výše uvedenými zásadami ochrany krajinného rázu se OOP (orgán ochrany přírody) řídil, neboť se s
nimi ztotožňuje. Posuzované místo (plocha Z18) by znamenala výstavbu dalších několik domů, čili
souvisle zastavěné území v místě s přírodními charakteristikami - mozaika stávajících luk a občasných
pastvin, políček, zahrad s ovocnými dřevinami, solitérně rostoucími stromy, remízy, ovocnými stromy
na mezích atd. Zastavění v rozsahu plochy Z18 je v rozporu s podmínkou ochrany krajinného rázu zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd (Prašivá). Lokalita
„Bystřické zadky" je svažitým územím, na něž navazují lesnaté svahy Slezských Beskyd, konkrétně hory
Prašivá. Zahušťováním zástavby v rozsahu některých navrhovaných ploch by došlo ke zintenzivnění
zástavby, což by narušilo krajinný ráz (estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajiny), což
není v souladu s § 12 odst. 1 zákona. Harmonické měřítko (kromě výše uvedeného ze studie KR)
spočívá v rozptýlené struktuře zástavby, ve vyváženosti mezi rozptýlenou zástavbou a mozaikou luk,
pastvin, políček, mezí s dřevinami, solitérními dřevinami, remízy. Zemědělské vztahy jsou harmonické a
jsou dosud zachovány, spočívají především v extenzivním zemědělském využívání krajiny kosením,
pastvou, sušením sena pro dobytek, pěstováním zemědělských plodin na malých políčkách, jsou zde
místa se skupinkami úlů. Krajina je protkána ovocnými dřevinami, zejména slivoněmi, které tvoří
stromořadí podél cest, jsou vysázeny na mezích i jednotlivě v harmonické krajině, přítomny jsou i nové
výsadby ovocných dřevin. Zintenzivněním zástavby dojde k narušení cit. harmonického měřítka a
vztahů v krajině, ke snížení estetické hodnoty v krajině a tím k porušení § 12 odst. 1 zákona.
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Studie KR byla zpracována v roce 2008. V souladu se zněním § 12 odst. 1 zákona jsou ve studii KR
vymezeny přírodní, kulturní a historické charakteristiky (jejich znaky a hodnoty), estetická hodnota,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ty se v území nezměnily, což bylo prověřeno na místním
šetření, které je vždy prováděno v době posuzování záměrů, v tomto případě změny č. 1 ÚP Vendryně.
Studie KR je tedy objektivním a odborným podkladem, se kterým se OOP ztotožňuje. Stav věci byl
řádně zjištěn v souladu se správním řádem na místě samém a rovněž s podklady - studií KR.
OOP jako dotčený orgán uplatňuje stanoviska již při územním plánování v souladu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy se ochrana přírody podle zákona zajišťuje zejména spoluúčastí v procesu územního
plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny. OOP hodnotí krajinu a krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 1 zákona (chrání jeho přírodní a
estetické hodnoty, harmonické měřítko i vztahy v krajině) již ve fázi územního plánování. Vymezení
zastavitelné plochy je rizikem, OOP postupuje v území koncepčně. Procesem podle § 12 odst. 2 zákona
se již posuzují konkrétní stavby, např. ve vymezených zastavitelných plochách, v zastavěném území
atd.
Bod 13:
Tato část námitky je důkazem neodborného výkladu § 12 odst. 1 zákona a tedy ochrany krajinného
rázu, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. OOP zkoumal krajinný
ráz na místě samém a pořizoval v některých případech i fotodokumentaci. Krajinný ráz je
charakteristika určitého místa a oblasti. Místa i oblasti jsou vymezeny ve studii KR. Jedná se o širší
území zahrnující přírodní charakteristiky (remízy, sady, stromořadí, solitérní dřeviny, lesy, louky apod.),
kulturní a historické charakteristiky atd. viz výše. To, že na pozemku parc.č. 1454/5 v k.ú. Vendryně
nerostou stromy neznamená, že krajinný ráz (širší území, tzv. místo krajinného rázu) zde nemá své
hodnoty a charakteristiky.
Bod 14:
Vlastníci pozemku pro změnu č. 1 ÚP Vendryně navrhovali celý pozemek do zastavitelné plochy. Celý
pozemek je tedy možno zastavět i několika rodinnými domy, doplňkovými stavbami, zpevněnými
plochami a jinými. Což je tedy významný zásah do nezastavěného území a krajinného rázu. Ač se chtějí
vlastníci zavázat k výstavbě 1 domu (neznámo jakým způsobem), OOP nesouhlasí s dalším
zastavováním krajiny viz. všechny uvedené důvody z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny). V
lokalitě „Bystřické zadky", je totiž v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně navrhováno více
zastavitelných ploch (mnohé velmi rozsáhlé) a tedy budoucích staveb. Při ochraně nezastavěného
území, krajiny a krajinného rázu je nutno je posuzovat jako celek, nikoli jednotlivě. Kumulativní vliv
navrhovaných zastavitelných ploch v krajině se na krajinném rázu projeví silně negativně v rozporu s
ochranou krajinného rázu dle § 12 zákona. Z pohledu vlastníka pozemku a tedy žadatele o změnu se
jedná o posouzení jedné plochy, případně jednoho rodinného domu, jak je uvedeno v bodu 14
námitky. OOP však musí nahlížet na věc komplexně, vyhodnotit, že v lokalitě jsou další požadavky na
zastavitelné plochy na úkor volné, nezastavěné krajiny, které společně tvoří určité rozšíření
urbanizovaného území na úkor volné krajiny a celkově naruší KR.
Bod 16:
Migrační prostupnost pro volně žijící živočichy je zcela nezbytná pro udržování druhů a populací, jejichž
obecná ochrana je stanovena v § 5 odst. 1 zákona, Potřeba migrační prostupnosti vyplývá zejména z
podkladu „Příroda a krajiny České republiky", kde se uvádí: postupným rozšiřováním urbanizovaného
území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá výstavba nových
obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí. Postupným
rozšiřováním zástavby (vymezováním nových zastavitelných ploch) dochází k fragmentaci krajiny postupné dělení větších celků na menší, které ztrácejí své původní kvality. Rozdrobování částí krajiny
(ekosystémů) vede k postupnému zmenšování plošek a jejich oddělování bariérami pro
charakteristické druhy konkrétních částí krajiny obtížně prostupnými. Krajina ztrácí propojenost
(konektivitu) a prostupnost (permeabilitu). Zmenšování ploch má vliv na schopnost přežití některých
druhů živočichů nebo rostlin, může dojít k vymizení druhů, mění se zásadně charakter ekosystémů,
přičemž dochází ke snížení jejich kvality. Přežívají zejména druhy široce adaptované, tolerantní a hojné,
ekosystémy a krajina se homogenizují. Přibývají druhově ochuzené lesy, trávníky či jiné biotopy. Ztrácí
se druhové a prostorové bohatství krajiny. Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny
nebezpečným fenoménem především proto, že negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou
dlouhodobé a nevratné. Krajina pak nemůže plnohodnotně zajišťovat potřeby populací, ztrácí svou
přirozenou kvalitu, dochází ke snižování biodiverzity v krajině. Dle § 5 odst. 1 zákona jsou všechny
druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede
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nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí.
Plocha Z18 je situována do stávající louky s remízky, solitérními dřevinami, ovocnými dřevinami na
mezích a podél cest, který tvoří ekosystém s určitou druhovou diverzitou.
Bod 17:
Dotčené plochy 1/Z23, 1/Z24 spolu s plochami 1/Z19, 1/Z18 jsou právě tím rozšiřováním
urbanizovaného území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá
výstavba nových obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí,
jak je popsáno v reakci na bod 16. Spolu s dalšími plochami již dochází k vymezení dalších rozsáhlých
ploch pro jednotlivé rodinné domy, a tedy k možnosti intenzivní zástavby. I jeden rodinný dům s
oplocenou zahradou spolu s dalšími rodinnými domy se zahradami v místě stávající louky v rámci
navrhované plochy 1/Z18 nahradí stávající ekosystém a rozšíří urbanizované území právě „uprostřed"
louky, uprostřed fungujícího ekosystému.
Bod 18:
To, že krajský úřad při řešení rozporu použil, jako argumentaci to, že se plánuje přírodní park Slezské
Beskydy souvisí s tím, že tento fakt deklaruje, že i navazující území obce Vendryně je nutné posuzovat
citlivě a i když pozemky nejsou zahrnuty přímo do plánovaného parku, je možné, že by znehodnocením
území výstavnou mohlo dojít k nevratným změnám, které mají přímý vliv na hodnotu tohoto parku.
Bod 19:
Plocha 1/Z17 se nachází v úplně jiné situaci než plocha 1/Z18. Navazuje přímo na komunikaci, které je
již z jedné strany zastavěna, jsou zde zainvestované sítě technické infrastruktury z veřejných
prostředků, kdy obec je povinna zajistit jejich hospodárné využití. Plocha 1/Z17 se nenachází v bloku
volné krajiny, tak jako plocha 1/Z23.
Bod 20:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Bod 20:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Bod 21.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Bod 22:
To, že nikdo ze sousedních vlastníků nepodal připomínky není z pohledu možnosti vymezit zde plochu
pro výstavbu podpůrný argument, při pořizování územních plánu se berou ohledy zejména na zájmy
veřejné, nikoli podporu soukromých subjektů v okolí plochy.
Bod 23:
Když by došlo ke zrušení změny č. 1 platí v území platný územní plán, který taktéž plochy vymezuje,
jako plochy zemědělské nezastavitelné. Vlastník pozemku by zrušením změny č. 1 ničeho nedosáhl.
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Bod.24:
Pořizovatel ve změně prověřil možnost vymezit plochu Z1/19 to, že k ní uplatnil nesouhlasné stanvisko
dotčený orgán, nemůže být chápáno, jako neproporcionální regulace. Pozemky nebyly v platném
územním plánu určeny k zástavbě, a tedy změna na nich nic právně nereguluje. Pouze nedošlo k tomu,
že by bylo vyhověno soukromým zájmům vlastníků.
Bod 25:
Dotčený orgán má za to, že by došlo k narušení rozptýleného charakteru zástavby a toto dostatečně
odůvodňuje viz. výše.
Bod 26:
K tomuto vyvážení má především dojít v rámci cílů územního plánování zejména dle ust. §18 odst. 2
stavebního zákona. Veřejné zájmy na ochraně nezastavěného území a ochrany krajiny zde nad
soukromým zájmem převýšily.
Bod 27:
Pokud dotčený orgán nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy, není možné zde navrhovat regulační
plán, ten by pak reguloval až umísťování staveb v samotné ploše. Dotčený orgán má problém již se
samotným zastavěním nikoli s uspořádáním výstavby. Tvrdí, že jakákoli výstavba by negativně zasáhla
do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným. Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a
nezastavěného území v souladu s § 18 odst. (4) stavebního zákona.
To, zda zde skutečně vznikl nárok na náhradu škody dle ust. § 102 stavebního zákona musí hodnotit
zřejmě soudy. Dle názoru pořizovatele pozemky určeny k zástavbě nebyly, neboť se nacházely
v plochách zemědělských a pojem zóna nebyl od roku 2007 dle platné legislativy znám.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 9
Podatel:

MUDr. Libor Škňouřil a MUDr.Lucyna Škňouřil, č. p. 673, 739 95 Bystřice zastoupeni na základě plné
moci JUDr. Martinem Abrahamem, zapsaným v seznamu advokátů pod číslem ev. 12531, společníkem
ve firmě Abraham & Partneři advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, adresa
pro doručování Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava

Datum
podání:

7. 12. 2017

Text
námitky:

. MUDr. Libor Škňouřil a MUDr. Lucyna Škňouřil jsou mimo jiné vlastníky následujících pozemků:
•
p. p. č. 1542/30 o výměře 237 m2
•
p. p. č. 1542/36 o výměře 2137 rr
to vše v obci Vendryně, katastrálním území Vendryně, zapsáno na listu vlastnictví č. 3233 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec a spoluvlastníky pozemku:
• p. p. č. 1542/37 o výměře 252 nr
v obci Vendryně, katastrálním území Vendryně, zapsáno na listu vlastnictví č. 3234 u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (vše dohromady dále jen „Pozemky").
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Důkaz:
Kopie listu vlastnictví č. 3233 a č. 3234 (Příloha A02)
2.
Obecní úřad obce Vendryně vydal dne 23. 10. 2017 veřejnou vyhlášku zn. Stav. č.j.
1964/17/Mar (ev. č. písemnosti 77/2017), kterou oznámil zahájení řízení o upraveném a posouzeném
návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně (dále jen „Návrh změny ÚP") - návrhu opatření obecné
povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
3.
Stejnou veřejnou vyhláškou bylo rovněž určeno, že dotčené osoby mohou do 6. 12. 2017
podávat námitky proti Návrhu změny ÚP.
4.
MUDr. Libor Škňouřil a MUDr. Lucyna Škňouřil, jako spoluvlastníci Pozemků, které jsou
dotčeny změnou č. 1 územního plánu obce Vendryně, tímto v zákonné lhůtě podává ve smyslu § 172
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „Správní řád") a § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„Stavební zákon") námitky proti výše uvedenému Návrhu změny ÚP.
II.

NÁMITKY

5.
Pozemky byly v Návrhu změny ÚP zařazeny do zastavitelné plochy 1/Z22 (dále také jako
„Dotčená plocha") s určením BR - bydlení - individuální v rodinných domech – v rozptýlené zástavbě.
6.
Zastavitelná plocha 1/Z22 však byla z Návrhu změny ÚP po společném jednání, dohodovacím
jednání a rozporovém jednání konaném dne 9. 5. 2017 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
Odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „ÚPaSŘ KÚ MSK1'), vypuštěna.
7.
Tyto námitky tak směřují proti vypuštění Dotčené plochy z Návrhu změny ÚP. a. Zastavitelná
plocha 1/Z22 je v souladu se zásadami krajinného rázu a zásadami dle § 18 Stavebního zákona
8.
Odůvodnění vypuštění plochy 1/Z22 z Návrhu změny ÚP je uvedeno, že uvedená plocha je v
rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu, a to zejména se zásadami uvedenými pro
zastavitelnou plochu 1/Z18.
9.
Odůvodnění změny č. 1 ÚP tedy odkazem na plochu 1/Z18 uvádí, že Dotčená plocha byla
vypuštěna z důvodu nesouhlasu odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec
(dále jen „ŽPaZ MěÚ Třinec"). Konkrétně z důvodu rozporu se zásadami „ochrany vegetačních prvků
nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny" a z důvodu možného narušení
rozptýleného charakteru zástavby.
10.
ÚPaSŘ KÚ MSK, jenž řešil rozpor mezi obecním úřadem obce Vendryně a ŽPaZ MěÚ Třinec,
vydal stanovisko, kterým podpořil nesouhlasné stanovisko ŽPaZ MěÚ Třinec. Své stanovisko odůvodnil
tím, že „nenašel žádný zákonný zájem na vymezení nastavitelných ploch, který by převažoval nad cíli a
úkoly územního plánování vyjádřenými v ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona a požadavky ust. § 12
zákona o ochraně přírody a krajiny, na ochraně významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 tohoto
zákona, ochrany biotopu dle § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, migrační prostupnosti pro
volně žijící živočichy a hlediska naplnění § 2 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny
prosazovat vytvářeníekologicky' vyvážené a esteticky hodnotné krajiny".
11.
Nesouhlasná stanoviska obou úřadů, resp. jejich odborů, jsou však vágní a absentují v nich
konkrétní zdůvodnění, čím konkrétně se Dotčená plocha dostává do rozporu se zásadami vyjádřeními
ve stanoviscích. S uvedenými důvody tak spoluvlastníci dotčených Pozemků zásadně nesouhlasí.
Odůvodnění stanovisek jsou vápní natolik, že jsou nepřezkoumatelná, jejich argumentaci nelze
verifikovat ani falsifikovat a porušují tak zásadu vyjádřenou v § 4 odst. 4 Správního řádu, tedy
neumožňují dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
12.
Předně je potřeba poznamenat, že ŽPaZ MěÚ Třinec při posuzování krajinného rázu vychází z
odborného podkladu s názvem „Studie vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny", vypracované Ing. arch. Ivanem Vorlem v říjnu roku 2008. Od roku 2008 však
již uběhlo 9 let, kdy v krajině došlo k řadě podstatných změn, které mají podstatný vliv na aktuální
posuzování krajinného rázu. Dotčené orgány tak při vydávání nesouhlasných stanovisek porušily
zásadu stanovenou v § 2 odst. 4 a § 3 Správního řádu, a sice že nezjistily stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti a přijaté řešení, tedy vypuštění Dotčené plochy, neodpovídá okolnostem daného
případu.
13.
Ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nevylučuje případné
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umisťování a povolování staveb, ale naopak uvádí, že „[zjásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných pn>kú, zvláště chráněných území kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. " Odstavec 2 tohoto ustanovení pak stanoví nezbytnost souhlasu orgánu ochrany přírody k
umísťování a povolování staveb či jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
14.
Ve světle výše uvedeného tak nemůže obstát odůvodnění nesouhlasu s vymezením Dotčené
plochy na základě „ ochrany vegetačních pn>ků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu
krajiny". Nikdo totiž aktuálně nezkoumal, zda vůbec jsou na Dotčené ploše přítomny nějaké vegetační
prvky nelesní zeleně. Rovněž tím, že bude Dotčená plocha vymezená jako zastavitelná, nedojde k
zásahu, snížení či změně krajinného rázů. Až při případném řízení o umístění a povolení stavby bude
třeba zkoumat, zda tyto by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
15.
Na tomto místě spoluvlastníci Pozemků v Dotčené ploše poukazují na skutečnost, že výměra
pozemku, u kterého připadá v úvahu zastavění, činí 2.137 m2 a je tedy zřejmé, že pro výstavbu
běžného rodinného domu s garáží není nutné zastavět celé Pozemky (ostatně zastavění celých
Pozemků nebylo nikdy plánováno), nýbrž pouze jeho přiměřenou část. Tato varianta nebyla
příslušnými orgány zvážena a projednána. V této souvislosti jsou spoluvlastníci Pozemků ochotní se
zavázat k tomu, že na tomto pozemku vybudují pouze jednu stavbu spolu se souvisejícím
příslušenstvím a současně tuto stavbu nebudou oplocovat, resp. oplotí v omezeném rozsahu tak. aby
byla zajištěna případná migrace volně žijících zvířat, čili jsou v tomto směru připraveni akceptovat
požadavky příslušných orgánů, kterými lze zájmy ochrany přírody a krajiny dostatečně chránit.
16.
Rovněž nelze přijmout argumentaci ŽPaZ MěÚ Třinec ochranou významných krajinných prvků
dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednak je to z důvodu, že nebyly
konkrétně vymezeny jednotlivé významné krajinné prvky, které je třeba chránit, naopak se jedná o
pouhé vágní konstatování ŽPaZ MěÚ Třinec bez přímé vazby na Dotčenou plochu, a dále z důvodu, že
významné krajinné prvky mohou být využívány tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, avšak ŽPaZ MěÚ Třinec nezdůvodnil, čím konkrétně
by toto nebylo splněno. Opět je potřeba konstatovat, že k případnému umisťování staveb,
pozemkovým úpravám a změnám kultur pozemků je zapotřebí závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody. Není tedy přijatelné omezení určitého zařazení Dotčené plochy bez konkrétního ohrožení
zásad chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.
17.
Ze stejných důvodů nelze přijmout ani argumentaci migrační prostupnosti pro volně žijící
živočichy. Žádný z dotčených orgánů se nezabýval zkoumáním konkrétních migračních tras, tedy i
prostupností přes Dotčenou plochu. K Dotčené ploše tak byly vydány totožná nesouhlasná stanoviska,
aniž by byly zkoumány možnosti zachování její části (např. jak bylo učiněno u plochy 1/Z17), a byl tak
naplněn požadavek nalezení rovnováhy mezi veřejným a soukromým zájmem, tedy nalezení
vyváženého „ vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský' rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích"1.
18.
Dotčená plocha rovněž objektivně neposkytuje možnost „intenzivní zástavby na svazích okrajů
Slezských Beskyd". Případné zastavění Dotčené plochy by, za splnění dalších podmínek (např. s
ohledem na krajinný ráz), žádným způsobem nenarušilo dosavadní rozptýlený charakter zástavby.
Zcela jistě by pak zůstal zachován rozptýleny charakter případné zástavby v případě, kdy by byla v
Návrhu změny ÚP zachována pouze část Dotčené plochy. Jak již bylo uvedeno v bodu 15. námitek,
spoluvlastníci Pozemků souhlasí s případným zastavěním pouze části Pozemků, tedy ponechání v
Návrhu /.měny ÚP pouze poměrné části Dotčené plochy.
19.
Nepřijatelná je rovněž argumentace ÚPaSŘ KÚ MSK, který podpořil nesouhlasné stanovisko
ŽPaZ MělJ Třinec odkazem na fakt, že „území obce Vendryněje součástí navrhovaného přírodního
parku Slezské Beskydy, kterému dominuje lesnatý horský hřeben od Velké Čantoryje po Ostrou horu...
". Dotčená plocha se totiž nachází na jihozápadním svahu Prašivé hory, čili ani náznakem nesousedí s
navrhovaným přírodním parkem Slezské Beskydy, jelikož se nachází ve zcela jiné části údolí.
Argumentace ÚPaSR KU MSK je scestná také z důvodu, že v okolí Dotčené plochy se nenachází ani
ochranné pásmo lesa, natož pak lesnatý horský hřeben. Rozhodnutí o vypuštění Dotčené plochy z
Návrhu změny
ÚP je tak i z tohoto důvodu věcně nesprávné a neodpovídá okolnostem daného případu a skutečnému
stavu věci, čím jsou porušeny zásady vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 Správního řádu.
20.
Dotčená plocha se nenachází ani v území s vodním tokem či ochrann ou zelení. Zachování
Dotčené plochy v Návrhu změny ÚP tak může být odůvodněno v souladu s odůvodněním k zastavitelné
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ploše 1/Z17. V opačném případě vznikají nedůvodné rozdíly mezi Dotčenou plochou a plochou l/Z 17,
která, byť po redukci na území mimo vodní tok a ochranou zeleň, byla v Návrhu změny ÚP zachována.
Stalo se tak i přesto, že ŽPaZ MěÚ Třinec u plochy 1/Z17 argumentoval rovněž rozporem se zásadami
rozptýleného charakteru zástavby a ochranou vegetačních prvků nelezní zeleně dotvářejících
prostorovou strukturu krajiny. Dotčená plocha tak svým charakterem odpovídá ploše 1/Z17. a tedy by
měla byt stejně jako ona zachována, byť po jejím případném zmenšení (upravení). V opačném případě
se Obecní úřad obce Vendrynč dopustí nezákonného jednání, jelikož poruší zásadu uvedenou v § 2
odst. 4 Správního řádu, a sice že při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nesmí
vznikat nedůvodné rozdíly.
21.
Návrh změny ÚP stanoví, že po uplatnění navrhovaných opatření a pod podmínkou zpracování
územní studie, změna územního plánu „nebude znamenat nepříznivé ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí a lze ji doporučit". Jedním z navrhovaných opatření, s ohledem na ráz krajiny s
rozptýlenou zástavbou, bylo stanovení minimálního stavebního pozemku na velikost 2.000 m2, a to u
ploch BR - bydlení individuální v rodinných domech — v rozptýlené zástavbě. Tato podmínka je u
Dotčené plochy také splněna, jelikož pozemek, u kterého připadá v úvahu případná zástavba, má
velikost větší než 2.000 m2, a tedy i v případě jeho zastavění nevznikne intenzivní zástavba.
Dotčené
území

p. č. 1542/30 a 1542/36 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemky byly v návrhu změny č. 1 určeném pro projednání dle § 50 stavebního zákona, zahrnuty do
zastavitelné plochy bydlení BR s označením 1/Z22 a to i přes to, že již při projednávání platného
územního plánu Vendryně se nepodařilo získat k této ploše souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na
úseku ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství,
kdy tehdy byla plocha označena, jako Z31 a dotčený orgán s ní nesouhlasil z důvodu toho, že se jedná o
lokalitu tzv. „Bystřických zadků“. Podkladem pro stanovisko je Studie vyhodnocení krajinného rázu dle
§ 12 zákona (dále jen „studie KR“), který vypracoval Atelier V – Ing.Arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce, 26,
Praha, říjen 2008, zjištění stavu na místě samém a vyhodnocení navrhované plochy ve vztahu ke
zjištěnému stavu krajiny a k podkladům. Dle terénního průzkumu je lokalita míně svažitá – zvedá se
směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem hory Prašivá. V současné době
je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou strukturu zástavby. Starší
zástavba se zahradami s ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený
charakter zástavby je stále dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby
mezi zemědělskými políčky, pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž
dochovány harmonické vztahy – pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud
obhospodařována (obiloviny, brambory a další zemědělské produkty). Zástavbou by došlo k narušení
harmonického měřítka a vztahů v krajině, což není v souladu s § 12 zákona.
Tento stav se nepodařilo změnit ani při pokusu projednat požadavek na vymezení zastavitelné plochy
bydlení na pozemcích p. č. 1542/30 a 1542/36 v rámci návrhu změny č. 1. Dotčený orgán své
nesouhlasné stanovisko potvrdil a konstatoval, že plocha je v rozporu se závěry studie krajinného rázu
a to zejména:
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Tento názor potvrdil i nadřízený orgán v rámci výsledku řešení rozporu, který vznikl u této plochy mezi
pořizovatelem a dotčeným orgánem.
Podle ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona může zastupitelstvo obce vydat územní plán (nebo jeho
změnu) pouze po ověření, že není v rozporu mimo jiné se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledky
řešení rozporů. Zde tedy návrh změny č. 1 musí respektovat stanoviska dotčených orgánů, na tomto je
ostatně postaven celý proces pořizování územně plánovací dokumentace. Stanoviska dotčených
orgánů jsou tedy v procesu pořízení územního plánu závazná.
Pořizovatel má za to, že v případě vymezení zastavitelné plochy 1/Z22 skutečně dochází
k významnému zásahu do veřejných zájmů, a to zejména s ohledem na ust. § 18 odst. 4 stavebního
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zákona, kdy územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu, jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti a dále ve veřejném zájmu chrání nezastavěné území. Plocha
se nachází mimo zastavěné území ve větším bloku ucelené volné krajiny.

Obec Vendryně v současné době na svém území nabízí dostatek vhodnějších zastavitelných ploch pro
bydlení a není tedy důvodně ve volné krajině vymezovat plochy nové, a to i s ohledem na ust. § 55
odst. 4 stavebního zákona.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá vlastník žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu, v tom tedy návrh změny č. 1 žádným
způsobem nezasahuje do vlastnických práv.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
Plocha 1/Z17 má úplně jiný charakter než plocha 1/Z22, zejména proto, že navazuje na pás
zastavěného území, se kterým má společnou komunikaci. Vymezení plochy 1/Z17 je plně v souladu
s úkolem územního plánu dle ust. § 18 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, kdy obestavěním
komunikace dojde k jejímu plnému využití. Pro solitérní plochu 1/Z22 by se musela budovat nová
infrastruktura pouze pro stavbu 1 rodinného domu.
V námitce byla uvedena významná tvrzení a argumenty na základě kterých, pořizovatel s určeným
zastupitelem navrhli námitce ve vztahu k ploše 1/Z23 vyhovět částečně a omezit rozsah původně
navrhované zastavitelné plochy. Ve vztahu k ploše 1/Z24 pak navrhli vyhovět zcela. Jak plocha 1/Z24,
tak plocha 1/Z23 navazují na zastavěné území. Zásah do veřejných zájmů by se omezil a eliminovalo by
to riziko soudních sporů o náhradu za změnu v území viz. zákres níže.
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny (doprovodná
zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny) – výstavba zcela zabrání ekologicko-stabilizačnímu vlivu
na okolní méně stabilní část krajiny, znemožní migrační prostupnost krajiny, zástavbou se zcela potře
výrazný esteticky hodnotný prvek podílející se na dotváření krajinného rázu – harmonického měřítka a
vztahů v krajině a přírodních charakteristik. Zastavěním v souběhu s tímto krajinotvorným prvkem jsou
ekologickostabilizační funkce silně omezeny, což není v souladu s obecnou ochranou živočichů dle § 5
zákona ani s § 2 odst. 2 odst. g) zákona, kdy OOP prosazuje vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny spoluúčastí v procesu územního plánování.
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd – jedná se o lokalitu se
stávající zástavbou, která si ještě do určité míry zachovává rozptýlený charakter zástavby. Jedná se o
svažitou lokalitu, která se zvedá směrem k podhůří hory Prašivá. Dalším navrženým rozsáhlým
vymezením dalších zastavitelných ploch by došlo k porušení této zásady.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Zjevně i v případě výstavby na části pozemku je nutné veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
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krajiny uvedené výše hájit, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.
Pokud vlastník pozemku nezískal pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá právo na
umístění stavby a kdykoli může dojít k tomu, že s ohledem na veřejné zájmy bude možnost zastavění
jeho pozemku omezena.
Územní plán obce Vendryně byl schválen Zastupitelstvem obce Vendryně dne 16.9.1999 s nabytím
účinnosti dne 24.9.1999 a následně změněn Územním plánem obce Vendryně – změna č.1 schválený
Zastupitelstvem obce Vendryně dne 19.8.2002 s nabytím účinnosti dne 4.9.2002, Územním plánem
obce Vendryně – změna č.2 schválený Zastupitelstvem obce Vendryně dne 21.6.2006 s nabytím
účinnosti dne 19.7.2006, Územním plánem obce Vendryně – změna č.3 vydaný Zastupitelstvem obce
Vendryně dne 23.4.2008 Opatřením obecné povahyč. 1/2008 s nabytím účinnosti dne 9.5.2008,
Územním plánem obce Vendryně – změna č.4 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 12.11.2008
Opatřením obecné povahy č. 2/2008 s nabytím účinnosti dne 28.11.2008, Územním plánem obce
Vendryně – změna č.5 vydaný Zastupitelstvem obce Vendryně dne 22.04.2010 Opatřením obecné
povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 14.05.2010.
Dotčený pozemek se nacházel v zóně U-R (území zastavěné urbanizované, zóna obytná – individuální
bydlení – rozptýlené). Dle regulačních podmínek pro využití území jsou v zóně U-R mimo jiné přípustné
rodinné domy, drobné stavby, které plní funkci doplňkovou ke stavbě hlavní, příslušné technické
vybavení území. Současně se však pozemek nacházel v ploše obhospodařované půdy a nebylo možné
na něm umisťovat stavby pro bydlení, i když se také nacházel v zastavěném území.
Pozemek se nachází v lokalitě tzv. „Bystřických zadků“, kdy dle terénního průzkumu se jedná o lokalitu
míně svažitou – zvedající se směrem k hoře Prašivá, vizuálně je lokalita vymezena lesním porostem
hory Prašivá. V současné době je lokalita charakteristická zejména tím, že má dochovanou rozptýlenou
strukturu zástavby, což je významnou hodnotou daného území. Starší zástavba se zahradami s
ovocnými dřevinami byla doplněna novějšími stavbami, avšak rozptýlený charakter zástavby je stále
dochován. Harmonické měřítko je dáno rozptýlenou strukturou zástavby mezi zemědělskými políčky,
pastvinami, zahradami s ovocnými dřevinami. V krajině jsou rovněž dochovány harmonické vztahy –
pasou se zde ovce, krávy, koně, některá políčka jsou dosud obhospodařována (obiloviny, brambory a
další zemědělské produkty). Podél cest se v některých místech dosud dochovala ovocná stromořadí
(zejména švestky). Další zastavitelné plochy by mohly zcela zničit dochovanou rozptýlenou strukturu
zástavby v zemědělské krajině. Zástavbou by došlo k narušení harmonického měřítka a vztahů v
krajině, což není v souladu s § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Další rozšiřování zastavitelných
ploch v tomto případě není žádoucí, neboť územní plán Vendryně přistupuje k vymezování nových
zastavitelných ploch koncepčně a vymezuje je již v dostatečném množství s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj, charakter území a jeho hodnoty. Vlastník pozemku nemá právní nárok na
stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně
vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního
zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným.
Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a nezastavěného území v souladu s § 18
odst. (4) stavebního zákona.
Pozemky se sice mohly nacházet dle platného územního plánu obce Vendryně v zóně urbanizované –
rozptýlené výstavby, ale dále pro toto území platily také podrobnější podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití a to zde bylo deklarováno jako zemědělská půda. Od nabytí účinnosti nového
stavebního zákona 1. 1. 2007 pojem zóna nebyl zákonem znám, a tedy umísťování staveb pro bydlení v
těchto zónách bylo od roku 2007 specifické a tedy samotný fakt, že pozemek byl v určitém typu zóny
není argumentem, proč by měly být pozemky zahrnuty nyní mezi zastavitelné plochy.
Odůvodnění svého nesouhlasného stanoviska k návrhu změny č. 1 považuje dotčený orgán za
dostatečné, věcné a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Dále OOP konstatuje, že dostatečně zjistil
skutečný stav věci na místě samém (provedeno místní šetření a pořízena fotodokumentace). Studie
vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing.
Arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR") je odpovídajícím podkladem
pro posouzení krajinného rázu, neboť přírodní, kulturní a historické charakteristiky se nemění, soulad s
estetickou hodnotou, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině byl ověřen na místním šetření a
odpovídá studii.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
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významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině. Z důvodu novely stavebního zákona a tvorbě územně analytických podkladů
(vymezení oblastí a míst krajinného rázu) a dále pro objektivizaci posuzování krajinného rázu na území
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), bylo zadáno zpracování Studie vyhodnocení krajinného
rázu dle § 12 zákona (dále jen „studie KR"), kterou vypracoval Atelier V - Ing. Arch. Ivan Vorel, Na
Cihlářce, 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR"). Studie je zpracována dle metodických doporučení
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). AOPK ČR vydává metodiky s
doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, je odbornou organizací státní ochrany
přírody. OOP se se studií ztotožňuje, používá ji jako odborný podklad. Studii KR jako podklad v
konkrétních případech vždy prověřuje na místě samém a posuzuje konkrétní záměry se studií a
vlastním zhodnocením krajinného rázu a úvahami správního orgánu v souladu se správním řádem.
Ve studii KR je vymezena oblast krajinného rázu „Koridor řeky Olše" se znaky a hodnotami přírodní,
kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v
krajině. Dále je vymezeno místo krajinného rázu B 3 Bystřice nad Olší (zahrnující navrhovanou
zastavitelnou plochu Z18), které je charakterizováno: místo krajinného rázu je vymezeno na jihozápadě
hranou levobřežní říční terasy řeky Olše a na pravém břehu zahrnuje krajinu podhůří Slezských Beskyd
se zástavbou obcí Vendryně a Bystřice nad Olší. Na jihovýchodě je místo krajinného rázu ohraničeno
hranicemi ORP Třinec. Charakter sníženiny části Jablunkovské brázdy je podtržen vizuálním
ohraničením prostoru na severovýchodě okraji Slezských Beskyd. Partie meandrujícího toku jsou
provázeny dopravním koridorem silnice E75 a železnice. Rovněž pro místo krajinného rázu byly
vymezeny znaky a hodnoty přírodní, kulturní a historické charakteristiky, znaky estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině: mezi znaky a hodnoty přírodní charakteristiky patří: reliéf
styku plošinné Jablunkovské brázdy (Náveské pahorkatiny) se svahy Slezských Beskyd (Nýdecké
vrchoviny) a hlubokým údolím Hluchové, silně urbanizovaná krajina doplněná menšími plochami luk,
orné půdy a četných prvků krajinné zeleně, meandrující tok Olše, jejího pravého přítoku Hluchové a
drobných vodotečí, výrazné linie doprovodné zeleně podél vodních toků, přírodě blízké lokality vázané
na vodní toky (zeleň, nivní louky), rozptýlená krajinná zelen (solitéry a jejich skupiny), zeleň zahrad
obklopující sídla a rozptýlenou zástavbu lemující soustředěnou zástavu Bystřice. Mezi znaky
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině patří: výrazná krajinná osa meandrujícího
toku Olše, množství nelesní rozptýlené zeleně v nivní poloze, zřetelné vymezení otevřených prostorů
údolí lesnatými svahy Slezských Beskyd a Lysohorské hornatiny.
Ve studii KR jsou stanovena pro místo krajinného rázu opatření k ochraně identifikovaných znaků a
hodnot, ochranné podmínky: zásady ochrany a tvorby KR budou spočívat v ochraně prostředí
meandrujícího toku Olše a zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských
Beskyd (Prašivá hora 541 m n.m., Javorový 627 m n.m., Koliba).
Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro
ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
•
Zachování lužních partií v koridorech vodotečí, zachování doprovodné zeleně koridoru
Olše.
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně dotvářejících prostorovou strukturu krajiny
(doprovodná zeleň, liniové prvky, solitérní prvky a skupiny).
•
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby (Bystřice nad Olší).
•
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb v esteticky
působivých polohách.
•
Omezení možnosti intenzivní zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd.
Výše uvedenými zásadami ochrany krajinného rázu se OOP (orgán ochrany přírody) řídil, neboť se s
nimi ztotožňuje. Posuzované místo (plocha Z18) by znamenala výstavbu dalších několik domů, čili
souvisle zastavěné území v místě s přírodními charakteristikami - mozaika stávajících luk a občasných
pastvin, políček, zahrad s ovocnými dřevinami, solitérně rostoucími stromy, remízy, ovocnými stromy
na mezích atd. Zastavění v rozsahu plochy Z18 je v rozporu s podmínkou ochrany krajinného rázu zachování charakteru rozptýlené zástavby na svazích okrajů Slezských Beskyd (Prašivá). Lokalita
„Bystřické zadky" je svažitým územím, na něž navazují lesnaté svahy Slezských Beskyd, konkrétně hory
Prašivá. Zahušťováním zástavby v rozsahu některých navrhovaných ploch by došlo ke zintenzivnění
zástavby, což by narušilo krajinný ráz (estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajiny), což
není v souladu s § 12 odst. 1 zákona. Harmonické měřítko (kromě výše uvedeného ze studie KR)
spočívá v rozptýlené struktuře zástavby, ve vyváženosti mezi rozptýlenou zástavbou a mozaikou luk,
pastvin, políček, mezí s dřevinami, solitérními dřevinami, remízy. Zemědělské vztahy jsou harmonické a
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jsou dosud zachovány, spočívají především v extenzivním zemědělském využívání krajiny kosením,
pastvou, sušením sena pro dobytek, pěstováním zemědělských plodin na malých políčkách, jsou zde
místa se skupinkami úlů. Krajina je protkána ovocnými dřevinami, zejména slivoněmi, které tvoří
stromořadí podél cest, jsou vysázeny na mezích i jednotlivě v harmonické krajině, přítomny jsou i nové
výsadby ovocných dřevin. Zintenzivněním zástavby dojde k narušení cit. harmonického měřítka a
vztahů v krajině, ke snížení estetické hodnoty v krajině a tím k porušení § 12 odst. 1 zákona.
Studie KR byla zpracována v roce 2008. V souladu se zněním § 12 odst. 1 zákona jsou ve studii KR
vymezeny přírodní, kulturní a historické charakteristiky (jejich znaky a hodnoty), estetická hodnota,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ty se v území nezměnily, což bylo prověřeno na místním
šetření, které je vždy prováděno v době posuzování záměrů, v tomto případě změny č. 1 ÚP Vendryně.
Studie KR je tedy objektivním a odborným podkladem, se kterým se OOP ztotožňuje. Stav věci byl
řádně zjištěn v souladu se správním řádem na místě samém a rovněž s podklady - studií KR.
OOP jako dotčený orgán uplatňuje stanoviska již při územním plánování v souladu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy se ochrana přírody podle zákona zajišťuje zejména spoluúčastí v procesu územního
plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny. OOP hodnotí krajinu a krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 1 zákona (chrání jeho přírodní a
estetické hodnoty, harmonické měřítko i vztahy v krajině) již ve fázi územního plánování. Vymezení
zastavitelné plochy je rizikem, OOP postupuje v území koncepčně. Procesem podle § 12 odst. 2 zákona
se již posuzují konkrétní stavby, např. ve vymezených zastavitelných plochách, v zastavěném území
atd.
Bod 13:
Tato část námitky je důkazem neodborného výkladu § 12 odst. 1 zákona a tedy ochrany krajinného
rázu, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. OOP zkoumal krajinný
ráz na místě samém a pořizoval v některých případech i fotodokumentaci. Krajinný ráz je
charakteristika určitého místa a oblasti. Místa i oblasti jsou vymezeny ve studii KR. Jedná se o širší
území zahrnující přírodní charakteristiky (remízy, sady, stromořadí, solitérní dřeviny, lesy, louky apod.),
kulturní a historické charakteristiky atd. viz výše. To, že na pozemku parc.č. 1454/5 v k.ú. Vendryně
nerostou stromy neznamená, že krajinný ráz (širší území, tzv. místo krajinného rázu) zde nemá své
hodnoty a charakteristiky.
Bod 14:
Vlastníci pozemku pro změnu č. 1 ÚP Vendryně navrhovali celý pozemek do zastavitelné plochy. Celý
pozemek je tedy možno zastavět i několika rodinnými domy, doplňkovými stavbami, zpevněnými
plochami a jinými. Což je tedy významný zásah do nezastavěného území a krajinného rázu. Ač se chtějí
vlastníci zavázat k výstavbě 1 domu (neznámo jakým způsobem), OOP nesouhlasí s dalším
zastavováním krajiny viz. všechny uvedené důvody z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny). V
lokalitě „Bystřické zadky", je totiž v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně navrhováno více
zastavitelných ploch (mnohé velmi rozsáhlé) a tedy budoucích staveb. Při ochraně nezastavěného
území, krajiny a krajinného rázu je nutno je posuzovat jako celek, nikoli jednotlivě. Kumulativní vliv
navrhovaných zastavitelných ploch v krajině se na krajinném rázu projeví silně negativně v rozporu s
ochranou krajinného rázu dle § 12 zákona. Z pohledu vlastníka pozemku a tedy žadatele o změnu se
jedná o posouzení jedné plochy, případně jednoho rodinného domu, jak je uvedeno v bodu 14
námitky. OOP však musí nahlížet na věc komplexně, vyhodnotit, že v lokalitě jsou další požadavky na
zastavitelné plochy na úkor volné, nezastavěné krajiny, které společně tvoří určité rozšíření
urbanizovaného území na úkor volné krajiny a celkově naruší KR.
Bod 16:
Migrační prostupnost pro volně žijící živočichy je zcela nezbytná pro udržování druhů a populací, jejichž
obecná ochrana je stanovena v § 5 odst. 1 zákona, Potřeba migrační prostupnosti vyplývá zejména z
podkladu „Příroda a krajiny České republiky", kde se uvádí: postupným rozšiřováním urbanizovaného
území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá výstavba nových
obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí. Postupným
rozšiřováním zástavby (vymezováním nových zastavitelných ploch) dochází k fragmentaci krajiny postupné dělení větších celků na menší, které ztrácejí své původní kvality. Rozdrobování částí krajiny
(ekosystémů) vede k postupnému zmenšování plošek a jejich oddělování bariérami pro
charakteristické druhy konkrétních částí krajiny obtížně prostupnými. Krajina ztrácí propojenost
(konektivitu) a prostupnost (permeabilitu). Zmenšování ploch má vliv na schopnost přežití některých
druhů živočichů nebo rostlin, může dojít k vymizení druhů, mění se zásadně charakter ekosystémů,
přičemž dochází ke snížení jejich kvality. Přežívají zejména druhy široce adaptované, tolerantní a hojné,
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ekosystémy a krajina se homogenizují. Přibývají druhově ochuzené lesy, trávníky či jiné biotopy. Ztrácí
se druhové a prostorové bohatství krajiny. Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny
nebezpečným fenoménem především proto, že negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou
dlouhodobé a nevratné. Krajina pak nemůže plnohodnotně zajišťovat potřeby populací, ztrácí svou
přirozenou kvalitu, dochází ke snižování biodiverzity v krajině. Dle § 5 odst. 1 zákona jsou všechny
druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí.
Plocha Z18 je situována do stávající louky s remízky, solitérními dřevinami, ovocnými dřevinami na
mezích a podél cest, který tvoří ekosystém s určitou druhovou diverzitou.
Bod 17:
Dotčené plochy 1/Z23, 1/Z24 spolu s plochami 1/Z19, 1/Z18 jsou právě tím rozšiřováním
urbanizovaného území, kdy jsou zastavovány a vyplňovány proluky mezi současnými sídly a probíhá
výstavba nových obytných celků, dochází k výraznému snižování krajinné a přírodní hodnoty prostředí,
jak je popsáno v reakci na bod 16. Spolu s dalšími plochami již dochází k vymezení dalších rozsáhlých
ploch pro jednotlivé rodinné domy, a tedy k možnosti intenzivní zástavby. I jeden rodinný dům s
oplocenou zahradou spolu s dalšími rodinnými domy se zahradami v místě stávající louky v rámci
navrhované plochy 1/Z18 nahradí stávající ekosystém a rozšíří urbanizované území právě „uprostřed"
louky, uprostřed fungujícího ekosystému.
Bod 18:
To, že krajský úřad při řešení rozporu použil, jako argumentaci to, že se plánuje přírodní park Slezské
Beskydy souvisí s tím, že tento fakt deklaruje, že i navazující území obce Vendryně je nutné posuzovat
citlivě a i když pozemky nejsou zahrnuty přímo do plánovaného parku, je možné, že by znehodnocením
území výstavnou mohlo dojít k nevratným změnám, které mají přímý vliv na hodnotu tohoto parku.
Bod 19:
Plocha 1/Z17 se nachází v úplně jiné situaci než plocha 1/Z18. Navazuje přímo na komunikaci, které je
již z jedné strany zastavěna, jsou zde zainvestované sítě technické infrastruktury z veřejných
prostředků, kdy obec je povinna zajistit jejich hospodárné využití. Plocha 1/Z17 se nenachází v bloku
volné krajiny, tak jako plocha 1/Z23.
Bod 20:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Bod 20:
Celkově se dá říci, že lokalita „Bystřické zadky" se stávajícím zastavěným územím, které má ještě
rezervy pro případnou výstavbu a s vymezenými zastavitelnými plochami, již více neunesou další
zástavbu. Dalším zastavováním by došlo ke zintenzívnění zástavby na svazích Slezských Beskyd, došlo
by k úbytku biotopů nad únosnou míru, fragmentaci krajiny, což je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. g)
zákona, kdy OOP zajišťuje ochranu přírody spoluúčastí v procesu územního plánování s cílem
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
Bod 21.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Bod 22:
To, že nikdo ze sousedních vlastníků nepodal připomínky není z pohledu možnosti vymezit zde plochu
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pro výstavbu podpůrný argument, při pořizování územních plánu se berou ohledy zejména na zájmy
veřejné, nikoli podporu soukromých subjektů v okolí plochy.
Bod 23:
Když by došlo ke zrušení změny č. 1 platí v území platný územní plán, který taktéž plochy vymezuje,
jako plochy zemědělské nezastavitelné. Vlastník pozemku by zrušením změny č. 1 ničeho nedosáhl.
Bod.24:
Pořizovatel ve změně prověřil možnost vymezit plochu Z1/19 to, že k ní uplatnil nesouhlasné stanvisko
dotčený orgán, nemůže být chápáno, jako neproporcionální regulace. Pozemky nebyly v platném
územním plánu určeny k zástavbě, a tedy změna na nich nic právně nereguluje. Pouze nedošlo k tomu,
že by bylo vyhověno soukromým zájmům vlastníků.
Bod 25:
Dotčený orgán má za to, že by došlo k narušení rozptýleného charakteru zástavby a toto dostatečně
odůvodňuje viz. výše.
Bod 26:
K tomuto vyvážení má především dojít v rámci cílů územního plánování zejména dle ust. §18 odst. 2
stavebního zákona. Veřejné zájmy na ochraně nezastavěného území a ochrany krajiny zde nad
soukromým zájmem převýšily.
Bod 27:
Pokud dotčený orgán nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy, není možné zde navrhovat regulační
plán, ten by pak reguloval až umísťování staveb v samotné ploše. Dotčený orgán má problém již se
samotným zastavěním nikoli s uspořádáním výstavby. Tvrdí, že jakákoli výstavba by negativně zasáhla
do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá podatel žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu. Právo umístit zde stavbu nikdy vlastník
nezískal. Takže jej může i nadále využívat k zemědělským účelům.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným. Veřejný zájem je zde ochrana přírodních, urbánních hodnot a
nezastavěného území v souladu s § 18 odst. (4) stavebního zákona.
To, zda zde skutečně vznikl nárok na náhradu škody dle ust. § 102 stavebního zákona musí hodnotit
zřejmě soudy. Dle názoru pořizovatele pozemky určeny k zástavbě nebyly, neboť se nacházely v
plochách zemědělských a pojem zóna nebyl od roku 2007 dle platné legislativy znám.
Závěrem je třeba uvést, že v lokalitě Bystřické zadky je také již dnes problém s kapacitami technické a
dopravní infrastruktury. Komunikace jsou zde úzké a již dnes dochází k problémům při vyhýbání vozidel
a zajištění dopravní obsluhy území pro složky integrovaného záchranného systému. Dále zde není
zajištěno napojení na kanalizaci a množící se výstavbou dochází již k naplnění možností území vsakovat
přečištěné odpadní vody. Vodovod je na hranici své kapacity a stejně tak kapacity elektro vedení
nejsou zatím navýšeny.

Námitka č. 10
Podatel:

Szotkowski Antonín, č. p. 27, 73994 Vendryně

Datum
podání:

5. 12. 2017

Předmět
námitky:

Nesouhlasím s vypuštěním návrhu II. odůvodnění změny č. 1 ÚP obce Vendryně, dokumentu textová
část II.A strana 23-24. Podatel požaduje aby pozemek byl navržen do zastavitelného území - plocha BV
s novým vymezením.(viz přílohač. 1)

Dotčené
území

p. č. 3615/26 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
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Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání dle § 53 odst.
1 stavebního zákona a navrhli námitce vyhovět a vymezit na části pozemku p. č. 3615/26 vzdálenějšího
od vodoteče a navazujícího na hranici zastavěného území, zastavitelnou plochu bydlení, neboť mají za
to, že cílem územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území dle ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Omezením rozsahu původně
navrhované plochy 1/Z7 dochází ke zmírnění zásahů do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a
krajiny a při tom umožňují minimální rozvoj výstavby v dané lokalitě, kde nejsou navrhovány v platném
územním plánu žádné nové zastavitelné plochy a zastavěné území je zcela využito, jsou tedy naplněny
předpoklady pro možnost vymezení nové plochy pro bydlení. Také s ohledem na to, že obec Vendryně
nemá doporučený 20% převis nabídky zastavitelných ploch, a to vytváří negativní dopady v podobě
vyšší ceny pozemků.
Návrh mohl vypadat takto:

V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách však dotčený orgán na úseku ochrany přírody a
krajiny na svém nesouhlasném stanovisku k této ploše uplatněném v rámci projednání dle §50
stavebního zákona ze dne 21. 12. 2016 trval.
Dále dotčený orgán uvedl, že trvá na svém vydaném stanovisku. Doporučený 20 % převis nabídky
zastavitelných ploch je z hlediska ochrany krajinného rázu a ochrany nezastavěného území vhodnější
vymezovat v souladu se studií KR, tj. v území zařazeném do IV. kategorie lokality se zástavbou při
splnění dalších ochranných podmínek uvedených ve studii KR.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tzv. SEA je jen podkladem pro tvorbu opatření obecné povahy,
není pro stanovisko dotčeného orgánů závazná, v tomto případě, si dotčený orgán vytvořil vlastní
odbornou úvahu a má za to, že Plocha 1/Z7 je v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu
v rámci oblasti i místa krajinného rázu, zejména v rozporu se zásadami:
•

•

•

•

Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích kultivované zemědělské
podhorské krajiny – výstavba ve svahu by zcela potřela estetický význam porostů dřevin, který se
významně podílí na přírodní a estetické hodnotě krajinného rázu, utváří harmonii měřítka a vztahů
v krajině.
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím – plocha není situována do
zastavěného území, na zastavěné území sice jižní částí navazuje, ale jedná se o neúměrný zásah do
volné nezastavitelné krajiny. Tak nadměrný zásah se neslučuje s významem této zásady.
Omezení stavební činnosti v cenných partiích s dochovanou harmonií zástavby a krajinného rámce
na stavby zachovávající dimenze, měřítko a hmoty tradiční architektury – svažitou louku
lemovanou porostem a vodním tokem lze považovat za cennou partii s dochovanou harmonií
zástavby a krajinného rámce, proto rozšiřování výstavby v tomto cenném území není z hlediska
krajinného rázu možné.
Omezení možnosti plošného rozvoje existující zástavby – rozsah navržené plochy odpovídá
plošnému rozvoji existující zástavby, což je v rozporu s touto podmínkou.

Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.

Stránka 46 z 51

Podle ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona může zastupitelstvo obce vydat územní plán (nebo jeho
změnu) pouze po ověření, že není v rozporu mimo jiné se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledky
řešení rozporů. Zde tedy návrh změny č. 1 musí respektovat stanoviska dotčených orgánů, na tomto je
ostatně postaven celý proces pořizování územně plánovací dokumentace. Stanoviska dotčených
orgánů jsou tedy v procesu pořízení územního plánu závazná.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá vlastník žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu, v tom tedy návrh změny č. 1 žádným
způsobem nezasahuje do vlastnických práv.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Námitka č. 11
Podatel:

Szotkowská Irena, č. p. 27, 73994 Vendryně

Datum
podání:

5. 12. 2017

Text
námitky:

Nesouhlasím s vypuštěním návrhu II. odůvodnění změny č. 1 ÚP obce Vendryně, dokumentu textová
část II.A strana 23-24. Podatel požaduje aby pozemek byl navržen do zastavitelného území - plocha BV
s novým vymezením.(viz přílohač. 1)

Dotčené
území

p. č. 3615/25 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání dle § 53 odst.
1 stavebního zákona a navrhli námitce vyhovět a vymezit na části pozemku p. č. 3615/25 vzdálenějšího
od vodoteče a navazujícího na hranici zastavěného území, zastavitelnou plochu bydlení, neboť mají za
to, že cílem územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území dle ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Omezením rozsahu původně
navrhované plochy 1/Z7 dochází ke zmírnění zásahů do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a
krajiny a při tom umožňují minimální rozvoj výstavby v dané lokalitě, kde nejsou navrhovány v platném
územním plánu žádné nové zastavitelné plochy a zastavěné území je zcela využito, jsou tedy naplněny
předpoklady pro možnost vymezení nové plochy pro bydlení. Také s ohledem na to, že obec Vendryně
nemá doporučený 20% převis nabídky zastavitelných ploch, a to vytváří negativní dopady v podobě
vyšší ceny pozemků.
Návrh mohl vypadat takto:

V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách však dotčený orgán na úseku ochrany přírody a
krajiny na svém nesouhlasném stanovisku k této ploše uplatněném v rámci projednání dle §50
stavebního zákona ze dne 21. 12. 2016 trval.
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Dále dotčený orgán uvedl, že trvá na svém vydaném stanovisku. Doporučený 20 % převis nabídky
zastavitelných ploch je z hlediska ochrany krajinného rázu a ochrany nezastavěného území vhodnější
vymezovat v souladu se studií KR, tj. v území zařazeném do IV. kategorie lokality se zástavbou při
splnění dalších ochranných podmínek uvedených ve studii KR.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tzv. SEA je jen podkladem pro tvorbu opatření obecné povahy,
není pro stanovisko dotčeného orgánů závazná, v tomto případě, si dotčený orgán vytvořil vlastní
odbornou úvahu a má za to, že Plocha 1/Z7 je v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu
v rámci oblasti i místa krajinného rázu, zejména v rozporu se zásadami:
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích kultivované zemědělské
podhorské krajiny – výstavba ve svahu by zcela potřela estetický význam porostů dřevin, který se
významně podílí na přírodní a estetické hodnotě krajinného rázu, utváří harmonii měřítka a vztahů v
krajině.
•
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické
struktury) a do kontaktu se zastavěným územím – plocha není situována do zastavěného území, na
zastavěné území sice jižní částí navazuje, ale jedná se o neúměrný zásah do volné nezastavitelné
krajiny. Tak nadměrný zásah se neslučuje s významem této zásady.
•
Omezení stavební činnosti v cenných partiích s dochovanou harmonií zástavby a krajinného
rámce na stavby zachovávající dimenze, měřítko a hmoty tradiční architektury – svažitou louku
lemovanou porostem a vodním tokem lze považovat za cennou partii s dochovanou harmonií zástavby
a krajinného rámce, proto rozšiřování výstavby v tomto cenném území není z hlediska krajinného rázu
možné.
•
Omezení možnosti plošného rozvoje existující zástavby – rozsah navržené plochy odpovídá
plošnému rozvoji existující zástavby, což je v rozporu s touto podmínkou.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Podle ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona může zastupitelstvo obce vydat územní plán (nebo jeho
změnu) pouze po ověření, že není v rozporu mimo jiné se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledky
řešení rozporů. Zde tedy návrh změny č. 1 musí respektovat stanoviska dotčených orgánů, na tomto je
ostatně postaven celý proces pořizování územně plánovací dokumentace. Stanoviska dotčených
orgánů jsou tedy v procesu pořízení územního plánu závazná.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá vlastník žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu, v tom tedy návrh změny č. 1 žádným
způsobem nezasahuje do vlastnických práv.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Námitka č. 12
Podatelé:

Szotkowská Andrea, č. p. 217, 73997 Hrádek
Szotkowski Daniel Ing., č. p. 217, 73997 Hrádek

Datum
podání:

5. 12. 2017

Text
námitky:

Nesouhlasím s vypuštěním návrhu II. odůvodnění změny č. 1 ÚP obce Vendryně, dokumentu textová
část II.A strana 23-24. Podatel požaduje aby pozemek byl navržen do zastavitelného území - plocha BV
s novým vymezením.(viz přílohač. 1)
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Dotčené
území

p. č. 3615/13 v k. ú. Vendryně

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání dle § 53 odst.
1 stavebního zákona a navrhli námitce vyhovět a vymezit na části pozemku p. č. 3615/13 vzdálenějšího
od vodoteče a navazujícího na hranici zastavěného území, zastavitelnou plochu bydlení, neboť mají za
to, že cílem územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území dle ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Omezením rozsahu původně
navrhované plochy 1/Z7 dochází ke zmírnění zásahů do veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a
krajiny a při tom umožňují minimální rozvoj výstavby v dané lokalitě, kde nejsou navrhovány v platném
územním plánu žádné nové zastavitelné plochy a zastavěné území je zcela využito, jsou tedy naplněny
předpoklady pro možnost vymezení nové plochy pro bydlení. Také s ohledem na to, že obec Vendryně
nemá doporučený 20% převis nabídky zastavitelných ploch, a to vytváří negativní dopady v podobě
vyšší ceny pozemků.
Návrh mohl vypadat takto:

V rámci projednání návrhu rozhodnutí o námitkách však dotčený orgán na úseku ochrany přírody a
krajiny na svém nesouhlasném stanovisku k této ploše uplatněném v rámci projednání dle §50
stavebního zákona ze dne 21. 12. 2016 trval.
Dále dotčený orgán uvedl, že trvá na svém vydaném stanovisku. Doporučený 20 % převis nabídky
zastavitelných ploch je z hlediska ochrany krajinného rázu a ochrany nezastavěného území vhodnější
vymezovat v souladu se studií KR, tj. v území zařazeném do IV. kategorie lokality se zástavbou při
splnění dalších ochranných podmínek uvedených ve studii KR.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tzv. SEA je jen podkladem pro tvorbu opatření obecné povahy,
není pro stanovisko dotčeného orgánů závazná, v tomto případě, si dotčený orgán vytvořil vlastní
odbornou úvahu a má za to, že Plocha 1/Z7 je v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu
v rámci oblasti i místa krajinného rázu, zejména v rozporu se zásadami:
•
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích kultivované zemědělské
podhorské krajiny – výstavba ve svahu by zcela potřela estetický význam porostů dřevin, který se
významně podílí na přírodní a estetické hodnotě krajinného rázu, utváří harmonii měřítka a vztahů v
krajině.
•
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické
struktury) a do kontaktu se zastavěným územím – plocha není situována do zastavěného území, na
zastavěné území sice jižní částí navazuje, ale jedná se o neúměrný zásah do volné nezastavitelné
krajiny. Tak nadměrný zásah se neslučuje s významem této zásady.
•
Omezení stavební činnosti v cenných partiích s dochovanou harmonií zástavby a krajinného
rámce na stavby zachovávající dimenze, měřítko a hmoty tradiční architektury – svažitou louku
lemovanou porostem a vodním tokem lze považovat za cennou partii s dochovanou harmonií zástavby
a krajinného rámce, proto rozšiřování výstavby v tomto cenném území není z hlediska krajinného rázu
možné.
•
Omezení možnosti plošného rozvoje existující zástavby – rozsah navržené plochy odpovídá
plošnému rozvoji existující zástavby, což je v rozporu s touto podmínkou.
Toto stanovisko podpořily i nadřízené orgány v rámci řešení rozporu, kdy krajský úřad jako nadřízený
orgán Krajský úřad dne 9. 6. 2017 pod č. j. MSK 55504/2017 oznámil obci Vendryně výsledek řešení
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rozporu, kdy závěrem bylo, že krajský úřad neshledal stanovisko dotčeného orgánu vadným a nenašel
žádný zákonný zájem na vymezení zastavitelných ploch.
Podle ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona může zastupitelstvo obce vydat územní plán (nebo jeho
změnu) pouze po ověření, že není v rozporu mimo jiné se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledky
řešení rozporů. Zde tedy návrh změny č. 1 musí respektovat stanoviska dotčených orgánů, na tomto je
ostatně postaven celý proces pořizování územně plánovací dokumentace. Stanoviska dotčených
orgánů jsou tedy v procesu pořízení územního plánu závazná.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení
jeho pozemku do zastavitelné plochy. S nabytím pozemku totiž nenabývá vlastník žádné „právo
stavět“, ale může ho plně využívat dle stávajícího stavu, v tom tedy návrh změny č. 1 žádným
způsobem nezasahuje do vlastnických práv.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit nezastavěné
území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona a také krajinu, jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutím krajského úřadu ze dne 25. 7. 2016 č. j. MSK 69280/2016 byla zrušena část
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek týkající se pozemku p. č. 3615/13 v k. ú. Vendryně. Pořizovatel
dále doplňuje:

Námitka č. 23 (uplatněná v rámci projednávání územního plánu Vendryně)
Podatel:

Szotkowská Andrea, č.p. 217, 73997 Hrádek 1/2
Szotkowski Daniel Ing., č.p. 217, 73997 Hrádek

Datum:

9. 7. 2014

Text
námitky:

Podatelé jsou vlastníci pozemku p.č. 3615/13, trvalý travní porost v k.ú. Vendryně, obec Vendryně.
Tuto nemovitost podatelé momentálně využívají k zemědělské činnosti a na základě písemné
připomínky vznesené dne 28.6.2013 v rámci připomínkového řízení k územnímu plánu obce Vendryně
měli a mají záměr na části pozemku p.č. 3615/13 provést stavbu rodinného domu.
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatelé tímto podávají proti
předmětnému návrhu územního plánu obce Vendryně v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující námitku:
Námitka:
Nesouhlasíme s odstraněním zastavitelného území, v kterém se nacházel pozemek podatelů se
záměrem stavby rodinného domu, který momentálně využívají k zemědělské činnosti. Podatelé
požadují aby pozemek byl navržen do zastavitelného území - plocha BV.
Odůvodnění:
Dne 28.6.2013 byla na OÚ v rámci připomínkového řízení vznesena připomínka k záměru výstavby
rodinného domku na p.č. 3615/13 a následně 19.11.2013 bylo na MěÚ Třinec, stavební úřad podána
žádost pod sp.zn. MěÚT/59060/2013/SŘaÚPA/es o vydání územního rozhodnutí na stavbu seníku na
parc.č. 3615/13. Dne 20.3.2014 bylo rozhodnuto na MěÚ Třinec, stavební úřad o umístění stavby
seníku na par. č. 3615/13.
Obec Vendryně je rodná obec p. Daniela Szotkowského, a jeho dlouhodobý záměr výstavby rodinného
domku na pozemku p.č. 3615/13 je citovou záležitostí.
Změnou územního plánu by došlo také k znehodnocení ceny pozemku p.č. 3615/13.
Plocha požadovaného pozemku je viditelně zakreslena v originálu výřezu z hlavního výkresu urbanistické studie ze dne 24.4.2014. Tudíž architekt ji bral jako podstatnou, protože se objevuje v
urbanistické studii. Navržena plocha zadavatelem územního plánu byla pravděpodobně zrušena
odborem ZP a zemědělství Třinec.

Území dotčené námitkou v návrhu územního plánu Vendryně:
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Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:

Pozemek p. č. 3615/13 v k. ú. Vendryně nebyl nikdy v návrhu územního plánu Vendryně vymezen jako
zastavitelná plocha určená k výstavbě rodinného domu.
Územní plán nemůže měnit účinky dříve vydaných územních rozhodnutí, tedy pokud je územní
rozhodnutí na stavbu seníku pravomocné, má ten, jemuž tím vzniklo právo seník postavit toto právo
bez ohledu na podobu územního plánu.
Nové plochy pro bydlení představující v územním plánu Vendryně rozlohu cca 19 ha, na kterých lze
realizovat rodinné domy představují, za výše uvedeného předpokládaného rozsahu plochy pro rodinný
dům (1 000 - 1 200 m2), kapacitu pro cca 158 – 190 rodinných domů jsou vymezeny již v dostatečném
rozsahu. Tato kapacita představuje reálnou potřebu nových ploch pro bydlení bez doporučeného
převisu nabídky ploch, je tedy naplněn bezezbytku i zákonný požadavek na ochranu nezastavěného
území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v dostatečném rozsahu s ohledem na potenciál daného
území a ochranu hodnot daného území.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující
pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním zájmům, neboť
cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Veřejným zájmem je zde ochrana nezastavěného
území a hodnot, jakou je volná krajina a dále zemědělského půdního fondu, neboť v území jsou
realizována meliorační zařízení, která jsou také významnou investicí do zemědělské půdy, kterou je
nutné zohlednit a chránit před znehodnocením. V neposlední řadě je zde nutné zmínit ochranu
vodního toku, který se v blízkosti předmětného pozemku nachází.
O urbanistické studii ze dne 24. 4. 2014 v tomto území, není pořizovateli po prověření nic známo,
žádná studie není evidována ani zpracována. Ani v návrhu pro projednání dle § 50 stavebního zákona
nebyly pozemky navrženy, jako zastavitelné plochy bydlení.
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