Příloha Zprávy o uplatňování ÚP Mutěnice

V Y H O D N O C E N Í
V Y J Á D Ř E N Í ,

S T A N O V I S E K

A

P Ř I P O M Í N E K

uplatněných při projednávání
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice
pořadové číslo zprávy: 1
posuzované období: 2/2016–11/2020
(dále také „Zpráva“)
ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále také „stavební zákon“)

Č.

NÁZEV SUBJEKTU

DORUČENO

Č. J. /Sp. Zn.
ZE DNE

DOTČENÉ ORGÁNY
1.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně

04.01.2021

2.

Městský úřad Hodonín
Odbor životního prostředí

19.01.2021

3.

Ministerstvo dopravy České republiky

15.01.2021

4.

Ministerstvo obrany
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Sekce nakládání s majetkem

13.01.2021

5.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

05.01.2021

S-KHSJM 69134/2020
KHSJM 70800/2020/HO/HOK
04.01.2021
MUHOCJ 3907/2021 OŽP
MUHO 6720/2012 OŽP
18.01.2021
MD-843/2021-910/2
MD/843/2021/910
13.01.2021
SpMO 1219-59/2021-1150
106946/2021-1150-OÚZ-BR
12.01.2021
MPO 723998/2020
04.01.2021

KRAJSKÝ ÚŘAD
6.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

14.01.2021

7.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí

04.01.2021

JMK 5332/2021
S-JMK 171105/2020
13.01.2021
JMK 101/2021
S-JMK174571/2020 OŽP/Dub
04.01.2021

OPRÁVNĚNÍ INVESTOŘI
8.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

22.12.2020

9.

MERO ČR, a. s.,

04.01.2021

10.

MND, a. s.,

22.01.2021

11.

NET4GAS, s.r.o.

04.01.2021

Zpracoval: Městský úřad Hodonín
Odbor rozvoje města – úřad územního plánování
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín
leden 2021
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Č.

Č. J. /Sp. Zn.
ZE DNE

NÁZEV A ADRESA SUBJEKTU

DOTČENÉ ORGÁNY

1.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno

VYJÁDŘENÍ
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany veřejného
zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ustanovení § 82
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 55
odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „správní řád“), vydává toto vyjádření:

S-KHSJM 69134/2020
KHSJM 70800/2020/HO/HOK
04.01.2021

VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ

I.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně

Vzato na vědomí.

nemá námitek
k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Mutěnice
v uplynulém období 2/2016–11/2020
a k vyplývajícímu závěru, dle něhož bude pořizována změna
územního plánu Mutěnice.
II.
Současně však KHS JmK v návaznosti na pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu doporučuje v rámci prověřování
možnosti rozšíření plochy pro bydlení na pozemcích parc. č. 11783
a 11784 stanovit požadavek na prověření územní studií dle § 30
stavebního zákona, v níž bude

Doporučení je respektováno. Požadavek bude zohledněn v návrhu
změny územního plánu.
Návrh Zprávy byl v tomto smyslu upraven.
Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního
plánu byl tento požadavek doplněn (bod 4.21).

Toto doporučení KHS JmK odůvodňuje tím, že dle ustanovení § 77
odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. musí mimo jiné žadatel o vydání
územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného
souhlasu ke stavbě bytového a rodinného domu do území
zatíženého zdrojem hluku předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví pro účely vydání závazného stanoviska podle § 77
odst. 1 protokol o měření hluku provedeném podle § 32a zákona
č. 258/2000 Sb. nebo hlukovou studii a návrh opatření k ochraně
před hlukem.
Vzhledem k tomu, že územní studie dle ustanovení § 30 odst. 1
stavebního zákona navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých
funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability, které by mohly významně
ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich
vybraných částí, považuje KHS JmK za účelné, aby požadavky
stanovené § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. byly naplněny
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společně pro celou plochu a aby byla případná protihluková
opatření řešena komplexně.

Z vyhodnocení vyplývá požadavek na úpravu Zprávy.
Městský úřad Hodonín
Odbor životního prostředí
2.
Národní třída 25
695 35 Hodonín
VYJÁDŘENÍ
Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle
následujících hledisek:
1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody).
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen
vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák.
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Vlastní vyjádření:
ad 1)
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
ke zprávě o uplatňování Územního plánu Mutěnice, jehož součástí
jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Mutěnice,
požadujeme, aby koncepce ÚSES byla řešena odborně způsobilou
osobou.
ad 2)
Stanovisko vodoprávního úřadu:
ke zprávě o uplatňování Územního plánu Mutěnice v uplynulém
období 2/2016-11/2020, jehož součástí jsou pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP Mutěnice, nemáme
připomínek.
ad 3)
ke zprávě o uplatňování Územního plánu Mutěnice v uplynulém
období 2/2016-11/2020, jehož součástí jsou pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP Mutěnice, nemáme
připomínek.
ad 4)
Z hlediska ochrany ovzduší:
Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu
jeho pořizování vydává dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor ŽP).
ad 5)
Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:

MUHOCJ 3907/2021 OŽP
MUHO 6720/2012 OŽP
18.01.2021
VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako
příslušný orgán ochrany ovzduší uplatnil své vyjádření (viz níže).

Vzato na vědomí.
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ke zprávě o uplatňování Územního plánu Mutěnice v uplynulém
období 2/2016-11/2020, jehož součástí jsou pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP Mutěnice, nemáme
připomínek.
ad 6)
Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích:
Vzato na vědomí.
Není připomínek.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

3.

Ministerstvo dopravy České republiky
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

MD-843/2021-910/2
MD/843/2021/910
13.01.2021

VYJÁDŘENÍ
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu
své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje
svěřených odvětví.
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním
plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), Ministerstvo dopravy, jako
dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle
§ 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d)
zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dráhách“), podle § 88 odst. 1 písm. k) a l)
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů, ke zprávě o uplatňování
územního plánu Mutěnice.

VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ

Drážní doprava
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná Vzato na vědomí.
železniční trať č. 255 Hodonín – Zaječí, která je ve smyslu § 3 Železniční trať včetně jejího ochranného pásma platný územní plán
zákona o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. zahrnuje.
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle tohoto
zákona.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, letecké a vodní Vzato na vědomí.
dopravy neuplatňujeme ke zprávě o uplatňování územního plánu
Mutěnice připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované
zájmy.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

4.

Ministerstvo obrany
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Sekce nakládání s majetkem
Tychonova 1
160 01 Praha 6

VYJÁDŘENÍ
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona
o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany
č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění,
se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje:
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vzato na vědomí.
nemá Ministerstvo obrany připomínky.
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem
pro zpracování změny územního plánu, Ministerstvo obrany
uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této
změny.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva
obrany:
- OP RLP – Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb.
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren,
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může
být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany
vymezené území a
územního plánu do
Ministerstva obrany
výkresu.

požaduje respektovat výše uvedené
zapracovat do textové části návrhu
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
a do grafické části - koordinačního

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP
jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační,
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů
a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…)
.
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím

Požadavek je respektován. Požadavek bude zohledněn v návrhu
změny územního plánu.
Návrh Zprávy byl v tomto smyslu upraven. Návrh Zprávy byl v tomto
smyslu rozšířen (kapitola A.1.13) a závěr (Z24) byl v tomto smyslu
doplněn. Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny
územního plánu byl tento požadavek doplněn (bod 45).
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Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří
neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich
respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě
na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro úplné
a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP.
Z vyhodnocení vyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

5.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
110 15 Praha 1

MPO 723998/2020
04.01.2021

VYJÁDŘENÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci
ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2
zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 55
odst. 1 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se k návrhu
Zprávy o uplatňování územního plánu Mutěnice vyjadřuje
následovně:

VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ

Ze Zprávy o uplatňování ÚP nevyplynula potřeba nových
zastavitelných ploch. Pořízení Změny č. 1 územního plánu bude
vyvoláno zejména potřebou sladit územní plán s Politikou
územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje a s platnou legislativou a aktualizovat územně analytické
podklady a zastavěné území a také potřebou upravit regulativy
využití území některých ploch. Nicméně pořizovatel eviduje rovněž
20 podnětů na změnu funkčního využití ploch, z nichž převážná
většina pozemků se nachází mimo výhradní ložisko lignitu č.
3138801 Hodonín – Břeclav, ropy a zemního plynu č. 3267900
Mutěnice 21 a zemního plynu č. 3264600 Poddvorov – východ –
PZP, netěžený dobývací prostor č. 40128 Dolní
Bojanovice V i mimo chráněná ložisková území č. 3870000
Hodonín, č. 13850000 Dubňany, č. 26790000 Mutěnice,
č. 08307100 Dolní Bojanovice, č. 40010000 Dolní Bojanovice –
PZP a č. 25960000 Dolní Bojanovice I. Pouze na pozemcích
parc. č. 6834/1 a 1537/2 spadajících do výhradního ložiska
Hodonín – Břeclav bude prověřeno vymezení plochy s rozdílným
způsobem využití za účelem doplňkových staveb k zóně obytné.
Také naplnění těchto záměrů je plně v souladu s Regionálním
přehodnocením zásob lignitu v Jihomoravském lignitovém revíru
z roku 2012.
S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Mutěnice souhlasíme.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

Vzato na vědomí.
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KRAJSKÝ ÚŘAD

6.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

JMK 5332/2021
S-JMK 171105/2020
13.01.2021

STANOVISKO A VYJÁDŘENÍ

VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ
STANOVISKA A POŽADAVKŮ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), obdržel dne 15.12.2020 „Návrh
Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Mutěnice“ (dále též
návrh zprávy), pořizovatelem je Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje
města. Součástí návrhu zprávy jsou pokyny pro zpracování změny
územního plánu. Na projednání návrhu zprávy se podle ustanovení §
55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) použije přiměřeně
ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona.
OÚPSŘ uplatňuje ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona
k návrhu zprávy ve smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona
následující stanovisko a dále ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního
zákona uplatňuje vyjádření s požadavky na obsah změny
územního plánu vyplývajícími z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů.
Zpráva obsahuje vyhodnocení uplatňování územního plánu Mutěnice
za období 02/2016–11/2020. Z vyhodnocení této zprávy vyplývá
požadavek na pořízení změny č. 2 Územního plánu Mutěnice.
A. stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný Vzato na vědomí.
dle ust. § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na
základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí neuplatňuje požadavek na
vyhodnocení vlivů změny Územního plánu Mutěnice na životní
prostředí.
Odůvodnění:
„Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice“ (posuzované
období: 02/2016–11/2020) nestanoví rámec pro budoucí povolení
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení §
10a a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů, oznamovatelů
konkrétních záměrů uvedených v § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a
následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které
upravují posuzování záměrů.
B. Požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající
z právních předpisů a územně plánovacích podkladů
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem Vzato na vědomí.
k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst. 2
vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad
obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo
stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Hodonín, OŽP.
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2. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů.
Vzato na vědomí.
3. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně
ZPF)
OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(ZPF) příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF
v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje
vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Mutěnice“ obsahujícího pokyny pro zpracování změny č. 2
Územního plánu Mutěnice s požadavky na obsah změny
územního plánu.
Při zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Mutěnice je Požadavek bude zohledněn v návrhu změny územního plánu.
nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně
ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením.
Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu s účinností od 15.11.2019 dále
upravuje v ust.:
-

§ 3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu,

-

§ 5 obsah zdůvodnění navrhovaného řešení,

-

§ 9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení
důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací
dokumentace.

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. Vzato na vědomí.
a) zákona o ochraně ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2
zákona o ochraně ZPF k Návrhu změny č. 2 Územního plánu
Mutěnice na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v
odůvodnění návrhu změny územního plánu.
V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa Vzato na vědomí.
a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality
s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního
prostředí.
OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona Vzato na vědomí. Požadavek bude zohledněn v návrhu změny
o ochraně ZPF k plochám v platné ÚPD bylo uplatněno vždy územního plánu.
ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání
potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného nezemědělského
využití. Z tohoto pohledu je tedy třeba i změnu funkčního využití
opětovně záborově vyhodnotit a řádně zdůvodnit ve smyslu zákona
o ochraně ZPF, je-li ZPF dotčen.
OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF Vzato na vědomí. Požadavek bude zohledněn v návrhu změny
účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany územního plánu.
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust.
§ 4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch,
které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci,
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pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně
jejich využití.
4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“):
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a Vzato na vědomí.
odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona sděluje, že
k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Mutěnice“ nemá připomínky.
Orgán ochrany přírody současně sděluje, že pod č.j. JMK 101/2021 Vzato na vědomí.
vydal samostatně dne 04.01.2021 v souvislosti s Návrhem změny č.
2 Územního plánu Mutěnice stanovisko dle § 45i téhož zákona, ve
kterém vyloučil významný vliv záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 Vzato na vědomí.
odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona uplatňuje vyjádření
k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice“
za období 02/2016–11/2020 obsahujícího pokyny pro zpracování
změny č. 2 Územního plánu Mutěnice s požadavky na obsah změny
územního plánu.
Při zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Mutěnice je Vzato na vědomí. Požadavek bude zohledněn v návrhu změny
nutno postupovat v souladu se základním požadavkem územního plánu.
na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší.
Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a
ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou
zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je
nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší,
průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných
komunikací apod.
6. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ Vzato na vědomí.
JMK OD), jako dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění a za použití ustanovení
§ 4 odst. 2 stavebního zákona neuplatňuje k „Návrhu Zprávy o
uplatňování ÚP Mutěnice“ za období 02/2016 až 11/2020 z hlediska
řešení silnic II. a III. třídy žádné připomínky.
KrÚ JMK OD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
uplatňuje následující požadavek na obsah změny ÚP Mutěnice:
• Rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení u silnice II/380
v lokalitě u čerpací stanicí PHM Chemis bude z hlediska řešení
silnice II/380 navrhováno s podmínkou omezení dopravní
obsluhy jednotlivých nemovitostí přímo ze silnice II. třídy.

Požadavek je respektován. Požadavek bude zohledněn v
návrhu změny územního plánu.
Návrh Zprávy byl v tomto smyslu upraven.
Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního
plánu byl tento požadavek doplněn (bod 4.22).

• KrÚ JMK OD dále z hlediska vyhodnocení souladu ÚP Mutěnice Vzato na vědomí.
s nadřazenou ÚPD kraje upozorňuje na další záměry vyplývající Viz vypořádání požadavku odboru územního plánování
z platných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR a stavebního řádu (níže bod č. 8).
JMK) z hlediska koncepce rozvoje cyklistické dopravy
neuvedené v návrhu zprávy o uplatňování ÚP Mutěnice.
Správního území obce Mutěnice se týkají cyklistické koridory
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označené jako „Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice –
Hodonín“ a „Janův hrad – Mutěnice – Vracov“.
7. Vyjádření odboru kultury a památkové péče, z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský
úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve
kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejdeli o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c).
V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského Vzato na vědomí.
úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
8. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska
stavebního zákona:
OÚPSŘ konstatuje, že kapitola C. Vyhodnocení souladu územního
plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem je zpracována dostatečným
způsobem, OÚPSŘ však požaduje do kapitoly doplnit záměry
rozvoje cyklistické dopravy Jihomoravského kraje vyplývající z
platných ZÚR JMK a neuvedené v „Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Mutěnice“. Správního území obce Mutěnice se týkají cyklistické
koridory označené jako „Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice –
Hodonín“ a „Janův hrad – Mutěnice – Vracov“, v Návrhu změny č. 2
ÚP Mutěnice je nutno vyhodnotit vedení cyklodopravy, případně
cyklokoridory doplnit. Dle požadavků odboru regionálního rozvoje
jako garanta cyklodopravy na území Jihomoravského kraje je nutno
u mezinárodních a krajských koridorů procházejících katastrálním
územím dané obce prověřit územní podmínky pro vymezení
koridorů pro vedení těchto cyklistických tras v návaznosti na
sousední katastrální území jednotlivých obcí s ohledem na možnost
vyloučení motorové dopravy.
Návrh vedení nových cyklotras a cyklostezek musí být v souladu s
Technickými podmínkami Ministerstva dopravy, Navrhování
komunikací pro cyklisty, TP 179 z roku 2017 a s Koncepcí rozvoje
cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023, která byla
schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v únoru 2016. V
tomto dokumentu jsou uvedeny trasy mezinárodních, národních a
plánovaných krajských cyklokoridorů řešících dopravní a turistické
napojení v Jihomoravském kraji. Kompletní verze Koncepce rozvoje
cyklistiky v JMK 2016–2023 je k dispozici na webových stránkách
Jihomoravského
kraje
(http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=262489&TypeID=2).

Požadavek je respektován. Návrh Zprávy byl v tomto smyslu
v kapitole C.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem rozšířen o
poslední odrážku a závěr (Z29) byl v tomto smyslu doplněn.
Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního
plánu byl tento požadavek doplněn (bod 41).

Předmětný požadavek je mimo podrobnost příslušející
územnímu plánu. Jedná se o podrobnost, kterou územní plán
ve svém měřítku neřeší. Technické parametry komunikace pro
cyklisty je nutné řešit v dokumentaci pro územní řízení.

Kapitola B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající
z územně analytických podkladů (ÚAP) vyhodnotila problémy
k řešení v územním plánu vyplývající z aktualizace ÚAP ORP Vzato na vědomí.
Hodonín a z aktualizace ÚAP Jihomoravského kraje a konstatuje,
že z ÚAP ORP Hodonín nevyplývají žádné nové problémy k řešení,
problémy vyplývající z ÚAP Jihomoravského kraje budou prověřeny
v rámci změny ÚP Mutěnice. OÚPSŘ nemá ke kapitole připomínky.
Z vyhodnocení vyplývá požadavek na úpravu Zprávy.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
JMK 101/2021
Odbor životního prostředí
7.
S-JMK 174571/2020 OŽP/Dub
Žerotínovo náměstí 3
04.01.2021
601 82 Brno
STANOVISKO
VYHODNOCENÍ A VYPOŘADÁNÍ STANOVISKA
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako Vzato na vědomí.
orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4
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písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti
Městského úřadu Hodonín v postavení pořizovatele ÚP Mutěnice,
podané dne 15.12.2020, možnosti vlivu výše uvedené koncepce
na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený
záměr
nemůže mít významný vliv
na evropsky významné lokality Hodonínská doubrava
(CZ0621025), Kapánsko (CZ0620177), Bílý kopec u Čejče
(CZ0623035) ani na ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko
(CZ0621026) nacházející se v působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

OPRÁVNĚNÍ INVESTOŘI
8.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

2/Ho/20/3838
18.12.2020

PŘIPOMÍNKY

VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

K oznámeni o projednáni návrhu zprávy o uplatňování ÚP Mutěnice
sdělujeme následující:
1. V Obci Mutěnice VaK Hodonín, a. s. provozuje vodovodní řady Vzato na vědomí.
a vodovodní přivaděč „P6“ PE 250.
2. Kanalizaci v obci Mutěnice VaK Hodonín, a. s. nevlastni, ani Vzato na vědomí.
neprovozuje.
3. Veřejný vodovod, vodovodní přivaděč a kanalizace jsou veřejně Vzato na vědomí.
– prospěšné stavby, které je nutno plně respektovat včetně
ochranných a manipulačních pásem.
4. Ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění Vzato na vědomí. Zákonné limity (např. zmíněná ochranná
zákon 274/20015Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou pásma) budou zohledněna v návrhu změny územního plánu.
potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
• vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm
včetně, 1,5 m
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm,
2,5 m
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad
200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšuji o 1,0 m.
5. U nově navržených ploch a rozšíření objektů respektovat Vzato na vědomí. Zákonné limity (např. zmíněná ochranná
a manipulační pásma) budou zohledněna v návrhu změny
ochranná a manipulační pásma stávajících zařízení.
územního plánu.
6. Dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními Vzato na vědomí. Zákonné limity (např. zmíněný manipulační
řady (pruh o celk. šířce 5,0 — 6,0 m nad trasou přívodního prostor nad přívodními řady) budou zohledněna v návrhu změny
vodovodního (a kanalizačního) potrubí sloužící ke vstupu územního plánu.
pověřených pracovníků provozovatele vodovodu (a kanalizace),
včetně provozní techniky, na výše uvedené pozemky, z důvodu
provádění opravy, rekonstrukce či údržby tohoto potrubí).
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7. Je nutno respektovat i PRVK jihomoravského kraje.

Vzato na vědomí. Plán rozvoje vodovodů a kanalizace
Jihomoravského kraje (dále také jen PRVK) bude zohledněn
v návrhu změny územního plánu.

Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

9.

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou

2021/000001/1
04.01.2021

PŘIPOMÍNKY
VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel), Armaturní šachta Vzato na vědomí.
s technologickým zařízením.
Jako oprávněný investor dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb.
uplatňujeme k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Mutěnice, který obsahuje pokyny pro pořízení změny ÚP, tyto
připomínky:
1)

Do ÚPD požadujeme zakreslit ochranné pásmo ropovodu Vzato na vědomí. Ochranné pásmo platný územní plán jakožto
(300 m na každou stranu) stanovené vládním nařízením zákonný limit vymezuje.
č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních
zákona č. 161/2013 Sb.), kdy na provádění činností
v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/199
Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204. jev
poskytujeme v rámci ÚAP.

2)

Požadujeme všechny rozvojové plochy v uvedeném
ochranném pásmu ropovodu podmínit projednáním
a odsouhlasením provozovatelem zařízení. Požadavek
vychází z ustanovení § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.

3)

ZÚR JMK vymezují koridor DV1 pro zdvojení ropovodu Družba Vzato na vědomí. Koridor pro zdvojení ropovodu Družba platný
(připolož/zkapacitnění), požadujeme zapracovat a respektovat územní plán respektuje a vymezuje jej jako veřejně prospěšnou
stavbu ozn. T29
tento koridor pro veřejně prospěšnou stavbu.

Vzato na vědomí. Předmětná připomínka směřuje spíše
k procesním úkonům v rámci správního řízení, kterým se povoluje
samotná stavební činnost, umisťují stavby, zemní práce, zřizují
skládky a uskladňuje materiál v ochranném pásmu produktovodu.
Povolování a umisťování staveb není předmětem Zprávy ani
související změny územního plánu.

Žádáme o zaslání návrhu změny územního plánu pro veřejné Vzato na vědomí. Návrh změny územního plánu Vám bude
v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením
projednání.
§ 52 odst. 1 a § 23a odst. 1 stavebního zákona doručen.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

10.

MND, a. s.
Úprkova 807/6
695 01 Hodonín

1136/20
V/2020/619
20.01.2021

PŘIPOMÍNKY
VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
k Vašemu Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Mutěnice sdělujeme, že v katastrálním území obce
Mutěnice jsou v dokumentaci evidovány zájmová území a technická
zařízení MND a.s.:
Vzato na vědomí.
- PÚ Svahy Českého masívu
- PÚ Vídeňská pánev Vlll
- DP Mutěnice I
- CHLÚ Mutěnice, CHLÚ Dolní Bojanovice I
- Těžební středisko (TS) Mutěnice 21,
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-

Exp. plynovod DN50 PN40 z TS Mutěnice 21
VN el. přípojka TS Mutěnice 21
Nefunkční plynovod Lužice - Dubňany
Sonda Mu21
Likvidované vrty Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu11, Mu19, Mu10, P21,
P64, P73, P77, P72
Přikládáme mapu 1 : 25000 se zákresem zájmových území a vrtů
a mapu 1:5000 se zákresem tech. zařízení MND a.s. V provozu je
sonda Mu21, TS Mutěnice 21, exp. plynovod DN50 PN40 z TS
Mutěnice 21, VN el. přípojka TS Mutěnice 21.
Bezpečnostní pásmo sondy Mu21 s tlakem na ústí do 10MPa včetně
je stanoveno na 75m.
Ochranné pásmo technologických objektů činí 4m na každou stranu
od objektu.
Bezpečnostní pásmo technologických objektů činí 20m na každou
stranu od objektu.
Ochranné pásmo plynovodu DN50 PN 40 je dle §68 zák. 458/2000
Sb. stanoveno na 2m na obě strany.
Bezpečnostní pásmo plynovodu DN50 PN 40 je dle §69 zák.
458/200 Sb. stanoveno na 8m na obě strany.
Ústí likvidovaných sond jsou hermeticky uzavřena, a proto nad nimi
nedoporučujeme umisťovat stavby, ani výsadbu hluboce kořenících
rostlin (stromů).
Nefunkční plynovod DN100 PN25 Lužice - Dubňany je několikrát
přerušen. V případě jeho nalezení kontaktujte technologickou
službu MND a.s. Ing. Michala Mardzina operativně bude rozhodnuto
o způsobu likvidace jeho části.
Zemní VN kabel 22kV má dle Zákona č. 458/2000 Sb.
(Energetického zákona), § 46 ochranné pásmo 1 m po obou
stranách kabelu.
Z vyhodnocení nevyplývá požadavek na úpravu Zprávy.

11.

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.

NET4GAS, s.r.o.
Na hřebenech II 1718/8
140 00 Praha – Nusle

Sp. zn.: 11799/20/OVP/Z
18.12.2020

PŘIPOMÍNKY
VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Na základě Vašeho oznámení projednání „Návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Mutěnice" ze dne 15.12.2020 Vaše
č.j.: MUHOCJ 78122/2020 Vám sdělujeme následující:
Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu Vzato na vědomí.
stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS,
s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS,
s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
1. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro Vzato na vědomí.
uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m
a bezpečnostní pásmo na 150 m pro DN 500 a na 200 m pro DN
700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je
ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných
kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost
anodového uzemnění 100 m na všechny strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je
pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
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Ochranné pásmo elektropřípojky je 4 m kolmé vzdálenosti
od půdorysu kabelu na obě strany.
2. Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "Moravia – VTL Vzato na vědomí.
plynovod Tvrdonice - Libhošť'. Linie trasy připravovaného
plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou
hnědé barvy.
3. Záměr liniové stavby je součástí platné Politiky územního Vzato na vědomí.
rozvoje České republiky, část Koridory a plochy technické
infrastruktury – plynárenství. Záměr byl předán Krajskému úřadu
– Jihomoravský kraj, příslušnému odboru územního plánování
a stavebního řádu, ke zpracování do Zásad územního rozvoje,
kde se nyní nachází ve stavu zapracovaném do aktuální
dokumentace.
4. Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, Vzato na vědomí.
opatřený proti korozi tovární polyethylenovou izolací,
po dokončení stavby uložený po celé délce v zemi s krytím 1 m.
Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona
č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) je 4 m na obě strany
od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 160 m
na obě strany od plynovodu.
5. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou Vzato na vědomí.
pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozicí
aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové
přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz
Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č.1 (údaje
o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel
ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP
a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace
územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.
6. Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit všechny sítě Připomínka je respektována. Připomínka bude zohledněna
ve správě společností NET4GAS, s.r.o. včetně jejích v návrhu změny územního plánu.
ochranných a bezpečnostních pásem.
Návrh Zprávy byl v tomto smyslu upraven. Návrh Zprávy byl
v tomto smyslu rozšířen (kapitola A.1.13) a závěr (Z24) byl
v tomto smyslu doplněn. Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu byl tento požadavek doplněn (bod
46).
7. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu je dle zákona
Vzato na vědomí. Umisťování staveb není předmětem Zprávy
č. 458/2000 sb., energetický zákon, v platném znění, podmíněno
ani související změny územního plánu.
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele.
Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být
projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci
jednotlivě.
8. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze
Vzato na vědomí. Umisťování staveb není předmětem Zprávy
pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele
ani související změny územního plánu.
a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují.
9. K návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice
Bez připomínek k obsahu Zprávy nebo změny územního plánu.
nemáme připomínky.
Z vyhodnocení vyplývá požadavek na úpravu Zprávy.
Pozn. pořizovatele
V části „VYJÁDŘENÍ, STANOVISKO, PŘIPOMÍNKY“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla, jakkoliv ovlivněna podstata)
uplatněného vyjádření, stanoviska, připomínky (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.).
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