Odůvodnění
Územní plán Koryčany obsahuje v části Odůvodnění řešení:
- Část II/A – Odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy - jako příloha č. 3
- Grafická část je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy - jako příloha č.4, obsahuje:
- II/B-1 Koordinační výkres - část a
1: 5 000
- II/B-1 Koordinační výkres - část b
1: 5 000
- II/B-2 Výkres širších vztahů
1: 100 000
- II/B-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část a
1: 5 000
- II/B-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část b
1: 5 000
- II/B-4 Technická infrastruktura – Vodní hospodářství - část a
1: 5 000
- II/B-4 Technická infrastruktura – Vodní hospodářství - část b
1: 5 000
- II/B-5 Technická infrastruktura – Energetika, Spoje - část a
1: 5 000
- II/B-5 Technická infrastruktura – Energetika, Spoje - část b
1: 5 000

Postup při pořízení územního plánu
O pořízení Územního plánu Koryčany rozhodlo Zastupitelstvo města Koryčany na svém 13. zasedání
konaném dne 14.5.2009. Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určilo pana starostu
Ing. Miroslava Máčela zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Koryčany. Rada
města Koryčany na svém zasedání dne 8.6.2009 pod číslem jednacím RM 13/4/2009 schválila žádost
o pořizování Územního plánu Městským úřadem Kroměříž, odborem rozvoje města, jako úřadem
územního plánování.
Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města, oznámil dne 15.1.2010 veřejnou vyhláškou
projednání návrhu Zadání územního plánu Koryčany. V souladu s ustanovením § 20 odstavce 2
a § 47 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, byl návrh zadání územního plánu vystaven od 15.1.2010 do 18.2.2010
na Městském úřadě Koryčany a u pořizovatele na Městském úřadě Kroměříž. Dotčené orgány státní
správy byly obeslány jednotlivě. Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím
a krajskému úřadu. V této době mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a krajský úřad
požadavky na obsah změny vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního
předpisu. Dne 12.2.2010 byla podána připomínka Ing. Jana Kostihy, byla doplněna dne 3.3.2010.
Dne 23.2.2010 seznámil pořizovatel určeného zastupitele se stanovisky dotčených orgánů,
na základě uplatněných požadavků a podnětů tyto zapracoval pořizovatel společně s určeným
zastupitelem do zadání. Sousední obce dle § 47 odst. 2 stavebního zákona neuplatnily u pořizovatele
žádné podněty. Zadání územního plánu Koryčany bylo schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva
města Koryčany dne 25.2.2010. Zpracovatelem územního plánu Koryčany je Ing. arch. Leopold
Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, Zlín. V průběhu zpracování byly předány projektantovi
schválené podněty občanů, které jsou v souladu se zadáním. Návrh územního plánu byl předán
dne 15.11.2011.
Dle § 50 odstavce 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel oznámil
místo a dobu společného jednání konaného dne 20.3.2012 na Městském úřadě Koryčany jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu a obci, pro kterou je územní plán pořizován. Dotčené orgány
vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce
uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do Návrhu
územního plánu Koryčany. Na základě připomínky obce Stupava bylo svolána pracovní schůzka
k projednání umístění plochy pro ČOV a kanalizaci z obce Stupava na k. ú. Koryčany, dne 2.4.2012
na krajském úřadě ve Zlíně. Projektant dopracuje tyto plochy do návrhu, pořizovatel seznámil s tímto
závěrem vedení obce Stupava a města Koryčany.
Dne 17.7.2012 požádal pořizovatel o posouzení návrhu územního plánu Koryčany. Dne 15.8.2012
vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, v souladu s § 51
odstavec 3 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko č.j.:KUZL44444/2012ÚP–Br.
Na základě stanoviska projektant upravil návrh územního plánu Koryčany, v souvislosti s Aktualizací
ZÚR byla dokumentace doplněna a dne 7.11.2012 pořizovatel požádal o potvrzení krajského úřadu
o odstranění nedostatků. Nadřízený orgán potvrdil stanoviskem KUZL69656/2012 ÚP-Br ze dne
26.11.2012 odstranění nedostatku ÚP Koryčany, ale upozornil na platnost novely stavebního zákona.
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Návrh k veřejnému projednání byl projektantem přepracován a bylo nařízeno veřejné projednání
na 4.6.2013. Na základě připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu, č.j.: 9330/2012/03100 ze dne
6.3.2012 a námitky ČEPRO, a.s. č.j.: 1261/PŘ/12 (SP/9758/vy/13)ze dne 20.5.2013 byl dopracován
návrh Územního plánu k datu veřejného projednání. K návrhu bylo doručeno nesouhlasné stanovisko
Městského úřadu Kroměříž a to dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 1 písm. j) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů § 29 odstavec 2 písmena c) návrh byl doplněn v části
odůvodnění a v koordinačním výkrese. Takto upravený návrh Územního plánu Koryčany byl předložen
k opakovanému veřejnému projednání dne 16.9.2013. Na základě návštěvy zástupce NET4GAS pana
Libora Tilla bylo uskutečněno jednání v Praze, kde byla upřesněna plocha SO 27 a SO 28, jejich
využití a podmínky pro povolení umístění doprovodných a hospodářských objektů.
Připomínka Vodovodů a kanalizace Hodonín, a.s. uplatněná v termínu do 7 dnů byla vyhodnocena
a na jejím základě byla uskutečněna pracovní schůzka dne 9.10.2013 v Hodoníně. Zde bylo
navrženo doplnění textové části lokalit 1, 7, 12 a 43, úprava byla provedena i v části Odůvodnění.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání a zpracovali
s ohledem na veřejný zájem návrh rozhodnutí o námitce paní Martiny Šlampové a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Koryčany, tyto rozeslal nadřízenému orgánu
a dotčeným orgánům a vyzval je k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů. Stanoviska dotčených orgánů
nebyla uplatněna.
Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel:
1. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Koryčany, § 53 odst. 4 stavebního zákona:
a) Soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009.
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 vyplývá požadavek na zpracování územního plánu Koryčany:
– V daném území podporovat rozvoj bydlení.
– Územní plán je koncipován tak, aby vytvářel předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a současně pro soudržnost společenství obyvatel obce.
– V řešení jsou stanoveny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění
ochrany nezastavěného území před neorganizovanou živelnou exploatací.
Jednotlivé republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, články
14 - 32 byly zapracovány do kapitoly II.A1. Požadavky v řešení územního plánu byly zohledněny.
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění ke dni 5.10.2012:
– Území se nenachází v žádné rozvojové ose.
– Správní území města Koryčany tj. celé řešené území územním plánem leží ve specifické oblasti
nadmístního významu N-SOB2 Litenčicko. Úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR ZK pro tuto
oblast byly v řešení územního plánu akceptovány, jako např. zpřesnění ploch a koridorů vymezených
v ZÚR ZK, prověření rozsahu zastavitelných ploch s důrazem na ty, které mohou vytvářet nové
pracovní příležitosti, stanovení pravidel a přípustných činností pro jejich využití, dále snaha o
minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území.
Z jevů schvalovaných, tj. z koridorů a ploch dopravní infrastruktury, koridorů a ploch technické
infrastruktury, ploch pro výrobu, ploch pro těžbu a ploch pro územní systém ekologické stability, jsou
na správním území města Koryčany, které je vymezeno rozsahem katastrálních území Koryčany,
Blišice, Lískovec a Jestřabice v ZÚR ZK vyznačeny:
Koridory a plochy technické infrastruktury
• P01 koridor dle PÚR ČR 2008 pro plynovod Hrušky – Příbor. Jde o zdvojení VVTL plynovodu
DN 700, PN 63, který bude v řešeném území veden přes katastrální území obcí Jestřabice,
Koryčany, Blišice, Lískovec. Koridor je v řešení územního plánu respektován, zpřesněn
a vymezen v šířce 100 m.
Územní systém ekologické stability
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• PU01 Nadregionální biocentrum NRBC 93 – Ždánický les, plocha VPO je vymezena
na katastrálním území Jestřabice a sestává ze dvou částí 93 I a 93 II. Převážná část
biocentra leží na území Jihomoravského kraje. V řešení územního plánu je NRBC 93 plně
respektováno, bylo zpřesněno a doplněno návrhovými plochami (P 85, 88, 89)
do uzavřeného tvaru.
• PU12 Nadregionální biokoridor NRBK 137 – Buchlovské lesy – Ždánický les, plocha koridoru
VPO je vymezena v jižní části katastrálního území Jestřabice. Převážná část biokoridoru
leží na území Jihomoravského kraje. V řešení územního plánu je NRBK 137 plně
respektován.
• PU99 Regionální biocentrum RBC 361 – Bradlo, plocha VPO je vymezena na katastrálním
území Jestřabice a Koryčany. V územním plánu je RBC 361 – Bradlo respektováno.
Všechny tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou vyznačeny v grafické části dokumentace
(Hlavní výkres, Koordinační výkres). Podrobněji jsou popsány v kapitole II.C18 Územní systém
ekologické stability.
Řešené území je součástí krajinného celku Chřiby a krajinného prostoru 10.1 Koryčansko. Z hlediska
základních typů krajin se jedná o krajinu lesní harmonickou. Zásady pro využívání tohoto typu krajiny
byly při řešení územního plánu rovněž respektovány a zohledněny.
V kapitole II.A2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem jsou rovněž
vyhodnoceny priority 1-14 ze ZÚR
Z vlastního návrhu územního plánu Koryčany jsou řešeny návaznosti na územně plánovací
dokumentaci sousedních obcí a respektuje požadavky na využití území přes správní hranici obce.
Zlínský kraj vydal tyto strategie a koncepce, které se týkají města Koryčany:
– Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením č. 770/Z26/04 na 26. zasedání
ZZK dne 20.10.2004),
– Plán odpadového hospodářství ZK (OZV ze dne 22.9.2004),
– Integrovaný krajský program snižování oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických
látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší ZK, vyhlášené nařízením
nařízením č. 1/2005 ze dne 07.11.2005,
– Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK,
– Územní energetická koncepce Zlínského kraje,
– Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny,
– Krajinný ráz Zlínského kraje,
– Plán oblasti povodí Moravy a Dyje,
– Aktualizovaný generel dopravy Zlínského kraje,
– Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje.
Jedním z výše uvedených a zásadních dokumentů je také Plán oblasti povodí Moravy a Dyje. Cílem
tohoto dokumentu je:
• nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních
tocích a nádržích;
• dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se vyskytly a dosáhnout
snížení obsahu živin ve vodách. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2015.
Územní plán Koryčany je zpracován v souladu s těmito uvedenými dokumentacemi. Vyhodnocení
pro zpracování územního plánu Koryčany je v kapitole II.A3 Rozvojové programy a koncepce
Zlínského kraje

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území:
Požadavkem je respektovat a navazovat v řešení územního plánu Koryčany na koncepci založenou
předchozím územním plánem (ÚPnSÚ Koryčany) a schválenými změnami.
Základem navrhované urbanistické koncepce je dodržení původní urbanistické struktury a charakteru
zástavby s respektováním rozložení jednotlivých funkčních zón.
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Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s požadavky § 58 stavebního zákona. V návrhové části
územního plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Navržené
plochy, které se vzhledem ke svému užívání mohou stát zastavitelnými, byly jako zastavitelné
vymezeny.
Podmínky pro navrhování a využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
dány zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, Vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Vyhláškou č.501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území, stejně jako podmínky vyplývající z požadavků jednotné
metodiky pro zpracování územních plánů, byly respektovány a prověřovány na několika výrobních
výborech a konzultacích v průběhu zpracování územního plánu.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Návrh Územního plánu Koryčany je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcími vyhláškami, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Návrh Územního plánu Koryčany byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních
právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek bude upraven:

1. Stanoviska dotčených orgánů a nadřízeného orgánu – společné jednání:
1.1. Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. KUZL 13703/2012, KUSP 13703/2012 ŽPZE-MU doručeno dne 18.4.2012.
a) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán
na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci k Návrhu územního
plánu Koryčany a ve smyslu ust.§ 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje kladné
stanovisko.
b) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán
na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice II/429, II/432, III/43230, III/43231,
III/43232 a III/43233.
Silnice II/432 byla zařazena usnesením Rady Zlínského kraje v roce 2007 do vybrané sítě krajských
silnic. U těchto silnic se postupně provádí úpravy a homogenizace ke zkvalitnění parametrů a tudíž
i jízdy po nich.
Dle sčítání dopravy v roce 2010 je intenzita dopravy ve 2 sčítacích úsecích na silnici II/432: 2416
a 1693 vozidel.
ÚPD uvedené silnice respektuje. Návrhem nových ploch není prodlužován průjezdní úsek
na této silnici.
K návrhu ÚP Koryčany z hlediska dopravy žádné připomínky.
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k přeloženému Návrhu územního plánu
Koryčany kladné koordinované stanovisko.
Poznámka:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
požaduje, aby byl Územní plán Koryčany v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
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Zlínského kraje, ve kterém je na katastrálním území města Koryčan navržena a zakreslena ČOV obce
Stupava.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel zapracoval stanovisko do návrhu.
1.2. Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, Koordinované stanovisko č. 0149/12,
doručeno dne 6.4.2012.
Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené
působnosti podle § 61 písmene c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v řízení
vedeném podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a
v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, vydává jednotlivá
stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:
a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 50 odst. 1 písm. a) – dále jen zákon o ovzduší:
K předložené žádosti o koordinované stanovisko k dokumentaci „Územní plán Koryčany“ sdělujeme,
že nejsme dotčení. K vydání stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší je příslušná obec – tzn.
Městský úřad Koryčany.
b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
§ 106 odst. 2, dále jen „zákon o vodách“
S výše uvedeným návrhem územního plánu souhlasíme a nemáme žádné připomínky.
c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 48 odst.2, písm. b) – dále jen „zákon o lesích“.
S předpokládaným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále je PUPFL) při výstavbě VTL
plynovodu orgán státní správy lesů souhlasí, neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, která je
součástí ZÚR Zlínského kraje.
Plochy pro individuální rekreaci č. 32, 33, 36 a 37 leží prakticky celé v ochranném pásmu PUPFL,
ale vzhledem k tornu, že tyto plochy jsou zahrnuty v dosud platném UP a jedná se pouze o případné
doplnění proluk ve stávající chatová zástavbě, orgán státní správy lesů s návrhem souhlasí.
U plochy pro individuální rekreaci č. 50 v k.ú. Jestřabice je třeba dodržet minimální vzdálenost
případné stavby od PUPFL 30 m. ‚
Plocha pro hromadnou rekreaci č. 30 je součástí platného ÚP, nově navržená plocha č. 31
na ni navazuje obě leží celé v ochranném pásmu PUPFL. Vzhledem k tornu, že obě plochy jsou
součástí rekreačního areálu orgán státní správy lesů s návrhem souhlasí.
U plochy pro individuální bydlení č. 12 v k.ú. Lískovec orgán státní správy trvá na dodržení
ochranného pásma PUPFL 50 m. V tomto ochranném pásmu nebude souhlasit s umístěním žádné
stavby pro bydlení.
d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 79 odst. 1 písm. j) dále jen „zákona o odpadech“
Orgán odpadového hospodářství uplatňuje stanovisko k oznámení o společném jednání návrhu
územního plánu Koryčany:
1. V návrhu územního plánu je třeba doplnit pozemky rekultivované skládky odpadů Koryčany - Liščí
(Doplnit do textové části a grafického mapového podkladu).
V příloze přikládáme rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.369 ze dne 11.11.2004
č.j. KUZL 16357-1/2004 ZPZE –Sv
2. Do textové části a grafického mapového podkladu požadujeme uvést informace o staré skládce skládky č.2, místní název „Blišice“, zakreslení, a uvedení návrhu řešení využití pozemků těchto území,
požadujeme aktualizovat pozemková čísla staré skládky podle platných údajů Katastru nemovitostí
a ověření místa staré skládky podle skutečnosti staré skládky č.2, místní název „Blišice“, vlastníka
Města Koryčany, na pozemcích parc.č. 457, 458 katastrální území Blišice (pravděpodobné jsou
od pořízení dokumentace z roku 1993 došlo ke změně číslování pozemků)
Informace:
Panu Ing. Frübauerovi byly předány podklady pro společné jednání o návrhu změny č. 8 ÚP dne
5.5.2011 ohledně staré skládky č. 2 místního názvu Blišice ve vztahu návrhu změny č. 8 UP Koryčany
(evidenční list, návrhový list, zakreslení v mapovém podkladu) - viz databáze koordinovaných
stanovisek Městského úřadu Kroměříž 0272/11
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e) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany ZPF MěÚ Kroměříž není dotčeným orgánem k vyjádření.
f) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,Orgán ochrany přírody a krajiny.příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1 písm. q), zákona
č. 114/1992 Sb., souhlasí s jednáním o návrhu ÚP Koryčany. Případné změny v ÚSES (vzhledem ke
zpracovanému generelu) bude nutné projednat s orgánem ochrany přírody.
g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dle § 40, odst. 4
písm. c)
S dokumentací souhlasíme.
h) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů § 29 odstavec 2
písmena c)
Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, příslušný k vydání stanoviska
dle § 29 odst.2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění souhlasí
s předloženou akcí „Návrh územního plánu Koryčany“, kterou zpracoval Ing. arch. Leopold Pšenčík,
atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín, zak.č. 13-12-11, datace listopad 2011, při doplnění tabulky
č. II-1 „Památkově chráněné objekty“ (str. II-11) o následující text (psáno kurzívou):
- č. rejstříku 30476/7-5999 kostel sv. Vavřince - jedná se o soubor, který je tvořen částmi: kostel
se sochou sv. Vavřince na průčelí, socha P. Marie lmmaculaty na poz. parc.č. 3/1, kříž na poz.
parc.č. 3/1 a pozemky parc.č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 v k. ú. Koryčany
- č. rejstříku: 36524/7-5996 zámek - jedná se o soubor, který je tvořen částmi: zámek, kašna na poz.
parc.č. 322, park, vázy, balustrádové schodiště na poz. parc.č. 324, sýpka na poz parc.č. 325,
jírovcová alej na poz. parc.č. 2469 (pozemek je bez památkové ochrany) v katastrálním území
Koryčany. Památková ochrana bude vyznačena v koordinačním výkrese.
- č. rejstříku: 15368/7-5992, k.ú. Jestřabice, kostel sv. Anny - soubor, který je tvořen částmi: kostel
sv. Anny a ohradní zeď s pozemky st.p. 3/1 a parc.č. 6 v katastrálním území Jestřabice
Závěr:
Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích stanovisek dotčených orgánů státní správy
s dokumentací stavby „Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Koryčany“ souhlasí.
Příloha: Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. 369 ze dne 11.11.2004 č.j. KUZL 16357I/2004 ŽPZE –Sv –Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po rekultivaci Městu Koryčany
podle § 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanoviska na vědomí.
1.3. Stanovisko: Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j.: 9330/2012/03100,
doručeno dne 9.3.2012.
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci žádné připomínky, protože dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití
nerostného bohatství v řešeném území.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.

1.4. Stanovisko: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 18228/ENV/12, 481/570/12,
doručeno dne 29.3.2012.
Za státní správu geologie sdělujeme, že dle evidence výhradních ložisek nerostných surovin zasahuje
do řešeného katastrálního území výhradní ložisko ropy a zemního plynu Koryčany (číslo ložiska
B3 154 600). Pro ložisko bylo stanoveno stejnojmenné chráněné ložiskové území a dobývací prostor.
Toto ložisko je ve vlastnictví České republiky a z příslušných ustanovení horního zákona se na něj
vztahu územní ochrana. Za předpokladu zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska nemáme
k projednávané změně ÚP připomínky.
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Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, že příslušným dotčeným orgánem na tomto úseku životního
prostředí je orgán ochrany ZPF KÚ. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení
požadavek na změnu funkčního využití na lokalitě o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat dle čl. II.
odst. 1 Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96. V plném rozsahu přitom platí povinnosti
pořizovatelů a projektantů ÚPD, které jsou jim stanoveny § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.

1.5. Stanovisko: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Č.j.: MZDR 8527/2012-2/OZD-ČIL-L
doručeno dne 17.4.2012.
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřídel, jako ústřední úřad státní správy
pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských
míst a pro výkon dozoru podle § 35 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon), k návrhu
územního plánu Koryčany sděluje:
Na správním území obce Koryčany se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy podle
lázeňského zákona, ani se v něm nenacházejí žádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, které
by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje anebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu
lázeňského zákona, ani do něho nezasahují ochranná pásma těchto zdrojů. Na základě uvedených
skutečností Český inspektorát lázní a zřídel není na správním území obce Koryčany dotčeným
orgánem podle § 37 odst. 1 lázeňského zákona, a tedy neuplatňuje k projednávanému návrhu
územního plánu žádné stanovisko.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.

1.6. Stanovisko: Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13,
Brno, SBS/07327/2012/OBÚ-01 doručeno dne 4.4.2012
Dle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění (dále
také jen zákon č. 44/1988 Sb.), v obci Koryčany v kraji Zlínském je evidován následující dobývací
prostor (dále také jen DP) stanovený dle § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.:
DP Koryčany, ev. č. 4 0114, stanoven pro organizaci MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6,
PSC 695 01, zasahující do obce Koryčany, k. ú. Koryčany a Jestřabice
Vzhledem k výše uvedenému OBÚ v Brně požaduje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona
č. 44/1988 Sb., respektování a vyznačení hranic DP v územně - plánovací dokumentaci související
s výše uvedenou projednávanou problematikou přesně podle přiložené přílohy - výpisu z evidence
DP OBÚ v Brně.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.
1.7. Stanovisko: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy,
Zlín, SVS/799/2012 – KVSZ, doručeno dne 15.3.2012
KVS SVS správy pro ZIínský kraj na základě posouzeni návrhu územního plánu konstatuje,
že neuplatňuje v této etapě územně plánovací dokumentace žádné požadavky veterinární péče
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. tj. z veterinárního zákona a požadavky vyplývající
ze zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve zněni pozdějších předpisů (včetně předpisu
vydaných k jejich provedeni), podle kterých dotčený orgán vykonává státní správu ve věcech
veterinární péče, vykonává státní veterinární dozor a plní úkoly orgánu ochrany zvířat.
Připomínáme však, aby kolem stávajících hospodářství CZ 72014396 MVDr. Miloslav Šlesinger,
Koryčany 52, 768 05 Koryčany. CZ 72010493 Ludmila Selucká, Zámecká 5 1. 768 05 Koryčany.
CZ 72036750 a CZ 72035636 Povodí Moravy, s.p. 768 05 Koryčanv. CZ. 72011001 Sportovní
rybářství Jestřabice, spol. s.r.o., Koryčany 52. 768 05 Koryčany CZ 72033522 Milan Dolínek,
Smetanova 569. 768 05 Koryčany. Nebyly plánovány žádné stavby, které by mohly narušit zpětné
zájmy uvedených subjektů. U hospodářství s registračními čísly CZ 72010493, CZ 72036750,
CZ 72035636 a CZ 72011001 se jedná o chov neplemenných ryb.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.
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1.8. Stanovisko: Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
č.j.:1734/25554/2012-1383 ÚP-BR, doručeno dne 18.4.2012
Do správního území obce zasahuje zájmové 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 výstavbu (včetně
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního
vedení vvn a vn. retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů jen na základě
stanoviska ČR - Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 10
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. mapový podklad, UAP — jev
102. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 3.0m
nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové i grafické části
návrhu územního plánu Koryčany.
K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu zapracování
výše uvedeného zájmového území Ministerstva obrany do textové i grafické části v souladu s tímto
stanoviskem.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel zapracoval stanovisko do územního plánu.
1.9. Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
č.j. KUZL 44444/2012 ÚP-Br doručeno dne 15.8.2012.
a) Z hlediska širších vztahů není v územním plánu řešena v koordinace se sousedním územím.
V textové části odůvodnění v kap. a) je třeba z hlediska širších vztahů u záměrů, které přesahují
správní území obce uvést vyhodnocení např., že záměr je řešen v územně plánovací dokumentaci
sousední obce a je návaznost zajištěna nebo zajištěna není a je potřeba…., záměr není řešen
v územně plánovací dokumentaci sousední obce a je potřeba.... V tomto územním plánu tato kapitola
chybí. Zajištění návazností (dopravní a technické infrastruktury) není zřejmé ani z grafické části
odůvodnění - koordinačního výkresu. V koordinačním výkrese je třeba doplnit návaznosti návrhových
ploch na sousední území i v Jihomoravském kraji.
Územní plán požadujeme posoudit i vzhledem k rozvojovému dokumentu Zlínského kraje Aktualizaci
Generelu dopravy schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0625/Z18/11 dne 14.12.2011.
V odůvodnění doplnit, proč výkres širších vztahů ani územní plán neřeší návaznosti na sousední
území Jihomoravského kraje.
b) Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929
v kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelnéhorozvoje území jsou
v územním plánu uplatněny.
Koridor pro zdvojení plynovodu VVTL P9 je zapracován v ZÚR ZK jako plocha P01 plynovod
republikového významu a je v územním plánu zapracován.
c) Návrh Územního plánu Koryčany řeší záměry ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen
ZÚR ZK) s účinností dne 23.10.2008 a není s nimi v rozporu.
V textové části návrhu do kapitoly l.G) nepatří uvádět veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS)
ze ZÚR ZK, protože zastupitelstvu obce již nepřísluší znovu „přeschvalovat“ usnesení zastupitelstva
kraje. Naopak předkupní právo pro tyto veřejně prospěšné stavby a opatření vzniká až jejich
uvedením v územním plánu v kapitole l.H). Do kap. I h) patří seznam VPS a VPO z kap. l.G) a seznam
dalších VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona, které
nejsou uvedené v kapitole l.G). Tabulka, ve které jsou uvedena obě práva, se uvádí pouze na výkrese
s uvedením, že pro VPS ze ZŮR vyplývá ze ZÚR ZK i právo vyvlastnění. V kap. l.H) je nezbytné uvést
pro koho konkrétně je určeno předkupní právo.
C. Ostatní
V předložené dokumentaci územního plánu byly zjištěny nepřesnosti, proto doporučujeme
pořizovateli, aby ji znovu překontroloval a nechal projektantovi upravit a to například:
V textové Části návrhu v kap. 6. Podmínky pro využiti ploch s rozdílným způsobem využití se řídit
metodikou uvedenou na stránkách Zlínského kraje. Územní plán se zabývá využitím ploch
ne jednotlivými stavbami.
Podle ust. § 51 odst. 3 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o
vydání změny územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
Vzhledem nedostatkům uvedeným v bodě B. tohoto stanoviska, tedy nedostatkům z hlediska zajištění
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, požadujeme před zahájením
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řízení o územním plánu jejich odstranění a předložení návrhu Územního plánu Koryčany krajskému
úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny.
V závislosti na úpravě územního plánu požadujeme upravit i zprávu o projednání zpracovanou
pořizovatelem, ve které je třeba popsat, jak byl územní plán na základě stanoviska nadřízeného
orgánu upraven.
Upozorňujeme pořizovatele na to, že záznamem o účinnosti musí být po nabytí účinnosti opatření
obecné povahy opatřen každý výkres návrhu.
Doporučujeme pořizovateli pro oznamování použít vzory, které nalezne na uvedené e-mailové adrese:
http://www.kr-zlinsky.cz/vzory-pro-oblast-porizovani-uzemnich-planu-cl-511.html
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel zapracoval stanovisko do návrhu.
1.10. Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
č.j. KUZL 69656/2012 ÚP-Br doručeno dne 27.11.2012.
Ve stanovisku č.j. KUZL44444/2012 ÚP-Br ze dne 15.8.2012 krajský úřad upozornil na nedostatky:
a) Z hlediska širších vztahů není v územním plánu řešena v koordinace se sousedním územím.
V textové části odůvodnění v kap. a) je třeba z hlediska širších vztahů u záměrů, které přesahují
správní území obce uvést vyhodnocení např., že záměr je řešen v územně plánovací dokumentaci
sousední obce a je návaznost zajištěna nebo zajištěna není a je potřeba…., záměr není řešen
v územně plánovací dokumentaci sousední obce a je potřeba.... V tomto územním plánu tato kapitola
chybí. Zajištění návazností (dopravní a technické infrastruktury) není zřejmé ani z grafické části
odůvodnění - koordinačního výkresu. V koordinačním výkrese je třeba doplnit návaznosti návrhových
ploch na sousední území i v Jihomoravském kraji.
Územní plán požadujeme posoudit i vzhledem k rozvojovému dokumentu Zlínského kraje Aktualizaci
Generelu dopravy schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0625/Z18/11 dne 14.12.2011.
V odůvodnění doplnit, proč výkres širších vztahů ani územní plán neřeší návaznosti na sousední
území Jihomoravského kraje.
b) Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929
v kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelnéhorozvoje území jsou
v územním plánu uplatněny.
Koridor pro zdvojení plynovodu VVTL P9 je zapracován v ZÚR ZK jako plocha P01 plynovod
republikového významu a je v územním plánu zapracován.
c) Návrh Územního plánu Koryčany řeší záměry ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen
ZÚR ZK) s účinností dne 23.10.2008 a není s nimi v rozporu.
V textové části návrhu do kapitoly l.G) nepatří uvádět veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS)
ze ZÚR ZK, protože zastupitelstvu obce již nepřísluší znovu „přeschvalovat“ usnesení zastupitelstva
kraje. Naopak předkupní právo pro tyto veřejně prospěšné stavby a opatření vzniká až jejich
uvedením v územním plánu v kapitole l.H). Do kap. I h) patří seznam VPS a VPO z kap. l.G) a seznam
dalších VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona, které
nejsou uvedené v kapitole l.G). Tabulka, ve které jsou uvedena obě práva, se uvádí pouze na výkrese
s uvedením, že pro VPS ze ZŮR vyplývá ze ZÚR ZK i právo vyvlastnění. V kap. l.H) je nezbytné uvést
pro koho konkrétně je určeno předkupní právo.
Pořizovatel uvedené nedostatky odstranil a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu potvrzuje podle § 51 odst. 3 stavebního zákona odstranění nedostatků.
Územně plánovací dokumentace vydaná Zlínským krajem jsou: Zásady územního rozvoje Zlínského
kraje byly vydány formou opatření obecné povahy dne 10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje
pod č. usn. 0761/Z23/08 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008 a jejich aktualizace byla vydána formou
opatření obecné povahy dne 12.9.2012 Zastupitelstvem Zlínského kraje pod č. usn. 0749/Z21/12
a nabyla účinnosti dne 5.10.2012, tj. ZÚR ZK platná ke dni 5.10.2012 (dále ZÚR ZK).
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního plánování posoudil návrh Územního plánu Koryčany z hlediska jeho souladu se ZÚR ZK
a vyhodnotil, že s ní není v rozporu.
Upozorňujeme pořizovatele, že od 1.1.2013 bude platit zákon č.350/2012 Sb. kterým se mění zákon
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony. Uzemní plán bude tedy pravděpodobně vydán až po nabytí
účinnosti této novely. Proto bude muset být upraven na základě nových předpisů. Doporučujeme, aby
pořizovatel posoudil tuto skutečnost a aby řešil možné problémy vzešlé z této skutečnosti.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
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2. Připomínky ostatních organizací a institucí – společné jednání:
2.1. Připomínka: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. č.j.: UP/1126/12 ze dne 13.4.2012
Výhledové zájmy námi sledované sítě silniční, železniční a vodní dopravy nejsou uvedeným návrhem
ÚP Koryčany dotčeny.
K návrhu ÚP Koryčany nemáme připomínky.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí.
2.2. připomínka: ČEPRO, a.s. č.j.: 754/PŘ/12 (SP/4850/vy/11)ze dne 5.4.2012
Západní a severní částí řešeného území prochází katodově chráněná trasa produktovodu s jejím
ochranným pásmem. Dále je v k.ú. Koryčany umístěna produktovodní šachta a v k.ú. Jestřabice
je umístěna stanice katodové ochrany (SKAO) s el. vedením, anodovým uzeměním a s jeho
ochranným pásmem.
K výše uvedenému návrhu UP v jednotlivých k.ú.předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky:
1) V k.ú. Jestřabice plochy individuelní rekreace v jižní části území a u přehrady označené RI musí
respektovat ochranné pásmo produktovodu podle nař. vlády č. 29/1959 Sb. tzn., že musí být
zachován stávající stav přičemž do vzdálenosti 100m od produktovodu je zakázáno budovat jakékoliv
nové objekty. Dále plochy pro energetiku TE (64) musí respektovat OP a dodržet podmínky křížení
s produktovodem podle CSN 65 0204. U ploch biocenter a interakčních prvků např. označ. K (143)
K (108) musí být dodržena při výsadbě stromů a keřů minimální vzdálenost 3 m od osy produktovodu
v souladu s výše uvedeným vládním nařízením.
V k.ú. Koryčany v návrhu plocha TE (59) určená pro VVTL plynovodu musí respektovat OP
produktovodu a dodržet podmínky křížení s dálkovodem podle ČSN 65 0204. Totéž platí pro plochu
TE (73) pro energetiku která kříží produktovod v k.ú. Blišice.
Z výše uvedených důvodů požadujeme u výše uvedených ploch do textové části návrhu ÚP uvést
(do limitů využití území), že budou respektovat ochranné pásmo produktovodu podle Vládního
nařízení č. 29/1959 Sb. a podle CSN 65 0204.
2) V k.ú. Blišice plochy označené S03 (46) a (39) a SO (26) určené pro obytnou zástavbu nesplňují
podmínku minimální vzdálenosti 150 m od osy produktovodu. S návrhem souvislé zástavby města
pod tuto hranici zásadně nesouhlasíme. Je to v rozporu s odst. (b) čl. (3) a § 5 Vlád, nařízení
č. 29/1959 Sb. a s textovou částí návrhu na str. II-34 pro omezení v k.ú. Blišice.
Pro zajištění bezpečnosti osob a ochraně majetku proto důrazně žádáme v koordinačním výkrese —
části 1 o posunutí hranice zástavby výše uvedených ploch města (Blišice patří do správního území
města Koryčany) za 150 m bezpečnostní vzdálenost od osy produktovodu.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel uvedené připomínky zapracoval do územního plánu:
1) první část připomínky územní plán respektuje a požadavek na minimální vzdálenost pro výsadbu
stromů a keřů, která je nad rámec obsahu územně plánovací dokumentace může být uplatněn
ve správním řízení vedeném příslušným správním orgánem.
Ochranná pásma dle vládního nařízení jsou uvedena v textové části odůvodnění územního plánu.
2) Výše uvedená připomínka byla v dalším průběhu pořizování územního plánu vypořádána
na základě ústního jednání.
2..3. připomínka: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno č.j.: 000953/11300/2012 ze dne 8.3.2012
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Koryčany, podává Ředitelství
silnic a dálnic ČR k projednávané ÚPD následující vyjádření, které je podkladem pro vyjádření, které
je podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu:
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
II/429
Bohdalice – Koryčany – Osvětimany,
II/432
Holešov – Kroměříž – Kyjov – Hodonín,
III/43231 Koryčany – Stupava,
III/43232 Koryčany – spojovací,
III/43233 Koryčany – Blišice.
Uvedené silnice jsou v majetku Zlínského kraje.
Předložený návrh ÚPD Koryčany je zpracován na základě schváleného zadání.
Protože se na území obce nenacházejí žádné stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy,
nedotýká se projednávaná ÚPD zájmů ŘSD ČR.
Opětovně upozorňujeme, že pravobřežní komunikace zakreslená ve „Výkrese širších vztahů“ nebude
silnicí I. třídy, bude pouze kapacitní komunikací (viz. Aktualizace ÚAP a Návrh ÚP Zlín), proto
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požadujeme mylnou informaci neuvádět (postačí odstranění popisu navrhované komunikace), i když
tato informace nemá vliv na vlastní návrh ÚP.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí, připomínka týkající se silnice I. třídy je převzata z nadřazené
územně plánovací dokumentace.
2.4. připomínka: Povodí Moravy, s.p., Brno, č.j.: PM012307/2012–203/No ze dne 16.3.2012:
a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti
povodí.
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
1) Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a využívány
k zálivce. „Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování
odtokových poměrů, poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční
schopnosti krajiny“ (§ 27 vodního zákona).
2) Správci vodního toku mohou při výkonu správy vodního toku užívat pozemky sousedící
s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků nejvýše do 8 m od břehové čáry
toku, u drobných vodních toků nejvýše do 6 m od břehové čáry toku.
3) Realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 38
vodního zákona.
4) V územním plánu bude navrženo řešení nezhoršení odtokových poměrů a vymezení
prostorů pro potřebná technická opatření (k zachycení navýšeného povrchového odtoku).
5) Požadujeme respektovat záplavové území.
Vyhodnocení připomínky:
Odtokové poměry nebudou navrhovaným řešením zhoršeny. Vodní toky nejsou v návrhu územního
plánu dotčeny a navržené řešení bude umožňovat užívání pozemků sousedících s korytem vodního
toku. Jednotlivé lokality budou řádně odkanalizovány a napojeny a inženýrské sítě. Případná
technická opatření k zachycení navýšeného povrchového odtoku budou v případě nutnosti řešena
v navazujících správních řízení. Jednotlivé lokality jsou navrhovány i z hlediska protierozních opatření.
Záplavové území je v řešení zohledněno. Připomínky, které jsou nad rámec obsahu územního plánu,
mohou být uplatněny ve správním řízení vedeném příslušným správním orgánem.
2.5. připomínka: E.ON ze dne 23.4.2012
Rozšíření a případné úpravy el. rozvodu budou na základě zákona č. 197/1998 Sb., zahrnuty
do závazné části územně plánovací dokumentace jako veřejně prospěšné stavby.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka je respektována. Plochy technické vybavenosti (TE) jsou zahrnuty do veřejně prospěšných
staveb.
2.6. připomínka: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 2/T/12/720 ze dne 17.4.2012
K návrhu územního plánu sdělujeme následující:
Veřejný vodovod a kanalizace jsou veřejně - prospěšné stavby, které je nutno plně respektovat včetně
ochranných a manipulačních pásem.
Zejména je nutno respektovat přívodní vodovodní řady, které slouží k hromadnému zásobování pitnou
vodou pro skupinu obcí a měst (skupinový vodovod). Zásobování vodou a odkanalizování musí být v
souladu s platným PRVK Zlínského kraje. Pro územní plán je nutno aktualizovat trasu inženýrských
sítí v provozování Vak Hodonín, a.s. Digitální podklady inženýrských sítí v majetku a provozování
Vaku Hodonín a.s. poskytne na vyžádání pracovník GISU p. Marek Měchura — 518 305 945.
Ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274120015b. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností Od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
c) 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 zvyšují o 1,0 m.
Dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními řady (pruh o celk. šířce 5,0 — 6,0 m
nad trasou přívodního vodovodního a kanalizačního potrubí sloužící ke vstupu pověřených pracovníků
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provozovatele vodovodu a kanalizace, včetně provozní techniky, na výše uvedené pozemky, z důvodu
provádění opravy, rekonstrukce či údržby tohoto potrubí).
Vedení nově navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok navrhnout zásadně v plochách
veřejných uličních prostorů a v plochách sídelní zeleně, vodovodní řad přednostně navrhnou v zeleni,
případně chodníku.
V navrhovaných zastavitelných plochách je nutno situovat zástavbu min. 1,5 m od vnějšího líce
vodovodního potrubí v souladu s jeho ochrannými pásmy.
K zásobování vodou:
• Vodovodní řady jsou dimenzovány na dopravu pitné vody. Hydranty na veřejném vodovodu jsou
určeny k zabezpečení hygienických a provozních podmínek a kvality vody v potrubí. Navrhované
podzemní hydranty (osazené na vodovodním potrubí), však mohou být použity se souhlasem jejich
provozovatele a za předpokladu, že to budou umožňovat technické podmínky vodovodního systému
obce, i pro hasební zásah. Zabezpečení navrhovaných lokalit je však nutno řešit i jiným způsobem
(např. požární nádrží). Umístění a počet požárních hydrantů na síti je odsouhlasen zástupci
hasičského záchranného sboru a zástupci naší as. a je zakreslen ve schválené síti požárních
hydrantů. ‘
U vodovodního přivaděče respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5 — 6 rn, pro možnost
provádění případných oprav a údržby. Vodovodní přivaděč musí být pro případ oprav veřejně
přístupný. U vodovodního přivaděče respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5 — 6 rn, pro možnost
provádění případných oprav a údržby. Vodovodní přivaděč musí být pro případ oprav veřejně
přístupný. V případě nově navrhovaných lokalit nad přivaděčem je nutno vynechat volný nezastavěný
a neoplocený pruh nad tímto přivaděčem. V žádném případě se nesmí přivaděč nacházet
v oplocených a tímto nepřístupných zahradách. Zejména se jedná o lokality 1 a 12 (výtlačný řad
DN 200), 7, 43 (přívodní výtlačný vodovodní řad OC 500).
• Prověřit kapacitní možnosti veřejného vodovodu. Pro lokalitu 5 je nutno zkapacitnit stávající
vodovodní řad až po ul. Masarykova.
• U větších lokalit musí být kapacitní možnosti veřejného vodovodu a tlakové poměry (případně
dostatečnost kapacity vodních zdrojů a vodojemů) prověřeny v územní studii nebo v dokumentaci
pro územní řízení.
• U výše uložených lokalit prověřit tlakové poměry veřejného vodovodu - v Koryčanech se jedná
o zástavbu situovanou nad kótou 320 m.n.m. a v Jestřabicich nad kótou 305 m.n.m.
K odkanalizování:
• Při návrhu nových rozvojových ploch zohlednit kapacitní možnosti skk si.
• U větších lokalit a jednotného systému odkanalizováni musí být kapacita kanalizace posouzena v
územní studii, případně v dokumentaci pro územní řízení. Zejména se jedná o lokality 1, 2, 3, 5, 41, 42
a 43.
• U kanalizačních sběračů respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5—6 m, pro možnost provádění
případných oprav a údržby. Kanalizační sběrač musí být pro případ oprav veřejně přístupný. V případě
nově navrhovaných lokalit nad sběračem je nutno vynechat volný nezastavěný a neoplocený pruh
nad tímto přivaděčem. V žádném případě se nesmí kanalizační sběrač nacházet v oplocených a tímto
nepřístupných zahradách. Jedná se o sběrače především u ČOV Koryčany.
• Pozemky u ČOV musí sloužit výhradně k Čištění odpadních vod.
• Sdělujeme, že naše a.s. je spoluvlastníkem ČOV — nutno opravit v textové části.
• Extravilánové vody odvést mimo kanalizační síť buďto samostatnou dešťovou kanalizací nebo
zabránit vtoku do kanalizace vhodnými protierozní opatřeními a zasakováním.
• Omezit vtok dešťových vod do kanalizace. Dešťové vody je nutno přednostně vsakovat na území
v místě vzniku, tam, kde to umožní hydrologické podmínky, případně jímat do retenčních nádrží.
• Velikost zpevněných ploch volit tak, aby bylo vyřešeno využívání, vsakování nebo odvádění
srážkových vod ze zastavěných ploch a zpevněných ploch ve smyslu požadavků ust. 20 a 21 vyhlášky
Č.50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Dále je nutno respektovat ochranná pásma 1. a 2. stupně stanovená pro vodárenskou nádrž
Koryčany, tak jak je uvedeno v územním plánu.
Upozorňujeme, že odkanalizování sousední obce Stupava musí být řešeno tak, aby splaškové
odpadní vody nebyly odvedeny do toku Stupava, který přitéká do vodárenské nádrže. V případě
vypouštění těchto vod do toku Stupava musí být tyto předčištěny na požadovanou kvalitu. Tento
požadavek je nutno doplnit do textové části územního plánu.
Sdělujeme, že v textové části územním plánu v části odůvodnění — vodní hospodářství kanalizace
str. 21 je nutno opravit tuto větu: „Jednotná kanalizační síť, která je částečně v majetku Vak Hodonín,
a.s. (celkem 8498 m) a částečně v majetku města Koryčany (celkem 64.44 m) je provozována Vak
Hodonín, a.s“
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Vyhodnocení připomínky:
Výše uvedené připomínky byly v dalším průběhu pořizování územního plánu vypořádány na základě
dalších vyjádření a ústního jednání.

3. Připomínky sousedních obcí:
3.1. Připomínka: Obec Stupava, Stupava č. 47, 686 01 Uherské Hradiště
ze dne 13.4.2012
Sousední obec Stupava uplatnila u pořizovatele připomínku ve smyslu § 50 odstavce 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších
předpisů:
Dle § 50 odstavec 2 zákona 183/2006 Sb., mohou sousední obce do 30 dnů od společného jednání
uplatnit připomínky k Návrhu ÚP.
Z PRVK ZK vyplývá nutnost vybudování ČOV pro obec Stupava. Dle textové části dokumentu PRVK
ZK má být ČOV umístěna pod obcí. Dle grafické části je ČOV umístěna na katastrálním území
Koryčany. Obec Stupava Vás žádá o vyčlenění plochy pro ČOV v projednávaném územním plánu
Koryčany. V příloze Vám zasíláme text a grafickou část dle PRVK ZK. Dále přikládáme výřez ÚPO
Stupava, ve kterém je také ČOV umístěna na k.ú. Koryčany.
Vyhodnocení připomínek sousedních obcí:
Pořizovatel vzal na vědomí, projektant zapracoval připomínku do návrhu Územního plánu Koryčany.
3.2. Připomínky ostatních sousedních obcí:
Ostatní sousední obce neuplatnily u pořizovatele své připomínky ve smyslu § 50 odstavce 2
zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění
pozdějších předpisů.
4. Stanoviska a připomínky dotčených orgánů – veřejné projednání:
4.1. Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, Koordinované stanovisko č. 0291/13, ze dne 20.6.2013.
Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené
působnosti podle § 61 písmene c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v řízení
vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává
jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106
odst. 2, dále jen „zákon o vodách“
Souhlasíme bez připomínek.
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 48 odst.2, písm. b) – dále jen „zákon o lesích“.
Bez připomínek – zábor PUPFL je z důvodů realizace veřejně prospěšné stavby VTL plynovodu a
vychází ze schváleného ZÚR Zlínského kraje.
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 79 odst. 1 písm. j)
Orgán odpadového hospodářství příslušný k uplatnění stanoviska uplatňuje nesouhlasné stanovisko
z hlediska níže uvedených důvodů: Do návrhu územního plánu je třeba konkrétně doplnit údaje podle
vyhl.č 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, ve znění pozd. předpisů, příloha č.1, část Abod 64 (staré zátěže území a kontaminované plochy)
Uplatňujeme stanovisko k existujícím 2 starým skládkám podle dokumentace z roku 1993 a to staré
skládky s místními názvy:
1. stará skládka -rekultivovaná skládka Koryčany-Liščí, využití skládkového prostoru je omezeno, viz
níže uvedený text
2. stará skládka -pořadí č. 2, místní název Blišice, parc.č. 457, 458 katastrální území Blišice, vlastníka
skládky město Koryčany
V předloženém návrhu, v části Část II-odůvodnění, textová část na straně 37, bod II:C C 17 je
nesprávně uvedeno:
že pravidelný svoz (sběr TKO) je prováděn firmou Technické služby města Koryčany (jedná se
o sběr Městem Koryčany a jejich organizací pod stejným IČ. Dále je nesprávně uvedeno, že odvoz je
prováděn na skládku Nětčice, jejichž majitelem je město Zdounky, firma DEPOZ, s.r.o., Zdounky.
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Obec Zdounky není vlastníkem skládky. Provozovatelem a vlastníkem skládky je firma DEPOZ spol.
s r.o. Obec Zdounky je vlastníkem pozemků skládky odpadů.
Dále jsou neúplně uvedeny údaje o rekultivované skládce Města Koryčany „Koryčany -Liščí“
Nejsou uvedeny údaje, kde se stará skládka nachází, chybí zákres v mapovém podkladu.
Chybí údaje o staré skládce Města Koryčany, místní název „Blišice“, uvedení pozemků staré
skládky, zákres v mapovém podkladu.
Podkladní podrobné údaje o starých skládkách byly uplatněny v koordinovaném stanovisku
Městského úřadu Kroměříž č.j. MeUKM/013743/2012/0149/12 ze dne 4.4.2012, dále v koordinovaném
stanovisku Městského úřadu Kroměříž ze dne 11.května 2011 č.272/11, vydaném Ing. Trávníčkem.
Číslování pozemků starých skládek je třeba ověřit, aktualizovat, vzhledem k časovému odstupu
a změnám v číslování pozemků (pozemkové úpravy, digitalizace atp.).
3.Těleso staré skládky „Blišice“ by nemělo být narušováno a pozemky by neměly být využívány jako
zemědělská půda. Využití skládkového prostoru musí být v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací (vhodná krajinná zeleň, zapojení do ÚSES).
4.Těleso rekultivované skládky Koryčany-Liščí, nelze narušovat, rekultivace byly provedena izolační
folií (rozhodnutí stavebního úřadu Koryčany-územní, stavební, kolaudační rozhodnutí). Využití
skládkového prostoru je omezeno. Dne 11.11.2004 byla stanovena rozhodnutím Krajského úřadu
Zlínského kraje č.j. KUZL 16357-1/2004 ŽPZE-Sv doba trvání a podmínky péče o skládku po
rekultivaci po dobu 30 let, to je do 31.12.2034 podle § 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozd. předpisů.
Vydané rozhodnutí stanovuje podmínky monitoringu s vyhodnocením v bodě 4. Výsledky monitoringu
vyhodnocením mají být zasílány vždy do 31.12. příslušného roku Krajskému úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí. Vždy po pěti letech bude provedeno vyhodnocení výsledku odborně
způsobilou osobou nebo firmou. Toto bude zasláno Krajskému úřadu Zlínského kraje s plněním
v termínech do 31.12.2009, 31.12.2014, 31.12.2019, 31.12.2024. 31.12.2029, 31.12.2034.
Odůvodnění:
Podklady pro uplatnění stanoviska jsou převzaty z dokumentace pořízené Okresním úřadem Kroměříž
v roce 1993 akce „Zjištění reliktní ekoekologické zátěže ze skládek odpadů na území okresu
Kroměříž“ a akce „Okres Kroměříž -SKLÁDKY,EVIDENČNÍ LISTY“ a vydaných rozhodnutí pro skládku
„Koryčany-Liščí“.
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,Orgán ochrany přírody a krajiny.příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1 písm. q), zákona
č. 114/1992 Sb., souhlasí s návrhem ÚP Koryčany a s návrhy a zapracováním ÚSES a zvláště
chráněných částí přírody, jak je uvedeno v předložené dokumentaci )ÚSES a ochrana přírody –
ARVITA P, s.r.o.-Ing. H.Psotová).
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dle § 40, odst. 4
písm. c)
Silničně správní úřad souhlasí s předloženým návrhem územního plánu.
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů § 29 odstavec 2
písmena c)
Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, příslušný k vydání stanoviska
dle § 29 odst.2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, příslušný k vydání stanoviska
dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, uplatňuje
požadavek
památkové
péče
obsažený
v koordinovaném
stanovisku
MěÚ
Kroměříž
č.j. MeUKM/013743/2012/0149/12 ze dne 4.4.2012 na doplnění návrhu opatření obecné povahy
„ Územní plán Koryčany „, /zpracovatel Ing. arch. Leopold Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760
01 Zlín, zak.č. 13-12-11, datace listopad 2011/, a to jmenovitě tabulky č. II-1 „ Památkově chráněné
objekty „ (str. II-11) o následující text:
- č. rejstříku 30476/7-5999 kostel sv. Vavřince - jedná se o soubor, který je tvořen částmi: kostel se
sochou sv. Vavřince na průčelí, socha P. Marie Immaculaty na poz. parc.č. 3/1, kříž na poz. parc.č.
3/1 a pozemky parc.č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 v k.ú. Koryčany
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- č. rejstříku: 36524/7-5996 zámek - jedná se o soubor, který je tvořen částmi : zámek, kašna na poz.
parc.č. 322, park, vázy, balustrádové schodiště na poz. parc.č. 324, sýpka na poz. parc.č. 325,
jírovcová alej na poz. parc.č. 2469 (pozemek je bez památkové ochrany) v katastrálním území
Koryčany. Památková ochrana bude vyznačena v koordinačním výkrese.
- č. rejstříku: 15368/7-5992, k.ú. Jestřabice, kostel sv. Anny - soubor, který je tvořen částmi : kostel sv.
Anny a ohradní zeď s pozemky st.p. 3/1 a parc.č. 6 v katastrálním území Jestřabice
Závěr:
Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních
právních předpisů s předloženou dokumentací „Pozvání k veřejném projednání návrhu opatření
obecné povahy – Územní plán Koryčany“ nesouhlasí.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal na vědomí, projektant zapracoval připomínky ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 1 písm. j), (Orgán
odpadového hospodářství) a doplnění památkově chráněných objektů do návrhu Územního plánu
Koryčany před opakovaným veřejným projednáním.
4.2. Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
č.j. KUZL 27043/2013 ÚP-Br, KUZL27043/2013 ze dne 10.6.2013.
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k těm částem Územního plánu Koryčany, které
byly od společného jednání změněny.
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému
orgánu územního plánování bylo dne 30.4.2013 ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č.18312006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
doručeno pozvání k opakovanému veřejnému projednání o návrhu Územního plánu Koryčany (dále
ÚP) k vydání stanoviska podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k těm částem řešení, které
byly od společného jednání změněny.
Posouzení
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního pánování vydává ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona souhlasné stanovisko
k těm částem řešení Územního plánu Koryčany, které byly od společného jednání změněny,
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Odůvodnění
Krajský úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního plánování posoudil návrh Územního plánu Koryčany v těch částech řešení, které byly
od společného jednání změněny u těchto hledisek:
Zajištěni koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy
Z hlediska širších vztahů je u částí řešení územního plánu, které byly od společného jednání
změněny, zajištěna koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy.
Soulad s politikou územního rozvoje
Části řešení územního plánu, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu s politikou
územního rozvoje ČR 2008.
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Části řešení územního plánu, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5.10.2012.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
4.3. Stanovisko: Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j.: 22617/2013/32200
ze dne 22.(27.)5.2013.
Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo na vědomí námitky a připomínky společnosti ČEPRO, a.s.,
k návrhu Územního plánu města Koryčany, jehož veřejné projednávání je nařízeno na 4. 6. 2013. Tyto
námitky uplatnila společnost ČEPRO, a.s. u Městského úřadu v Kroměříži jako správce a vlastník
technické infrastruktury. Ve svém stanovisku společnost ČEPRO, a.s., konstatuje, že v návrhu ÚP
plochy pro koridory technické infrastruktury určené pro energetiku označené TE (64), TE (59) a
TE (73) procházejí ochranným pásmem produktovodu a kříží jeho trasu. Z tohoto důvodu společnost
ČEPRO, a.s., požaduje, aby v textové části odůvodnění do limitů využití území u těchto ploch bylo
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uvedeno, že budou respektovat ochranné pásmo produktovodu podle Vl. nařízení č. 29/1959 Sb. a
podmínky křížení s dálkovodem podle ČSN 65 0204. Tento požadavek vznesla společnost ČEPRO,
a.s., také již v rámci uplatněných připomínek ke společnému jednání o návrhu územního plánu
Koryčany (dopis spol. ČEPRO, a.s. ze dne 5. 4. 2012, čj. 754/PŘ/12 (SP/4850/vy/11).
Dále ve svém vyjádření společnost ČEPRO, a.s., namítá, že v k.ú. Blišice plochy pro obytnou
zástavbu označené S03 (46), 503 (39) a SO (26) nesplňují podmínku zákazu zástavby města do
150 m od trasy produktovodu podle § 5 čl. (3) odst. b) Vlád. nařízení č. 29/1959 Sb. S tímto využitím
ploch nesouhlasila společnost ČEPRO, a.s., jíž v rámci připomínkového řízení při společném jednání
o návrhu ÚP a to dopisem ze dne 5. 4. 2012, zn. 754/PŘ/12 (SP/4850/vy/11). Důvodem je skutečnost,
že Blišice jsou základní sídelní jednotkou města Koryčany a zástavbou výše uvedených ploch by tak
došlo k souvislé zástavbě města.
Dále společnost ČEPRO, a.s., upozorňuje na skutečnost, že by došlo k rozporu mezi textovou částí
odůvodnění na str. II — 12 v kapitole H) a na str. II — 11 v druhém odstavci, kde je uvedeno, že jsou
respektována ochranná pásma včetně produktovodu (ČEPRO) a výkresovou částí, kde toto pásmo
respektováno není. Rovněž nejsou respektovány podmínky zákazu uvedené na str. II —39 v odst. 2)
pro k.ú. Blišice.
Z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasí společnost ČEPRO, a.s., s návrhem na využití ploch
S03 (46), S03 (39) a SO (26) pro obytnou zástavbu a požaduje z důvodu zajištění bezpečnosti osob a
v zájmu ochrany majetku vyřazení tohoto záměru z návrhu i.zemního plánu města Koryčany nebo
posunutí hranice zastavitelných ploch určených pro bydlení za 150 m bezpečnostní hranici od trasy
produktovodu. Jako ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu
žádám tímto o akceptování výše zmíněných požadavků a námitek společnosti ČEPRO, a.s., jenž Vám
byly rovněž zaslány dopisem společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 20. 5. 2013, č.j. 1261/PŘ/13
(SP/9758/vy/13).
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí, projektant zapracoval připomínku Čepro a.s. do návrhu
Územního plánu Koryčany před veřejným projednáním.
4.3. Stanovisko: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 29919/ENV/13, 694/570/13,
ze dne 24.5.2013.
Za státní správu geologie sdělujeme, že dle evidence výhradních ložisek nerostných surovin zasahuje
do řešeného katastrálního území výhradní ložisko ropy a zemního plynu Koryčany (číslo ložiska
B3 154 600). Pro ložisko bylo stanoveno stejnojmenné chráněné ložiskové území a dobývací prostor.
Toto ložisko je ve vlastnictví České republiky a z příslušných ustanovení horního zákona se na něj
vztahu územní ochrana. Za předpokladu zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska nemáme
k projednávané změně ÚP připomínky.
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu
MŽP ČR OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat věc
s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství s předloženým řešením návrhu územního plánu souhlasil.
4.4. Stanovisko: Státní pozemkový úřad, SPU 236577/2013 ze dne 7.6.2013
Státní pozemkový úřad neuplatňuje připomínky k projednávanému návrhu.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
4.5. Stanovisko: Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
č.j.:3158/35604/2013-1383 ÚP-BR, ze dne 31.5.2013
Do správního území obce zasahuje zájmové 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, jehož jménem jedná VUSS Brno
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(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz.
ÚAP — jev 103. 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 a výškových staveb nad 3.0m nad terénem
výškově omezena nebo zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové
i grafické části Územního plánu Koryčany (část odůvodnění, koordinační výkres) v souladu
s uplatněným stanoviskem MO – VUSS Brno č.j. 1734/25554/2012-1383-ÚP-Br.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal na vědomí, projektant zapracoval připomínku do návrhu Územního plánu Koryčany.
5. Připomínky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora
a zástupce veřejnosti – veřejné projednání
5.1. Připomínka: ČEPRO, a.s. č.j.: 1261/PŘ/13 (SP/9758/vy/13)ze dne 22.5.2013
K výše uvedenému návrhu Územního plánu Koryčany předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky
a námitky:
V návrhu ÚP plochy pro koridory technické infrastruktury určené pro energetiku označené TE (64), TE
(59) a TE (73) procházejí ochranným pásmem produktovodu a kříží jeho trasu.
Z tohoto důvodu znovu požadujeme, aby v textové části odůvodnění do limitů využití území u těchto
ploch bylo uvedeno, že budou respektovat ochranné pásmo produktovodu podle Vl. nař. č. 29/1959
Sb. a podmínky křížení s dálkovodem podle ČSN 650204.
V k. ú. Blišice plochy pro obytnou zástavbu označené S03 (46), S03 (39) a SO (26) nesplňují
podmínku zákazu zástavby města do 150 m od trasy produktovodu podle § 5 čl. (3) odst. b) Vlád. nař.
č. 29/1959 Sb. S tímto využitím ploch jsme již nesouhlasili v rámci připomínkového řízení při
společném jednání o návrhu ÚP již dopisem ze dne 5. 4. 2012 pod zn.: 754/PŔI12 (SP14850/vyl11) v
příloze tohoto dopisu.
Blišice jsou základní sídelní jednotkou města Koryčany a zástavbou výše uvedených ploch by tak
došlo k souvislé zástavbě města.
Dále by došlo k rozporu mezi textovou částí odůvodnění na str. II — 12 v kapitole H) a na str. II — 11
v druhém odstavci, kde je uvedeno, že jsou respektována ochranná pásma včetně produktovodu
(ČEPRO) a výkresovou částí, kde toto pásmo respektováno není. Rovněž nejsou respektovány
podmínky zákazu uvedené na str. II - 39 v odst. 2) pro k. ú. Blišice.
Z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasíme s návrhem na využití ploch S03 (46), S03 (39) a SO
(26) pro obytnou zástavbu a žádáme pro zajištění bezpečnosti osob a v zájmu ochrany majetku o
vyřazení tohoto záměru z návrhu územního plánu Koryčany nebo o posunutí hranice zastavitelých
ploch určených pro bydlení za 150 m bezpečnostní hranici od trasy produktovodu.
Vyhodnocení připomínky:
Výše uvedené připomínky byly v dalším průběhu pořizování územního plánu vypořádány na základě
dalších vyjádření a ústního jednání.
5.2. Připomínka: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 001348/11300/2013 ze dne 16.5.2013
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává v rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Koryčany
následující vyjádření jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic podle § 52 Stavebního zákona:
K návrhu Územního plánu Koryčany jsme se vyjádřili spisem č.j. 000953/11300/2012 ze dne 8. března
2012.
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
II/429
Bohdalíce — Koryčany — Osvětimany,
II/432
Holešov — Kroměříž — Kyjov — Hodonín,
III/43230
Koryčany — Vřesovice — Osvětimany,
III/43231
Koryčany — Stupava,
III/43232
Koryčany — spojovací,
III/43233
Koryčany — Blišice.
Uvedené silnice jsou v majetku Zlínského kraje. Předložený návrh ÚP Koryčany je zpracován
na základě schváleného Zadání.
Protože se na území obce nenacházejí žádné stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy,
nedotýká se projednávaná ÚPD zájmů ŘSD ČR.
Opětovně však upozorňujeme, že pravobřežní komunikace v prostoru Zlína, zakreslená ve „Výkrese
širších vztahů“, nebude silnicí I.třídy, bude pouze kapacitní komunikací (viz. Aktualizace ZÚR ZK),

- 18 -

proto požadujeme tuto mylnou informaci neuvádět (postačí odstranění popisu navrhované
komunikace), i když tato informace nemá vliv na vlastní návrh ÚP.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí, připomínka týkající se silnice I. třídy je převzata z nadřazené
územně plánovací dokumentace.
6.3. Připomínka: NET4GAS, s.r.o. č.j.: 2854/13/OVP/Z ze dne 13.5.2013
Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
PKO - SKAO
VTL plynovod nad 40 barů DN 700, provoz
Úsek plánovaného VTL plynovodu nad 40 barů DN 700
stanice katodové ochrany Koryčany, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
kabel protikorozní ochrany
Elektropřípojka
Telekomunikační zařízení:
Optický kabel
Podmínky:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu 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.
2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno
ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu
na obě strany. Ochranné pásmo anodového uzemnění je 100 m na všechny strany, ochranné pásmo
příslušných kabelových rozvodů je 1,5 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
Ustanovením 102 odst. (2) zákona o elektronických komunikacích je pro telekomunikační trasy
stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro
každou plánovanou akci jednotlivě.
4. V souběhu se stávajícím plynovodem je plánována výstavba VTL plynovodu DN 700 až 1200,
projekt “Moravia - VTL plynovod“. Záměr této liniové stavby je součástí schválené Politiky územního
rozvoje České republiky, část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství. Záměr byl
předán Krajskému úřadu pro Jihomoravský kraj, příslušnému odboru územního plánování
a stavebního řádu, ke zpracování do Zásad územního rozvoje, kde se nachází ve stavu
zapracovaném do poslední aktuální dokumentace.
5. Z titulu zrušení Zásad územního rozvoje v Jihomoravském kraji rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu neplynou žádná omezení pro uplatnění jednotlivých našich záměrů v nově zpracované
dokumentaci ZÚR, když důvody pro rozhodnutí soudu se nijak k těmto záměrům nevztahovaly.
Plánovaný plynovod dle projektu “Moravia - VTL plynovod“ je tedy součástí také nově koncipované
územně plánovací dokumentace ZÚR JmK.
6. Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, 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 je široké 160 m na obě strany od plynovodu.
7. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma, tj. 200 m kolmé
vzdálenosti od půdorysu VTL plynovodu nad 40 barů DN 700. V další korespondenci uvádějte vždy
číslo našeho stanoviska.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal připomínku na vědomí, sítě a návrhové plochy jsou zakresleny ve výkresové části
územního plánu (KOR energetika) a ochranná pásma plynovodu a anodového uzemnění jsou
respektována. VVTL plynovod je v územním plánu zakreslen. V územním plánu je respektován
požadavek na výstavbu obytných budov za hranicí bezpečnostního pásma 200 metrů kolmé
vzdálenosti od půdorysu VVTL plynovodu DN 700.
Výše uvedené připomínky byly v dalším průběhu pořizování územního plánu vypořádány na základě
dalších vyjádření a ústního jednání.
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6. Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora
a zástupce veřejnosti – veřejné projednání:
6.1. Námitka: Martina Šlampová, Masarykova 830, 768 05 Koryčany, ze dne 10.6.2013
Námitka ve věci Územního plánu Koryčany proti změně druhu pozemku, parcelní číslo 2226,
ze zemědělské půdy (ovocného sadu) na pozemek pro rodinnou rekreaci.
Chata, přístřešky a oplocení uvedeného pozemku jsou vybudovány bez stavebního povolení
či ohlášení, rovněž bez mého souhlasu a souhlasů předchozích majitelů mého vlastnického podílu.
Údaje o pozemku s parcelním číslem 2226:
Obec: Koryčany (588601)
Katastrální území: Koryčany (6666l)
Číslo LV: 173 Výměra: 2579 m2
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: ovocný sad
Vlastníci: Forejtar Zdeněk, Pivodova 780, 76805 Koryčany, podíl 1/2
Šlampová Martina, Masarykova 830, 76805 Koryčany, podíl 1/2
Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělký půdní fond
Seznam BPEJ: 52051 2579
Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy: změna výměr obnovou
operátu, změna číslování parcel
Příloha: mapa oblasti s vyznačením pozemku parcelní číslo 2226
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Úkolem územního plánování je zejména: „§ 19 odstavec a) zjišťovat a posuzovat stav území,
jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty“. Prověřováním došel projektant k závěru, že uvedené
stavby a pozemky lze zařadit do ploch individuální rekreace, s čímž při projednávání územního plánu
souhlasily i dotčené orgány. Námitka týkající se majetkoprávních vztahů a povolování jednotlivých
staveb je nad rámec obsahu územně plánovací dokumentace a může být uplatněna a řešena
ve správním řízení vedeném příslušným správním orgánem.

7. Stanoviska a připomínky dotčených a nadřízeného orgánu – opakované veřejné projednání:
7.1. Stanovisko: Městský úřad Kroměříž, Koordinované stanovisko č. 0525/13, ze dne 16.9.2013.
Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené
působnosti podle § 61 písmene c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v řízení
vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává
jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 106
odst. 2- dále jen „zákon o vodách“
Souhlasíme bez připomínek.
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 48 odst. 2, písm. c) - dále jen „zákon o lesích“
S předpokládaným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále je PUPFL) při výstavbě VTL
plynovodu orgán státní správy lesů souhlasí, neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu,
která je součástí ZÚR Zlínského kraje.
Plochy pro individuální rekreaci č. 32, 33, 36 a 37 leží prakticky celé v ochranném pásmu PUPFL, ale
vzhledem k tornu, že tyto plochy jsou zahrnuty v dosud platném UP a jedná se pouze o případné
doplnění proluk ve stávající chatové zástavbě, orgán státní správy lesů s návrhem souhlasí.
U plochy pro individuální rekreaci č. 50 v k.ú. Jestřabice je třeba dodržet minimální vzdálenost
případné stavby od PUPFL 30 m ‚
Plocha pro hromadnou rekreaci č. 30 je součástí platného ÚP, nově navržená plocha č. 31 na ni
navazuje obě leží celé v ochranném pásmu PUPFL. Vzhledem k tornu, že obě plochy jsou součástí
rekreačního areálu orgán státní správy lesů s návrhem souhlasí.
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U plochy pro individuální bydlení č. 12 v k.ú. Lískovec orgán státní správy trvá na dodržení
ochranného pásma PUPFL 50 m. V tomto ochranném pásmu nebude souhlasit s umístěním žádné
stavby pro bydlení.
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 71 písm.k): uplatnění stanoviska podle § 79 odst. 1 písm.j)
Orgán odpadového hospodářství příslušný k uplatnění stanoviska dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozd. předpisů, souhlasí s Návrhem opatření obecné povahy-Územní plán
Koryčany, opakované veřejné projednání a s rozšířením lokálního biocentra v okolí rekultivované
skládky „Koryčany-Liščí“.
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k vydání stanoviska dle § 77 odst. 1, písm. q, zákona
č. 114/1992 Sb., souhlasí s uvedenými změnami a veřejným projednáním ÚP Koryčany.
zákona č. 13/1 997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dle § 40, odst. 4
písm. d)
Městský úřad v Kroměříži, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silničně správní
úřad uplatňuje dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
stanovisko k územním plánům a regulačním plánům ve věcí místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací.
Silničně správní úřad souhlasí s návrhem územního plánu pro katastrální území Koryčany, Blišice,
Lískovec, Jestřabice. V řešeném územním plánu Koryčany byla respektována stávající struktura
komunikační sítě, nově navržené návrhové plochy jsou napojeny na stávající síť místních a účelových
komunikací. Z hlediska dopravy k předloženému návrhu nemáme žádné připomínky.
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 1 a § 29
odst. 2 písm. c)
Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, příslušný k vydání stanoviska
dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, souhlasí
s předloženým návrhem Územního plánu Koryčany (zpracovatel Ing. arch. Leopold Pšenčík, atelier
UTILIS, Lazy 1./4007, 760 01 Zlín, zak.č. 13-12-11, datace listopad 2011).
Závěr:
Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních
právních předpisů s předloženou dokumentací „Návrh opatření obecné povahy – Územní plán
Koryčany“ souhlasí.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
7.2. Stanovisko: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
č.j. KUZL 52664/2013 ÚP-Br, KUSP3548/2010 ze dne 27.8.2013.
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Koryčany k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému
orgánu územního plánování bylo dne 13. Srpna 2013 ve smyslu 52 odst. 1 zákona č.18312006 Sb., O
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
doručeno pozvání na opakované veřejné projednání návrhu Uzemního plánu Koryčany (dále Jen UP),
k vydání stanoviska podle ustanovení 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
Posouzení
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního plánování vydává ve smyslu 52 odst. 3 stavebního zákona
souhlasné stanovisko
k návrhu ÚP Koryčany, k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, z hledisek
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
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Odůvodnění
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán
územního plánování posoudil návrh UP Koryčany z těchto hledisek:
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy
Návrh ÚP Koryčany se v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, nedotýká
zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy.
b) Soulad s Dolitikou územního rozvoje
Návrh ÚP Koryčany není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, v rozporu s
Politikou územního rozvoje ČR 2008.
c) Soulad s územně Dlánovací dokumentací wdanou krajem
Návrh ÚP Koryčany není v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, v rozporu se
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5.10.201 2.
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti, proto
doporučujeme pořizovateli, aby jej znovu překontroloval a upravil, např.:
- plochy pro vedení sítí technické infrastruktury mimo zastavěné území doporučujeme neuvádět jako
zastavitelné plochy tak, jak bylo uvedeno na poradě zástupců úřadů územního plánování dne 26. 2.
2013.
Poučení
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
7.3. Stanovisko: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 57178/ENV/13, 1352/570/13,
ze dne 5.9.2013.
Za státní správu geologie sdělujeme, že dle evidence výhradních ložisek nerostných surovin zasahuje
do řešeného katastrálního území výhradní ložisko ropy a zemního plynu Koryčany (číslo ložiska
B3 154 600). Pro ložisko bylo stanoveno stejnojmenné chráněné ložiskové území a dobývací prostor.
Toto ložisko je ve vlastnictví České republiky a z příslušných ustanovení horního zákona se na něj
vztahu územní ochrana. Za předpokladu zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska nemáme
k projednávané změně ÚP připomínky.
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu
MŽP ČR OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností projednat věc
s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí.
7.4. Stanovisko: Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13,
Brno, SBS 24324/2013/OBÚ-01/1 ze dne 14.8.2013
Věc: Návrh opatření obecné povahy - Územní plán Koryčany — stanovisko
K Vašemu přípisu podanému dne 13.8.20 13, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 24324/20 13, zdejší úřad jako místně příslušný orgán
státní báňské správy podle ustanovení * 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením 29 odst.
3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v k.ú. Koryčany, Jestřábice, vše ve Zlínském kraji
je evidován
následující dobývací prostor (dále také DP), stanovený dle 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- DP Koryčany, ev.č. 4 0114, stanovený pro organizaci MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova
807/6, PSČ 695 01, iČ: 284 83 006.
Zdejší úřad požaduje, v souladu s ustanovením * 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby hranice výše uvedeného
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dobývacího prostoru byla v územním plánu respektována a vyznačena v mapových přílohách.
2. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením 29 odst.
3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v k.ú. Blišice, Lískovec, vše ve Zlínském kraji není evidován dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením * 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k územního
plánu v těchto katastrálních územích nemá připomínek.
Vyhodnocení stanoviska:
Pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.
8. Připomínky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora
a zástupce veřejnosti – opakované veřejné projednání
8.1. Připomínka: ČEPRO, a.s. č.j.: 2003/FŘ/13 (SP/10928/vy/13)ze dne 2.9.2013
K výše uvedenému návrhu Územního plánu Koryčany předkládá ČEPRO, a.s. následující stanovisko:
V návrhu ÚP vystaveném pro opakované veřejné projednání byly akceptovány naše připomínky a
námitky. V k.ú. Blišice byla z plánu vyřazena plocha pro bydlení SO (26) nesplňující podmínku zákazu
zástavby města do 150 m od trasy dálkovodu a u ploch pro bydlení označených S03 (46) a S03 (39)
byla jejich hranice posunuta za 150 m bezpečnostní vzdálenost od osy produktovodu.
Z tohoto důvodu nemáme žádné další připomínky ani námitky k návrhu Územního plánu Koryčany.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vzal jejich připomínku na vědomí.
8.2. Připomínka: NET4GAS, s.r.o. č.j.: 6022/13/OVP/Z ze dne 20.9.2013
Dotčené sítě:
Plynárenská zařízeni:
PKO-SKAO
VTL plynovod nad 40 barů DN 700, provoz
Usek plánovaného VTL plynovodu nad 40 barů DN 700
stanice katodové ochrany Koryčany, anodové uzemněni a příslušné kabelové rozvody
kabel protikorozní ochrany
Elektropřípojka
Telekomunikační zařízení:
Optický kabel
Podmínky:
1. Na základě opakovaného veřejného projednáni ze dne 16.9.2013 Vám sdělujeme, že plochy So 27
a SO 28 zasahují do bezpečnostního pásma NET4GAS, proto požadujeme předložit ke schváleni
projektovou dokumentaci k daným záměrům při vyřizování územního rozhodnutí vedené příslušným
stavebním úřadem. S umístěním doprovodných a hospodářských objektů, které budou provozně
souviset s rekreačně zemědělským zařízením Blišický Dvorek souhlasíme za podmínky předložení
zpracované technické zprávy pro posouzení vlivu plynárenských zařízení na stavby v bezpečnostním
pásmu VTL plynovodu nad 40 barů DN 700.
2. I nadále platí naše vyjádřeni č. 2854/13/0VP/Z ze dne 2.5.2013 v plném znění.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel zapracoval jejich připomínku. Připomínky které jsou nad rámec obsahu územně plánovací
dokumentace budou uplatněny ve správním řízení vedeném příslušným správním orgánem.
8.3. připomínka: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 2/T/13/2792 ze dne 12.9.2013
K návrhu územního plánu sdělujeme následující:
Veřejný vodovod a kanalizace jsou veřejně - prospěšné stavby, které je nutno plně respektovat včetně
ochranných a manipulačních pásem.
Zejména je nutno respektovat přívodní vodovodní řady, které slouží k hromadnému zásobování pitnou
vodou pro skupinu obcí a měst (skupinový vodovod).
Zásobování vodou a odkanalizování musí být v souladu s platným PRVK Zlínského kraje.
Pro územní plán je nutno aktualizovat trasu inženýrských sítí v provozování Vak Hodonín, a.s.
Digitální podklady inženýrských sítí v majetku a provozování Vaku Hodonín as. poskytne na vyžádání
pracovník GISU p. Marek Měchura — 518 305 945.
Ochranná pásma dle zákona č.7812006 Sb, kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností Od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
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a) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
c) 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 zvyšují o 1,0 m.
Dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními řady (pruh o celk. šířce 5,0 — 6,0 m
nad trasou přívodního vodovodního a kanalizačního potrubí sloužící ke vstupu pověřených pracovníků
provozovatele vodovodu a kanalizace, včetně provozní techniky, na výše uvedené pozemky, z důvodu
provádění opravy, rekonstrukce Či údržby tohoto potrubí).
Vedení nově navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok navrhnout zásadně v plochách
veřejných uličních prostorů a v plochách sídelní zeleně, vodovodní řad přednostně navrhnou v zeleni,
případně chodníku.
V navrhovaných zastavitelných plochách je nutno situovat zástavbu min. 1,5 m od vnějšího líce
vodovodního potrubí v souladu s jeho ochrannými pásmy.
K zásobování vodou:
• Vodovodní řady jsou dimenzovány na dopravu pitné vody. Hydranty na veřejném vodovodu jsou
určeny k zabezpečení hygienických a provozních podmínek a kvality vody v potrubí. Navrhované
podzemní hydranty (osazené na vodovodním potrubí), však mohou být použity se souhlasem jejich
provozovatele a za předpokladu, že to budou umožňovat technické podmínky vodovodního systému
obce, i pro hasební zásah. Zabezpečení navrhovaných lokalit je však nutno řešit i jiným způsobem
(např. požární nádrží). Umístění a počet požárních hydrantů na síti je odsouhlasen zástupci
hasičského záchranného sboru a zástupci naší a.s. a je zakreslen ve schválené síti požárních
hydrantů.
• U vodovodního přivaděče respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5 — 6 rn, pro možnost
provádění případných oprav a údržby. Vodovodní přivaděč musí být pro případ oprav veřejně
přístupný.
• Nově navrhované lokality situovat mimo ochranné a manipulační pásmo přívodních řadů. Jedná
se o lokality 1 a 12 (výtlačný řad DN 200), 7, 43 (přívodní výtlačný vodovodní řad OC 500).
S umístěním lokalit nad přívodními řady nesouhlasíme.
• Prověřit kapacitní možnosti veřejného vodovodu Pro lokalitu 5 je nutno zkapacímu stávající
vodovodní řad až po ul. Masarykova.
• U větších lokalit musí být kapacitní možnosti veřejného vodovodu a tlakové poměry (případně
dostatečnost kapacity vodních zdrojů a vodojemů) prověřeny v územní studii nebo v dokumentaci pro
územní řízení.
K odkanalizování:
• Při návrhu nových rozvojových ploch zohlednit kapacitní možnosti stokové sítě.
• U větších lokalit a jednotného systému odkanalizování musí být kapacita kanalizace posouzena
v územní studii, případně v dokumentaci pro územní řízeni Zejména se jedná o lokality 1, 2, 3, 5, 41,
42 a 43.
• U kanalizačních sběračů respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5 —6 rn, pro možnost provádění
případných oprav a údržby. Kanalizační sběrač musí být pro případ oprav veřejně přístupný.
. Nově navrhované lokality situovat mimo ochranné a manipulační pásmo přívodních stok. Jedná se
zejména o lokalitu 42 u ČOV.
• Pozemky u ČOV musí sloužit výhradně k čištění odpadních vod.
• Sdělujeme, že naše a.s. je spoluvlastníkem COV — nutno opravit v textové části.
• Extravilánové vody odvést mimo kanalizační síť buďto samostatnou dešťovou kanalizací nebo
zabránit vtoku do kanalizace vhodnými protierozní opatřeními a zasakováním.
• Omezit vtok dešťových vod do kanalizace. Dešťové vody je nutno přednostně vsakovat na území v
místě vzniku, tam, kde to umožní hydrologické podmínky, případně jímat do retenčních nádrží.
• Velikost zpevněných ploch volit tak, aby bylo vyřešeno využívání, vsakování nebo odvádění
srážkových vod ze zastavěných ploch a zpevněných ploch ve smyslu požadavků ust. § 2O a 21
vyhlášky č.501 /2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Dále je nutno respektovat ochranná pásma 1. a 2. stupně stanovená pro vodárenskou nádrž
Koryčany, tak Jak je uvedeno v územním plánu.
Upozorňujeme, že odkanalizování sousední obce Stupava musí být řešeno tak, aby splaškové
odpadní vody nebyly odvedeny do toku Stupava, který přitéká do vodárenské nádrže. V případě
vypouštění těchto vod do toku Stupava musí být tyto předčištěny na požadovanou kvalitu. Tento
požadavek je nutno doplnit do textové části územního plánu
Dále sdělujeme, že dusík na ČOV Koryčany je odstraňován biologicky.
Do textu uvést platné povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Koryčany: MěÚ Kroměříž, OŽP
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